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คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นั กศึกษาได้ น าความรู้ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการทาวิจัยแล้ ว ยังกระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เล็ งเห็ นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทาหนังสือรวมบทความการทาวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคพิ เ ศษ จั ง หวั ด อุ ด รธานี รุ่ น ที่ 25 ประจ าภาค 2
ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้ น และระยะเวลาในการจัดทาโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเสพยำเสพติดประเภทแอมเฟตตำมีน
ในผู้เข้ำรับกำรบำบัด จังหวัดกำฬสินธุ์
กรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน
ในผู้เข้ารับการบาบัด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม คือ ผู้เข้ารับการบาบัด จานวน
310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการเปรียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเสพแอมเฟตตามีนเกิด
จากการอยากลอง เนื่องจากช่วยเพื่อนส่งยา/วิ่งยาแล้วอยากลอง เพื่อนชักชวน เนื่องจากเพื่อนให้ยา
เสพติดฟรีมาลอง ปัญหาครอบครัว และเนื่องจากไม่สบายใจ/เครียด ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามี น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ ผลพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัมพันธภาพครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
การประกอบอาชีพ และอายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ยาเสพติด, แอมเฟตตามีน
1. บทนำ
ปั ญ หายาเสพติ ด นั บ เป็ น ปั ญหาหนึ่ ง ที่ส าคัญ ของประเทศไทย สร้ างความเสี ย หายให้ กั บ
ประเทศชาติ โดยส่งผลกระทบไปยังระบบต่าง ๆ ของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ หรือทางด้านสังคม นอกจากนี้ยาเสพติดยังเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาด้าน
อาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การข่มขื น การทาร้ายบุคคลในครอบครัว การลักขโมย เป็นต้น
นอกจากนี้การใช้ยาเสพติดยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านสาธารณสุข ผลกระทบการเสพยาส่งผล
ทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้น ได้แก่ สภาวะสุขภาพอนามัยที่ไม่ดี โรคทางกาย รวมถึงโรคทางจิตเวช
หรือแม้แต่กรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติด บุคคลและสภาพการใช้สารนั้น ๆ
ปัญหาทางสังคม การลักขโมย การทาร้ายร่างกาย ทาให้มีค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพป่วยเรื้อรัง จนเกิดโรคภัยต่าง ๆ ขาดการพัฒนาจนกลายเป็นบุคคลที่เสื่อม
สมรรถภาพ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศชาติต้ องขาดบุ คคลกรที่มี คุณ ภาพในการพัฒ นาประเทศ รวมทั้ง มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก นอกจากยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาภายในประเทศ
แล้วยังทาให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศด้วย จนเกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม และ
จากสถานการณ์ยาเสพติดในปีที่ผ่านมาพบว่า ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่มีความรุนแรงมาก
ทั้งทางด้านของการจับกุมผู้เสพหรือผู้ค้า และการบาบัดรักษา (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2561)
จากข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศเปรียบเทียบปี 2560-2561 การจับกุมคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ ปี 2561 ในคดีที่มีการจับกุมและตรวจยึดของกลางที่สาคัญ ดังนี้ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า) จานวน 171,678 คดี เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 29.66 เป็นของกลาง 539.76 ล้านเม็ด
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 117.50 ไอซ์ จานวน 19,313 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 24.34
เป็นของกลาง 18,821.24 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 204.31 เฮโรอีน จานวน 1,125 คดี
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 45.73 เป็นของกลาง 1,189.58 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ
84.06 โคเคน จ านวน 64คดี เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560 ร้ อ ยละ10.34 เป็ น ของกลาง 53.60 กิ โ ลกรั ม
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 29.09 กัญชาแห้ง จานวน 8,584 คดี ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.52
เป็นของกลาง 44,143.55 กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 39.25 พืชกระท่อม จานวน 18,315
คดี ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10.92 เป็นของกลาง 73,648.88 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ
22.00 คีตามีน จานวน 430 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 45.76 เป็นของกลาง 1,123.66 กิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 104.34 โดยแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มีจานวนคดีมากที่สุดสูงถึง 171,678
คดี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต (สานักปราบปรามยาเสพติด, 2562) แอมเฟตามีนและสาร
อนุพันธ์นับเป็นยาเสพติดที่มีพิษและโทษอย่างร้างแรงต่อผู้เสพและผู้เกี่ยวข้อง (อานนท์ จาลองกุล ,
2559) การเสพสารแอมเฟตามีนหรือยาบ้านับเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามที่สาคัญของ
ประเทศไทย พบว่า แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ในทางกฎหมายจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ที่มี
การขายจะมีลักษณะเป็นทั้งแบบเม็ดและแคปซูลหากไม่มีการแก้ไขสถานการณ์อย่างจริงจังแล้วใน
อนาคตปัญหายาบ้าอาจกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปัญหาสังคมของประเทศ
อย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลายเท่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกจัง หวัดหนึ่งที่มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมาก มีปั ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากตามไปด้ว ย ประกอบกับ มี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกทาให้ปัญหามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ประกอบกับผู้ค้ายาเสพติด
ยังใช้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนจะขนส่งไปยังที่อื่นอีกด้ วย ในส่วนของการ
ดาเนินการการบาบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ
ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด และระบบต้องโทษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติด โดยการพัฒนาศักยภาพให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดความ
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ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม โดยไม่
เกิดผลกระทบ รวมทั้งการกลับไปเสพยาติดซ้าในอนาคต
จากปัญหาของการเสพแอมเฟตตามีน จึงเป็นที่มาของศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบาบัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการเสพแอมเฟตตามี น (ยาบ้ า ) ให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงอยากทราบว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบาบัดในสถานบาบัดของจังหวัดกาฬสินธุ์
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึกษาปั จจั ยที่มีผ ลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบาบัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามี นในผู้เข้ารับ
การบาบัดในสถานบาบัดของจังหวัดกาฬสินธุ์
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นสารเสพติดที่มีตัวยาสาคัญ คือ แอมเฟตามีนและอนุพันธุ์มีฤทธิ์
กระตุ้นประสาทส่ วนกลางทาให้ผู้ ใช้มีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในระยะแรกและมีผ ลต่อ ร่างกาย
และจิตประสาทเมื่อใช้ติดต่อกันซึ่งเรียกโดยรวมทั่วไปว่า ยาแอมเฟตามีน ยาม้า ยาบ้ายาขยัน ยาแก้
ง่ว ง ฯลฯ ยาบ้ า ที่มี การแพร่ ร ะบาดในปั จจุบั น ส่ ว นใหญ่มี ตัว ยาส าคัญ เป็น Met amphetamine
ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 แล้วนามาผลิตเป็นยาเม็ดในรูปแบบต่าง ๆ กัน แอมเฟตามีน
โดยปกติจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมนิด ๆ ผงแอมเฟตามีน 1 กรัม สามารถละลายได้ใน
น้า 9 ซีซีสารละลายแอมเฟตามีนมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อนาไปทาเป็นยาบ้าแล้วมักจะมีลักษณะเป็นเม็ด
เล็ก ๆ ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นเม็ดกลมแบน ทรงรีหรือเป็นผงบรรจุในแคปซูล น้าหนัก
เฉลี่ยประมาณ 0.11 กรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-7 มิลลิเมตร หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
มีทั้งสีขาว เหลือง น้าตาล หลากสี ประทับตรา รูปหัวม้า/LONDON (ด้านหนึ่งของเม็ดยาประทับรูป
หั วม้ า อี กด้ านหนึ่ งประทั บคา ว่ า LONDON) รู ปหั วม้ า/USA รู ปหั วม้ า/Marboro กิ เลน/LONDONM
/99, M/44, H/* M/* 99/เส้นแบ่งครึ่งเม็ด Sp/99 Y/99 Y/Sp รูปค้างคาว/เส้นแบ่งครึ่งเม็ด K/44/
เส้นแบ่งครึ่งเม็ดหรือบางเม็ดจะมีคาว่า *SUPER* พิมพ์อยู่เหนือรูปหัวม้า อีกด้านหนึ่งของเม็ดยาจะ
เป็ น เส้ น แบ่ ง ครึ่ ง เป็ น ต้ น ส่ ว นชนิ ด ฉี ก มี ใ ห้ เ ห็ น เช่ น กั น โดยจะบรรจุ อ ยู่ ใ นหลอด (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2557)
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โทษของแอมเฟตามีนระยะแรกระยะแรกทาให้มีการตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตจะสูง
ใจสั่น ประสาทตึงเครียดถ้าหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมาก ประสาทจะล้า ทาให้ตัดสินใจช้าและ
ผิ ดพลาดเป็ น เหตุ ให้ เกิด อุบั ติ เหตุ ร้ายแรงได้ ถ้า ใช้ติ ดต่อ กัน นาน จะทาให้ ส มองเสื่ อ มเกิ ดอาการ
ประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหวาดระแวง กลัวคนจะทาร้ายคลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจทาร้าย
ตนเองและผู้อื่นหรือกรณีได้รับยาในปริมาณมากจะไปกดประสาทและระบบหายใจทาให้หมดสติและ
ถึงแก่ความตายได้
การเสพสิ่งเสพติดเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุประกอบกัน มีทั้งสาเหตุที่เกิดจากทางด้านร่างกาย
สาเหตุทางจิตใจ และสาเหตุจากทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2557)
1) สาเหตุทางกาย การเสพสิ่งเสพติดบางครั้งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุทางด้านร่างกาย เนื่องจาก
ความเจ็บป่วยแล้วจาเป็นต้องใช้ยาเสพติดรักษาหรือระงับอาการกระวนกระวาย หรืออาการอื่น ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ที่พึงได้จากอย่างเดียว โดยลืมหรือไม่รู้ว่ายาแทบทุกชนิดก็ว่าได้จะให้
โทษด้วยหากไม่ระมัดระวังในการใช้ โรคทางกายที่ต้องใช้ยาประเภทนี้รักษา หรือบรรเทาอาการ
เจ็บปวด เช่นท้องเดิน ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฯลฯ ดังนั้นถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง กล่าวคือใช้ขนาด
สูงมากใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือใช้เป็นประจาด้วยคุณสมบัติของตัวยาจะสามารถทาให้
ผู้ใช้เสพติดได้
2) สาเหตุทางจิตใจ สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุย่อย ๆ ด้วยกันคือ
(1) บุคลิกภาพผิดปกติ ผู้ติดยาเสพติดมีบุคลิกภาพดั้งเดิมที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมี 2 แบบ
คื อ ผู้ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างบุ ค ลิ ก ภาพแบบต้ อ งพึ่ ง พาผู้ อื่ น ตลอด (Dependent Personality
Aberration) กั บ ผู้ ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ แ บบต่ อ ต้ า นสั ง คม หรื อ เรี ย กว่ า บุ ค ลิ ก ภาพแบบอั น ธพาล
(Aggressive Psychopathic Personality)
(2) สุ ข ภาพจิ ต เสื่ อ ม แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง กั บ เป็ น โรคจิ ต หรื อ โรคประสาท พวกนี้ จ ะมี
ความว้าวุ่นทางอารมณ์และจิตใจ ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
เช่นวัยรุ่นคนที่มีปัญหาในครอบครัว
(3) เป็นโรคจิต ประสาท ที่ใช้ยาเสพติดเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการอยู่เป็นประจา
จนไม่สามารถจะตัดขาดได้
ส่วนกรณีการติดยาเสพติดของเยาวชนนั้นเป็นปัญหาเฉพาะที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางด้านจิตใจ ซึ่งแยกได้เป็น 3 สาเหตุ คือ
(1) เพราะธรรมชาติ ข องวั ย นั่ น คื อ ความอยากรู้ อ ยากเห็ น อยากทดลองโดย
ปราศจากการไตร่ ตรอง ไม่ คานึ ง ถึงผลร้ายของการกระทาตามความต้องการของตนเอง เมื่ออยู่
สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากก็ทาให้เยาวชนจานวนไม่น้อยเกิดการทดลองเสพ
ยาเสพติดและกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดในที่สุด
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(2) ต้องการความสบายใจหรือความสนุก เยาวชนจานวนไม่น้อยที่ติดยาเสพติด
เพราะคิดว่าการเสพยาเสพติดจะช่วยให้ตนเองเป็นเด่น เป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงเนื่องจากทาในสิ่งที่
คนอื่นทาไม่ได้หรือไม่กล้าทา
(3) ต้องการหนีความจริง การไม่ยอมรับความเป็นจริง การไม่ยอมรับปัญหาของ
วัยรุ่นหรือเยาวชน ทาให้เยาวชนต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อหนีความทุกข์ หรือปัญหาที่ต้องเผชิญ
3) สาเหตุทางสังคมสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุสาคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้หลาย
คนต้องหันไปเสพยาเสพติดเป็นจานวนมาก เป็นต้น การอยู่ในแหล่งที่ มีผู้ติดยาเสพติด เช่น พ่อแม่
พี่น้ อง เพื่อนฝูงติดยาเสพติดจึ ง เป็ นเรื่องธรรมดาที่จะถูกชักจู งจากผู้ใกล้ ชิดทดลองเสพยาเสพติด
ครั้งแรกอาจจะยอมด้วยความสมัครใจหรือเกรงใจ เมื่อทดลองนาน ๆ ก็กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดได้
สภาพสังคมก็มีส่วนผลักดันให้มีการเสพสิ่งเสพติดได้มากเช่นเดียวกัน เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดที่ถูกกฎหมายบางชนิดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย การใกล้ชิดละคลุกคลีกันยาเสพติดหรือกลุ่มที่ติดยา
อยู่แล้วจึงมีโอกาสซื้อหยิบฉวย และถูกชักจูงให้เสพได้ง่าย พวกที่มีปัญหาครอบครัวขาดความรักความ
อบอุ่นและที่พึ่งทางใจ มักพบว่าหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกอย่างหนึ่ง อาชีพบริการที่ต้องอาศัย
เรือนร่าง การทางานที่ต้องแข่งขันกับเวลา ต้องพึ่งยาเสพติดเพื่อย้อมใจให้กล้าหรือใช้ยาเสพติดเพื่อ
กระตุ้นให้ทางานได้ผลตามที่ต้องการตลอดจนพวกที่อยากลอง อยากเด่น หรือมีความเชื่อผิด ๆ ว่ายา
เสพติดสามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดความสนุก หรือมีส่วนส่งเสริมพลังโดยเฉพาะพลั งทางเพศอัน
เป็นเหตุให้มีการใช้บ่อย ๆ จนเสพติดในที่สุด
5. วิธีกำรศึกษำ
ประชำกร คือ ผู้ เข้า รั บ การบาบัด ฟื้น ฟูและติ ดตามผู้ เสพยาเสพติ ดของจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นจานวน 6,795 คน
กลุ่มตั วอย่ ำ งที่ใ ช้วิจั ย ได้ จากการค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มีความเหมาะสมใน
การศึกษาโดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณของ Yamane (1973)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจานวนเท่ากับ 306.10 คน
ผู้ศึกษาเก็บตัว อย่ างเพิ่มเป็ น 310 คน โดยทาการแจกแบบสอบถามแบบการสุ่ มแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใ ช้ใ นกำรศึกษำ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ ศึกษาได้ส ร้างขึ้นจากการศึกษาและ
ทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 4
ส่วนประกอบด้วย (ภาคผนวก ก)
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการบาบัด โดยเป็นคาถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลมี
จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการประกอบชีพ โดยใช้มาตรวัด
นามบัญญัติเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
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ส่ว นที่ 2 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด โดยเป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ยาเสพติด
จานวน ข้อ ได้แก่ อายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก ระยะเวลาการเสพสารเสพติด ความถี่ในการใช้สาร
เสพติด ประวัติการถูกจับกุมเกี่ยวกับสารเสพติด และสาเหตุการใช้ยาเสพติด โดยใช้มาตรวัดนาม
บัญญัติเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติ ดประเภทแอมเฟตตามีน โดยเป็นคาถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน จานวน 25 ข้อ แบ่งเป็น ด้านสัมพันธภาพ
ครอบครัว จานวน 6 ข้อ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน จานวน 8 ข้อ ด้านเศรษฐกิจ จานวน 5 ข้อ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 6 ข้อ โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติ 5 ระดับ
กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองกับผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติด
(Try-Out) จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อนามาหาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค
(Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่ ง แบบสอบถามชุ ด นี้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบั ค ของ
แบบสอบถามส่ว นที่ 3 ปัจ จัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน 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 ผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.74)
อายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 39.68) สถานภาพโสด (ร้อยละ 71.61) จบระดับการศึกษามัธ ยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 37.42) ประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ (ร้อยละ 40.65)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดพบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพ
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 เนื่องจากช่ว ยเพื่อนส่ งยา/วิ่งยาแล้ว อยากลอง (ร้อยละ 23.87) เพื่อนชักชวน
เนื่องจากเพื่อนให้ยาเสพติดฟรีมาลอง (ร้อยละ 32.58) ปัญหาครอบครัว เนื่องจากไม่สบายใจ/เครียด
(ใช้ยาเสพติดแล้วทาให้สบายใจ/คลายเครียด) (ร้อยละ 28.06)
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย 2.67) เมื่ อ ผลพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น (ค่ า เฉลี่ ย 2.89)
ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ ย 2.87) ด้ านสัมพันธภาพครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 2.53) และด้านสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ย 2.40) ตามลาดับ
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4) ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า เพศแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผ ลต่อการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อายุแตกต่างกันมีปัจจัย
ที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน และด้านเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคั ญ สถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ มีผ ลต่อการเสพยาเสพติด ประเภท
แอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ การประกอบอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยที่มี
ผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน
ด้านเศรษฐกิจ และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกมีปัจจัยที่มี
ผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
7. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด จบระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ ส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกมี
อายุ น้อยกว่า 18 ปี มีระยะเวลาการเสพสารเสพติด 6-10 ปี โดยใช้สารเสพติดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
ไม่เคยถูกจับกุม มีสาเหตุมาจากการเสพยาบ้าเกิดจากการอยากลอง เนื่องจากช่ว ยเพื่อนส่งยา/วิ่งยา
แล้วอยากลอง เพื่อนชักชวน เนื่องจากเพื่อนให้ยาเสพติดฟรีมาลอง ปัญหาครอบครัว และเนื่องจากไม่
สบายใจ/เครียด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ชีวาวัฒนานนท์ (2559) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกระทาความผิดในคดียาเสพติดเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้กระทา
ความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุด คืออยากรู้อยากลอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทาความผิดใน
คดียาเสพติดเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก คือ ปัจจัยด้านสังคม เนื่องจากการที่ต้องการเป็นยอมรับใน
สังคมของตนที่มีการมั่ว สุมของยาเสพติด จึงเกิดการอยากรู้อยากลองเพื่อให้ ตนเองเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่ม เพื่อนฝูง และเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม คนที่ติดยาเสพติดด้วยกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อผลพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัมพั นธภาพครอบครัว
และด้านสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา จตุหงษ์ และสิทธิชัย ตันศรีสกุล
(2561) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซ้าของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด: กรณีศึกษาสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัย
แวดล้อมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดับปาน
กลาง ปั จ จั ย แวดล้ อ มด้า นความสั มพั น ธ์ กับ เพื่ อนของผู้ ผ่ า นการฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด
ส่วนมากมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง
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จากผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ผู้ เ ข้ารับการบาบัด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา การประกอบอาชีพ และอายุที่เริ่มใช้ส ารเสพติดครั้งแรกแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผ ลต่อ
การเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และประภา ยุทธไตร (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัย
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและติดสารของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบ
บังคับบาบัด พบว่า การถูกเพื่อนชักชวน เป็นปัจจัยทานายพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด
และติดสารได้
บรรณำนุกรม
ชาตรี ชีว าวัฒ นานนท์ . (2559). ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทาความผิ ดในคดียาเสพติดเยาวชน
จังหวัดพิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สัญญา จตุหงษ์ และสิทธิชัย ตันศรีสกุล . (2561). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ของการเสพยาเสพติดซ้าของ
ผู้ผ่านการฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด: กรณีศึกษาสานักงานคุม
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เรื่อง ยาบ้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563, จาก
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สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2561). การป้องกันยาเสพติด. สืบค้นเมื่อ
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สานั กปราบปรามยาเสพติด . (2562). รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่ว ประเทศ ประจาปี
2561. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และประภา ยุทธไตร. (2556). ปัจจัยสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ในทางที่ผิดและติดสารของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบาบัด . วารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 58(4), 371-384.
อานนท์ จาลองกุล. (2559). แอมเฟตามีน: นิติเวชปริทัศน์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร, 6(4), 399-412.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row.
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แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน ตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย กรณีศึกษำตำบลคอกช้ำง อำเภอสระใคร
จังหวัดหนองคำย
กรรณิกา คะโสธร*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยการศึก ษาวิ จั ยเชิง ปริม าณ จากกลุ่ ม ตัว อย่า งประชาชนที่พั ก อาศั ยและ
มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จานวน 332 ราย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ช่องทางที่ประชาชนได้ รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ ประกาศจาก
หอกระจายข่าว ความถี่ในการได้รั บข้อมูลข่าวสาร 7 ครั้งขึ้นไป ได้รับฟังข้อมูล ข่าวสาร/เรื่องราว
เกี่ ยวกั บสวั สดิ การแห่ งรั ฐ ข้ อมู ลข่ าวสารที่ น าไปใช้ ประโยชน์ มากที่ สุ ด คื อ การรั บสวั สดิ การแห่ งรั ฐ
ระดั บ ความพึง พอใจของประชาชนที่ มีต่อ โครงการสร้า งการรั บรู้ สู่ ชุม ชน ในพื้ น ที่ตาบลคอกช้า ง
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 2 รายการ คือ สามารถนาข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และข้อมูล
ข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน โดยเสนอให้เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรเพิ่ม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับ
สัญญาณการกระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน
มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน, นโยบายกระทรวงมหาดไทย

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) ได้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 11 กันยายน 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่ว ยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ กับประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวง ส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทยและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทาความเข้าใจและนาไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิบั ติ และประชาชนในพื้ น ที่ที่รั บผิ ดชอบให้ ถู กต้อง รวดเร็ว และทั่ว ถึ ง โดยให้ พิจ ารณาใช้ช่อ ง
ทางการเผยแพร่ ที่ ห ลากหลายและเหมาะสมตามแต่ ก รณี กระทรวงมหาดไทย จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบู ร ณาการข้ อ มู ล และสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย
ที่ 2472/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการบูรณาการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนและได้ร่วมกับทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์และกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้าง
การรับ รู้สู่ ชุมชน (MOU) ไปแล้ วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสั นติไมตรี ทาเนียบรัฐ บาล
รวมทั้ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานบู ร ณาการข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 458/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการ
ดาเนิ น การตามนโยบายรั ฐ บาล และการปฏิ บัติร าชการของหน่ว ยงานที่ส าคั ญที่มี ผ ลกระทบต่ อ
ประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
นาไปสู่การสร้างการรับรู้ของประชาชนในระดับพื้นที่
2) เพื่อสร้างช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลายหลาก และสามารถนา
ข้อมูลข่าวสารส่งถึงประชาชนในระดับท้องที่ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบติดตามการส่งข้อมูลและการเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดาเนินการตามนโยบายของรัฐที่ครบถ้วนถูกต้องทาให้มี
ข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่ งให้กับคณะทางานในระดับ
จังหวัด อาเภอ ท้องถิ่นและหมู่บ้าน ตามแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ และได้แจ้ง
ให้จังหวัด ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด
(ทีม Admin จังหวัด) อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับอาเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อาเภอ/ท้องถิ่น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
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ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวั น ที่ 5 มี น าคม 2562 น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง คณะกรรมการ
บูรณาการข้อมูลและการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัด
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) และทางเว็บไซต์ www.pr.moi.go.th จากนั้นกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งต่อที่ทาการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด ให้จังหวัดแจ้งอาเภอ กาชับและ
ติด ตามการด าเนิ น การสร้ างการรั บ รู้สู่ ชุม ชนทุ กระดั บ ตามแนวทางการติ ดตามและประเมิน ผล
โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจาอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7318 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2562
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นอาเภอ 1 ใน 9 อาเภอของจังหวัดหนองคาย มีเขตพื้นที่
การปกครองมีจานวน 3 ตาบล 41 หมู่บ้าน ได้ดาเนินการตามข้อสั่งการและแนวปฏิบัติตามคู่มือแนว
ทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ โดยการแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการรับรู้ระดับอาเภอ (ทีม Admin อาเภอ) ทาหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารจากคณะทางานฯ ระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการเกษตร (การผลิตและการตลาด)
สวัสดิการแห่งรัฐ (เช่น บัตรสวัสดิการ การกระตุ้นเศรษฐกิจ) การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบุญประเพณี งานศาสนา เป็นต้น แล้วนาไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง การประชุ มกานั น ผู้ ใ หญ่บ้ าน, ลงพื้น ที่ประชุม ชี้แจงและให้ ความรู้ รายหมู่ บ้าน, ระบบ
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่มสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอาเภอสระใคร เฟสบุ๊ก (Facebook) อาเภอสระใคร
จากนั้ นกานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน จะเป็ นผู้ ทาหน้าที่นาข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้ กับประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านรับทราบ ผ่านช่องทางการประชุมประชาคมหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และช่องทางอื่น ๆ
เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) และแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของหมู่บ้าน จากนั้นอาเภอสระใคร จึงได้
ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
ประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนระดับตาบล ซึ่งมีองค์ประกอบประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ที่น ายอาเภอมอบหมายเป็ น ประธาน กานัน ผู้ ใหญ่บ้านในตาบลนั้น, ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น, ข้าราชการครู/ครู กศน., ตัวแทนภาคเอกชน, ตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะทางาน และ
ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล 1 คน เป็นคณะทางานและเลขานุการ ทาหน้าที่ในการลงพื้นที่
แนะนา ให้คาปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น รับฟังความเห็น
ของประชาชน เก็บข้อมูลการประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประชุมชี้แจงคณะทางานฯ ระดับ
ตาบลทุกตาบล เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ประเมินประสิทธิ ผลโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มประเมินตัวอย่างจากทุกหมู่บ้านในตาบลนั้น อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 10
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ประเมินผลการสร้างการรับรู้ในส่วนของตาบล เมื่อประเมินผลแล้วสรุป
รายงานให้กับคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับอาเภอ เพื่อประเมินผล
ระดับอาเภอต่อไป
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ปัจจุบันผู้วิจัยรับราชการตาแหน่งปลัดอาเภอ สังกัดที่ทาการปกครองอาเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย และเป็นปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลคอกช้าง ซึ่งตาบลคอกช้างเป็น 1 ใน 3 ตาบล
ของอาเภอสระใคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีประชากรชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 6,633
คน จ านวนครั ว เรื อน 1,940 ครั ว เรือน ประกอบกับอาเภอสระใครได้มีคาสั่ งแต่งตั้งให้ ผู้ วิจัยเป็น
คณะทางานและเลขานุการ ในคณะทางานประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนระดับตาบล (ตาบล
คอกช้าง) และในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนนั้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่มาจากส่วนกลางส่งมายังจังหวัด อาเภอ และหมู่บ้านตามลาดับ
โดยไม่ได้ รั บ ฟังความคิดเห็ น /ความต้ องการของประชาชนแต่ อย่างใด ซึ่งการสื่ อสารตาม ทัศนี ย์
ผลชานิโก (2560: 2) ได้อธิบายถึงลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ต้องประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสาร
สองทาง (Two-way communication) เป็ น การสื่ อ สารจากผู้ ส่ ง ไปยั ง ผู้ รั บ เกี่ ย วกั บ ข่ า วสารของ
องค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจ และยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจากผู้รับ
คือ สาธารณชนไปยังองค์การที่มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับองค์การ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตาบลคอกช้าง
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคายในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
2.2 เพื่ อน าเสนอแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการสร้างการรั บรู้สู่ ชุม ชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
3. คำถำมกำรวิจัย
ปั จ จั ย ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
4. ขอบเขตของงำนวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน ตามแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
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4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยและมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต
พื้น ที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จัง หวัดหนองคาย จานวนทั้งสิ้ น 332 ครัวเรือน จากทั้งหมด
1,940 ครัวเรือน
4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ผู้วิจัยทาการประเมินผลการดาเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2652 - มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563
4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ผู้วิจั ย เลื อกพื้น ที่ ตาบลคอกช้า ง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่ศึกษา ซึ่งมี
จานวน 13 หมู่บ้าน
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 ทราบถึงประสิทธิผ ลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
5.2 สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
6. วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
จานวน 13 หมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนในระดับพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
6.1 สูตรกำรสื่อสำรของลำสแวลล์ (Lesswell)
ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) ได้ทาการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชนไว้ในปี พ.ศ.
2491 และได้คิดสูตรการสื่อสารที่ถึงพร้อมด้วยกระบวนการสื่ อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่อสาร
นั้นจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้คือ
ใคร

พูดอะไร

โดยวิธีการและช่องทางใด

ไปยังใคร

ด้วยผลอะไร
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ใคร (Who) เป็นผู้ส่งหรือทาการสื่อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผู้อ่านข่าวเป็นผู้ส่งข่าวสารไปยัง
ผู้ฟังทางบ้าน
พู ด อะไร ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ะไร (Says what, with what purpose) เป็ น สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
เนื้ อหาข่าวสารที่ส่ งไป ผู้ส่ งจะส่ งเนื้อหาอะไรโดยจะเป็นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้ ผู้ รับทราบความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน
โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means, in what channel) ผู้ส่งทาการส่งข่าวสาร
โดยการพูด การแสดงกริยาท่าทางใช้ภาพฯลฯ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน
หรือเครื่องเล่นวีซีดีเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผู้รับรับได้โดยสะดวก
ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what situation) ผู้ส่งจะส่งข่าวสารไปยัง
ผู้ รั บ เป็ น ใครบ้ าง เนื่ องในโอกาสอะไร เช่ น การอ่า นข่ าวเพื่อ ให้ ผู้ ฟัง ทางบ้ านทราบถึ งเหตุก ารณ์
ประจาวัน หรือแสดงการทากับข้าวให้กลุ่มแม่บ้านชม ผู้ส่งย่อมต้องทราบว่าผู้รับเป็นกลุ่มใดบ้างเพื่อ
สามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่งให้เหมาะสมกับผู้รับ
ได้ผลอย่างไรในปัจจุบัน และอนาคต (With what effect, immediate and long term?)
การส่งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผู้รับฟังผ่านไปเฉย ๆ หรือจดจาด้วยซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน
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 แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล
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1) ผู้ ส่ ง (source) ต้องเป็ นผู้ ที่มีทักษะความช านาญในการสื่ อสารโดยมีความสามารถใน
“การเข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสารมีความรู้อย่างดี
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย
2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
3) ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร
ข้อมูล โดยผ่ านประสานทสั มผั ส ทั้ง 5 หรือเพียงส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสั มผั ส
การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น
4) ผู้ รั บ (receiver) ต้องเป็นผู้ มี ทักษะความช านาญในการสื่ อสารโดยมีความสามารถใน
“การถอดรหัส” (decode) สารเป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความ และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม เช่น
เดียวหรือคล้ายคลังกันกับผู้ส่งจึงจะทาให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล
ทฤษฏี S M C R มีปั จ จัย ที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่ งและรับที่จะทาการ
สื่อสารความหมายนั้นได้ผลสาเร็จหรือไม่เพียงใด มีดังนี้
ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมี
ความช านาญในการส่ งและการรั บการเพื่อให้ เกิดความเข้าใจกันได้อย่ างถูกต้อ ง เช่น ผู้ ส่ งต้องมี
ความสามารถในการเข้ารหั สสาร มีการพูดโดยการใช้ภ าษาพูดที่ถู กต้อง ใช้คาพูดที่ชัดเจนฟังง่าย
มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงทานองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการ
เขียนด้วยถ้อยคาสานวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการ
ถอดรหัส และมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ ส่ งโดยมีทักษะการฟังที่ดี ฟังภาษาที่ผู้ ส่ งพูดมารู้เรื่อง หรือ
สามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้
ทัศนคติ (attitudes) เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผ ลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี
ทัศนคติที่ดีต่อกันจะทาให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็นคล้อย
ตามไปได้ ง่ าย แต่ ในทางตรงข้า ม ถ้ าผู้ ฟั ง มีทั ศ นคติ ไ ม่ ดี ต่อ ผู้ พู ดก็ จ ะฟัง แล้ ว ไม่ เ ห็ นชอบด้ว ยและ
มีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงทานองหรือนาเสียงใน
การพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่าน
หวานน่าฟัง
ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะทาให้การ
สื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้องมีการ
ปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยคาสานวนที่ใช้ เช่น
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ไม่ใช่คาศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยคายาว ๆ สานวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ
ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio-culture systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละ
ชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนกาหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น 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) ปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ
ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่า ย่อมเป็นตัวกาหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเราเพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิ ยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ
พอใจ ฯลฯ
2) ทัศนคติและค่านิ ยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่ อเรื่ อ งต่ า ง ๆ ส่ ว นค่ า นิ ย ม คื อ หลั ก พื้ นฐานที่ เรายึ ดถื อ เป็ น
ความรู้ สึ ก ที่ ว่ า เราควรจะท าหรื อ ไม่ ค วรท าอะไรในการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและคน
ซึ่งทัศนคติและค่านิ ย ม มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลื อกใช้สื่ อมวลชน การเลื อกข่าวสาร การเลื อก
ตีความหมายและการเลือกจดจา
3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนกาหนดเป้าหมายในการดาเนิน
ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้ าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรากาหนดขึ้นนี้
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจา
เพื่อสนองเป้าหมายของตน
4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง รวมทั้ ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเรา ในการที่ จะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม
ในการที่จะเข้าใจและจดจาข่าวสารที่เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ
บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
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7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้ หมายถึง สถานที่ บุ คคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์
การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่า
เป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิด
ว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละ
คนพัฒ นานิ สั ย การรั บ สาร อัน เป็ น ผลมาจากประสบการณ์ ในการรับ ข่ า วสารของเรา เราพัฒ นา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกษรินทร์ โชคเพิ่มพูนและวิเชียร ก่อกิจกุล (2561) ได้ทาการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ
หอกระจายข่าวแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่า หอกระจายข่าวยังคงความสาคัญ เพราะจัดเป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะที่สุดกับ
ชุมชนและยังเป็ นช่องทางการให้ข้อมู ลข่าวสาร ตลอดจนการประชาสั มพันธ์เนื้อหาสาระส าคัญแก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี นาเสนอได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนใน
ชุมชน
ทั ศ นี ย์ ผลชานิ โ ก (2560: 2) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะของการประชาสั ม พั น ธ์ “ต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง (Two–way communication) เป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยัง
ผู้รับเกี่ยวกับข่าวสาร ขององค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจ และยังเป็นการ
สื่ อ สารย้ อ นกลั บ จากผู้ รั บ คื อ สาธารณชนไปยั ง องค์ ก ารที่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร ทั้ ง นี้
การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ต้องตั้งอยู่บนหลักความจริงเพื่อมุ่งให้ เกิดความ
เชื่อถื อ และปฏิบั ติ ตาม ด้ว ยความสมัครใจ เพื่อ เป็น การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การหวังผลในระยะยาวเพื่อให้สาธารณชนมีความศรัทธา เชื่อใจ ในองค์กร และการประชาสัมพันธ์เป็น
การดาเนิ น อย่ างเป็ น ระบบ มีก ารวางแผน ควบคุ มและประเมิ นผล ทั้ งนี้เ พื่อ ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล”
เมตตา ดีเจริญ (2560) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจาย
ข่าวเพื่อสนองตอบตามความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวที่จะสนองตอบตาม
ความต้องการของชุมชนควรเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องของชุมชน ควรจัดรายการในช่วงเช้า
โดยกาหนดเป็นผังรายการการออกอากาศว่าเป็นรายการจากชุมชน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบในการจัดรายการให้ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการจัดรายการเพื่อให้มีความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดรายการเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้ชุมชนได้มารับฟังรายการมากขึ้น
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นอกจากนี้ควรมีการบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การกระจายเสียงของหอกระจายข่าวอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การกระจายเสียงมีคุณภาพ
รัฐ กันภัย และธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2558) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จั ง หวั ด
ภาคตะวันตกตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่ าง 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารกับการ
พัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล เขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง และ 3) ศึกษาปัจจัยการ
รับรู้ ข่าวสารและการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ได้รับข่าวสารทางการเมืองจากสื่อหอกระจายข่าวและเสียงตามสายของหมู่บ้าน
7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ขั้นตอนและวิธีการติดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการสร้ างการรั บรู้ สู่ ชุม ชน ของกระทรวงมหาดไทยและผลงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน ข้อมูลข่าวสาร/
เรื่องราวที่ได้รับฟัง การนาไปใช้ประโยชน์ และตัวแปรตาม คือ ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน
ในการดาเนินโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน แนวทางในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัยได้ดังภาพที่ 7.1
ตัวแปรอิสระ
1. ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
-การประชุมประชาคม
-ประกาศจากหอกระจายข่าว
-หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ
-ไลน์กลุ่มหมู่บา้ น (Line)
-เฟสบุ๊คหมู่บา้ น
-วิทยุชุมชน
-การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บา้ น
2. ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน
3. ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่ได้รับฟัง
4. การนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์

ตัวแปรตำม

1. ความพึงพอใจในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
2. แนวทางในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารในการสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ
ประชาชน

19

8. วิธีดำเนินกำรวิจัย
8.1 ประชากร กลุ่ มเป้าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary data) คือ
ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
จานวนทั้งสิ้น 332 ครัวเรือน จากทั้งหมด 1,940 ครัวเรือน
8.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดหน่วยในการสุ่มตัวอย่างคือ ระดับครัวเรือน
จานวน 332 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนเก็บข้อมูลจากหัวหน้ าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว
ครัวเรือนละ 1 คน โดยมีวิธีการคานวณใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727-728)
ที่ร ะดั บ ความเชื่อ มั่น 95% และความคลาดเคลื่ อนของกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ระดับ 0.05 จากครัว เรือ น
ทั้ ง หมด จ านวน 1,940 ครั ว เรื อ น จากนั้ น ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified Random
Sampling) จากกลุ่มย่อยแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตาม
สัดส่วน (Proportional allocation) คือชั้นใดมีประชากรมากควรได้รับการสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่
มากกว่า (อาธง สุทธาศาสน์, 2527: 120-121) ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified random sampling) ของประชาชนต าบล
คอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
หมู่ที่

ชื่อบ้ำน

จำนวนครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คอกช้าง
ดงแสนแผง
ดงลี้
นาทราย
เหมือดแอ่
นากอ
สมสะอาด
ดงมุข
ใหม่เอราวัณ
โนนเชียงคูณ
พลายงาม
โพธิ์กลาง
โนนธาตุ
รวม

157
87
103
121
271
144
132
143
167
141
225
124
125
1,940

จำนวนครัวเรือนโดยประมำณ/คน
ในกำรเก็บแบบสอบถำม
27
15
18
21
46
25
23
24
29
24
38
21
21
332
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เมื่อได้จ านวนกลุ่ มตัวอย่ างในแต่ละหมู่บ้านแล้ว จึงสุ่มครัวเรือนในแต่ล ะหมู่บ้านดังกล่าว
โดยวิ ธี ก ารสุ่ มอย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) แบบจั บ ฉลากไม่ ใ ส่ ก ลั บ จนได้ ค รบตาม
จานวนที่กาหนดไว้
8.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร ข้ อ มูล จ านวนครั ว เรื อน ข้อ มู ล จ านวนประชากร
จานวน 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จากสานักทะเบียน
อาเภอสระใคร
2) ใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น เป็นการสารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยและ
มีภูมิล าเนาอยู่ ในเขตพื้น ที่ตาบลคอกช้า ง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แบบสอบถามที่ใช้ มี
ลักษณะปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ เป็นคาถามปลายปิดในรูปแบบตรวจรายการ โดยเป็นคาถามที่มีห ลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Questions)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ จานวน 5 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
ในรูปแบบตรวจรายการ โดยเป็นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
และคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จานวน 1 ข้อ
ส่ว นที่ 3 เป็ นคาถามปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ให้ข้อมูลในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 12 ข้อ
8.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อาศัยและมีภู มิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลคอกช้าง
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จานวน 332 ชุด โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน และทาการเก็บรวบรวมในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
8.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการนามาแปลง
เป็นรหัสเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูก
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ต้ อ ง ความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ก่ อ นการวิ เ คราะห์ ผ ลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ า ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ด้านข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ สถิติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินการโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน สถิติที่ใช้เป็น เครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation: S.D.) และการประเมินค่าความพึง พอใจเป็น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating scale)
9. ผลกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากการดาเนินการวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณี ศึ ก ษาต าบลคอกช้ า ง อ าเภอสระใคร จั ง หวั ด หนองคาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จานวน 332 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน และได้แบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 332 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบ คาบรรยาย
จาแนกได้ดังต่อไปนี้
9.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 332 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัย
และมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 9.1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
140
192
332

ร้อยละ
42.2
57.8
100

จากตารางที่ 9.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 และเพศชาย จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2
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ตารางที่ 9.2 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อำยุ
ต่ากว่า 18 ปี
18-25 ปี
26-40 ปี
41-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน
8
92
173
59
332

ร้อยละ
2.4
27.7
52.1
17.8
100

จากตารางที่ 9.2 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มีอายุอยู่ในช่ว ง 41-60 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 52.1 รองลงมาคืออายุในช่วง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.7 อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
17.8 และอายุในช่วง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 9.3 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามการศึกษา
กำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโทขึ้นไป
รวม

จำนวน
100
127
41
42
21
332

ร้อยละ
30.1
38.3
12.3
13.0
6.3
100

จากตารางที่ 9.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.1 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 13.0
ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 12.3 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 9.4 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อำชีพ
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ
บริษัทเอกชน
เกษตรกรรม
อื่น ๆ (ข้าราชการบานาญ)
รวม

จำนวน
72
26
45
186
3
332

ร้อยละ
21.7
7.8
13.6
56.0
0.9
100
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จากตารางที่ 9.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้ อยละ 56.0 รองลงมาคือรั บ จ้ า งทั่ว ไป คิด เป็นร้ อยละ 21.7 บริษัท เอกชน คิ ดเป็น ร้อยละ 13.6
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 7.8 และข้าราชการบานาญ คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามลาดับ
9.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของทำงรำชกำร
จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้านหรือจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 9.5 จานวนและร้อยละช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1
คาตอบ)
ช่องทำงที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
การประชุมประชาคม
ประกาศจากหอกระจายข่าว
หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ
ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line)
เฟสบุ๊คหมู่บ้าน
วิทยุชุมชน
การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
รวม

จำนวน
224
312
110
155
24
72

ร้อยละ
26.6
34.0
12.0
16.9
2.6
7.9
100

จากตารางที่ 9.5 พบว่าช่ องทางที่ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ รับ ข้อมู ล ข่า วสารมากที่ สุ ด คื อ
ประกาศจากหอกระจายข่าว คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ การประชุมประชาคม คิดเป็นร้อยละ
26.6 ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line) คิดเป็นร้อยละ 16.9 หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ
12.0 การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และเฟสบุ๊คหมู่บ้า น คิดเป็น
ร้อยละ 2.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 9.6 จานวนและร้อยละความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน
ควำมถี่ในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร
1-3 ครั้ง/เดือน
4-6 ครั้ง/เดือน
7 ครั้งขึ้นไป/เดือน
รวม

จำนวน
14
53
265
332

ร้อยละ
4.2
16.0
79.8
100
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จากตารางที่ 9.6 พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความถี่ ในการได้รั บข้ อมูล ข่าวสาร/เดือ น
มากที่สุด คือ 7 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ16.0 และ
1-3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 9.7 จานวนและร้อยละข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟัง (ตอบได้
มากกว่า 1 คาตอบ)
ข้อมูลข่ำวสำร/เรื่องรำวที่เคยได้รับฟัง
การแจ้งการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการเกษตร
(การผลิตและการตลาด)
สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการ, การกระตุ้นเศรษฐกิจ)
การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานบุญประเพณี งานศาสนา
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
244
221

ร้อยละ
19.2
17.4

268
93
226
220
-

21.1
7.3
17.8
17.3
100

จากตารางที่ 9.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวเกี่ยวกับ
สวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.1 การแจ้งการประชุมประชาคมหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
19.2 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 17.8 การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไข
ปัญหาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 17.4 งานบุญประเพณี งานศาสนา คิดเป็นร้อยละ 17.3 และการรับ
สิทธิการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 9.8 จ านวนและร้ อ ยละข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามนาไปใช้ ประโยชน์อ ย่ างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
นำข้อมูลข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์
รับทราบข่าวสารราชการที่ถูกต้อง
การรับสวัสดิการแห่งรัฐ
งานบุญประเพณี งานศาสนา
การแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ
การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ช่องทางการประกอบอาชีพ แรงงาน
รวม

จำนวน
251
270
190
65
203
96
230
133

ร้อยละ
17.5
18.8
13.2
4.5
14.1
6.7
16.0
9.2
100
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จากตารางที่ 9.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนาข้ อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ
การรับสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.8 รับทราบข่าวสารราชการที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 17.5
การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 16.0 การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.1
งานบุ ญประเพณี งานศาสนา คิดเป็นร้อยละ 13.2 ช่องทางการประกอบอาชีพ แรงงาน คิดเป็น
ร้ อยละ 9.2 การรั บ สิ ทธิ การรั ก ษาพยาบาล คิ ดเป็นร้ อยละ 6.7 และการแก้ ไขปั ญหาที่ดิ นท ากิ น
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
9.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจในโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย จานวน 332 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
ตารางที่ 9.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตาบล
คอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
หัวข้อกำรประเมิน

S.D.

1. การรับรู้ข่าวสารราชการในระดับพื้นที่
3.88
0.54
2. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประชุมประชาคม
3.95
0.58
3. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประกาศจากหอกระจายข่าว
3.76
0.59
4. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (ถ้ามี)
3.72
0.45
5. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องเฟสบุ๊กหมู่บ้าน (ถ้ามี)
2.97
0.88
6. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางวิทยุชุมชน (ถ้ามี)
7. การรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานเคลื่อนที่ของส่วนราชการ
3.81
0.67
8. การรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งข่าวโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
2.83
0.65
9. การสื่อสารด้วยภาษาที่มีความชัดเจน
3.86
0.63
10. เนื้ อ หาข่ า วสารมี ค วามหลากหลาย ครอบคลุ ม รอบด้ า น เช่ น 3.55
0.98
การสาธารณสุข การศึกษา ด้านการเกษตรกรรม ความมั่นคง ฯลฯ
11. ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
4.08
0.77
12. สามารถนาข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
4.86
0.37
รวม
3.75
0.64
หมายเหตุ ระดับคะแนน : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด

ระดับควำม
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปำนกลำง

จากตารางที่ 9.9 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ในพื้นที่ตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มากที่สุด คือ สามารถนาข่าวสารไป
ต่อยอด/ใช้ป ระโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.86 รองลงมาคือ
ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 การรับข้อมูล
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ข่าวสารจากช่องทางการประชุมประชาคม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.95 การรับรู้
ข่าวสารราชการในระดับพื้นที่ 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 ค่าเฉลี่ ย 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 จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเสนอให้เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 เสนอแนะให้ควรเพิ่ม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับสัญญาณการกระจาย
เสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น
10. สรุป และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาตาบลคอกช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ทาการศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในเขตพื้นที่ตาบลคอกช้าง
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
10.1 สรุ ปผลกำรดำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนตำมโครงกำร
สร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลคอกช้ำง อำเภอสระใคร 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
ข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านหรือจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จานวน 332 คน
ร้อยละ 100 ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ ประกาศจากหอกระจาย
ข่าว ร้อยละ 34.0 ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร คือ 7 ครั้งขึ้นไป/เดือน ร้อยละ 79.8 ได้รับฟัง

27

ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 21.1 นาข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด คือ การรับสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 18.8
จากข้อมูลความพึงพอใจในโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่อ โครงการสร้ า งการรั บรู้ สู่ ชุม ชน ในพื้น ที่ ตาบลคอกช้า ง อ าเภอสระใคร จัง หวั ด
หนองคาย มากที่สุด คือ สามารถนาข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 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
จากการวิจัยพบว่ากลุ่ มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเสนอให้
เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรเพิ่ม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับสัญญาณการ
กระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น
10.2 แนวทำงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย
จากผลการสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ได้ว่าหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านเป็น ปัจจัย
ที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการดาเนินการโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ตาบลคอก
ช้าง อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ดังนั้น คณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการ
รับรู้ระดับอาเภอ จะต้องเน้นย้าและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รั บการแต่งตั้งให้เป็นผู้ ประกาศข่าวประจาหมู่บ้าน ให้ห มั่นตรวจสอบ ดูแลรักษา รวมตลอดถึง
การเสนอองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน จุดรับสัญญาณการกระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
พื้นที่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษรินทร์ โชคเพิ่มพูน และวิเชียร ก่อกิจกุล
(2561) ได้ทาการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ หอกระจายข่าวแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตาบล
มะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า หอกระจายข่าวยังคงความสาคัญ
เพราะจัดเป็น ช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะที่สุดกับชุมชนและยังเป็นช่องทางการให้ ข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระสาคัญแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี นาเสนอได้อย่างครอบคลุม
ถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน นอกจากนี้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่
จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในการสร้างช่อง
ทางการสร้ างการรั บ รู้ ให้ กับ ประชาชนให้ มีความหลากหลายและสามารถนาข้อ มูล ข่ าวสารส่ งถึ ง
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ประชาชนในระดับ ท้อ งที่ ท้อ งถิ่น ได้ อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ คือช่องทางที่ก ลุ่ มตัว อย่างได้ รับข้อมู ล
ข่าวสารน้อยที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วย เฟซบุ๊คหมู่บ้าน การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
และไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line) โดยสามารถพัฒนาให้ ประชาชนเข้าถึงเฟซบุ๊ คหมู่บ้าน และไลน์กลุ่ ม
หมู่บ้าน (Line) ด้วยการนาข้อมูลการศึกษาวิจัยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพิ่มโครงข่าย
อินเทอร์ เน็ตความเร็ว สูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้
วิธีการใช้งาน/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ตามความเหมาะสมของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน สาหรับการแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องเพิ่มบทบาท
หน้าที่และจัดทาแผนการปฏิบัติงานในการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเป็นรายครัวเรือน
ด้านความถี่ในการได้รั บข้อมูล ข่าวสารของกลุ่ มตัว อย่าง พบว่ า อยู่ที่ 7 ครั้งขึ้นไป/เดือน
ถือเป็นนัยยะสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้มีการดาเนิ น การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้ กับประชาชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่กลุ่ม ตัวอย่างเคยได้รับฟังมากที่สุด พบว่า เป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว มีผลกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามข่าวสารและจดจาได้มากกว่าเรื่องอื่น ๆ และข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราว
ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเคยได้ รั บ ฟั ง น้ อ ยที่ สุ ด พบว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารการรั บ สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
แนวทางในการพัฒนา คือ คณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับอาเภอ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้หมู่บ้านว่ามีเนื้อหาครอบคลุมการรับสิทธิการรักษาพยาบาล
หรือไม่ หากมีข้อมูลข่าวสารแล้วจะต้องเน้นย้ากานัน ผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่มความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารด้ า นนี้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น หากไม่ พ บข้ อ มู ล จะต้ อ งแจ้ ง ผลไปยั ง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให้ ค ณะท างานบู ร ณาการข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน
(ทีม Admin กลาง) บูรณาการข้อมูลข่าวสารและเพิ่มประเด็นข้อมูลข่าวสารด้านนี้ให้มากขึ้น
ข้ อมู ลข่ าวสารที่ กลุ่ มตั วอย่ างน าไปใช้ ประโยชน์ มากที่ สุ ด พบว่ า เป็ นการรั บสวั สดิ การแห่ งรั ฐ
ถือเป็นนัยยะสาคัญที่แสดงให้เห็นว่า ในการดาเนินงานตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนนั้นเป็น
ประโยชน์และเกิดผลดีต่อประชาชนที่สามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนาไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
10.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษาตาบลคอกช้าง
อาเภอสระใคร จั ง หวัด หนองคาย ควรใช้ก ารสั มภาษณ์เชิ งลึ ก เป็น การเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ข้ อมูล ที่
ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่ตาบล
อื่น ๆ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลเสนอแนะต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในระดับพื้นที่ การพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนต่อไป
บรรณำนุกรม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2562). แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการ รั บ รู้
สู่ชุมชน. หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ มท 0310.3/5681 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562.
เกษรินทร์ โชคเพิ่มพูน และวิเชียร ก่อกิจกุล. (2561). แนวทางการบริหารจัดการหอกระจายข่าวแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ทัศนีย์ ผลชานิโก. (2560). การประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, จาก
http://www.prd.go.th/download/article/article_20151102174745.pdf.
ปกรณ์ ปรี ยากรณ์. (2542). การบริห ารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ.
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา. พลเอก. นายกรัฐมนตรี. (2562). ปาฐกถาพิเศษ (11 กุมภาพันธ์).
ปรมะ สตะเวทิน. (2541). การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, จาก
http://www.dla.go.th/upload/service/2554/6/21.pdf
พันธวิทย์ เลิศดี. (ม.ป.ป.). ช่องทางในการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ร ะ แ ห ง อ า เ ภ อ ล า ด ห ลุ ม แ ก้ ว จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://www.mpm.ru.ac.th/Documents/Article_MPM18/5.pdf
เมตตา ดีเจริญ. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบตามความ
ต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา.
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, จาก
http://www.commartsreview.siam.edu/2017/images/review/year12vol13/year12-vol13-12.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547.
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, จากhttp://law.longdo.com/law/328/sub18535

30

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.) คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนใน
ระดับพื้นที่. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563, จาก
http://www.pr.moi.go.th/documents/62-v1449/Manual.pdf
อัชกร วงศ์ปรีดี. (2563). การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ. กรุงเทพมหานคร:
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

31

กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและภำคเอกชนในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ในอำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
กฤติยา พลซา*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษา “เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเภอเชียงคานจังหวัดเลย 2)
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชนต่อการดาเนินงาน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเชียงคาน ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ประกอบการ
หมายถึงผู้ประกอบการโรงแรม เกสเฮาส์ ร้านอาหาร 2) ภาคประชาชน คือ ผู้นาชุมชน ชาวบ้านใน
ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาลและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จานวน
200 คนและแบบสั ม ภาษณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แ บบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content Analysis) โดยนาเสนอรูปของ
ความเรียง (Descriptive Analysis)
ผลการวิจั ย พบว่า การมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่ าประชาชนที่มีเพศ อายุ
แตกต่างกัน มีการศึกษาที่แตกต่างกัน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวยั่งยืน, อาเภอเชียงคาน, จังหวัดเลย
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1. บทนำ
การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อาเภอเชียงคานอาเภอเชียงคานเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเลยเดิมอาเภอเชียงคานตั้งอยู่ที่เมืองชะนะ
คาม ประเทศลาว แห่ งราชอาณาจักรล้ านช้าง ประมาณ พ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2500
อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็น 2 อาณาจักร มีอาณาจักรหลวงพระบาง และอาณาจักรเวียงจันทน์
ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหือง ซึ่งอยู่ฝั่งทางขวาของแม่น้าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและ
ทางเวียงจันทร์ได้ตั้งเมืองเชียงคานต่อมาเมืองปากเหืองได้ตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปาก
เหืองได้อพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคานหรืออาเภอเชียงคานในปัจจุบันนี้ เชียงคานเป็นที่รู้จักกันใน
ฐานะที่เป็น เมืองท่องเที่ย วในเชิงวัฒ นธรรม มีเอกลั กษณ์ชุมชนมีการอนุรักษ์บ้านโบราณ 100 ปี
ประกอบกับ ความงดงามของทัศนี ยภาพที่ อยู่ติดกับแม่น้าโขงและการค้าขายระหว่ างไทยลาวใน
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีได้เข้ามามีบทบาททาให้คนหันกลับมาสนใจวิถีแบบโบราณ
บ้านริมแม่น้าโขงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเริ่มได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวเมื่อปี 2554 คน
เริ่ ม เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วท าให้ เ กิ ด เศรษฐกิ จ อย่ า งก้ า วกระโดดและเกิ ด การขยายตั ว ของภาคธุ ร กิ จ
ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์ ผลิ ตภั ณ ฑ์สิ น ค้ า OTOP ทาให้ เกิ ด รายได้
เศรษฐกิจเข้ามาในจังหวัดเลยเป็นจานวนมากเพื่อยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวมากที่สุด
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในอาเภอ
เชียงคานให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้ที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในด้านของการบริหาร
จัดการยังขาดความไม่เป็นระเบียบขาดความร่วมของภาคประชาชน และภาคเอกชนอุตสาหกรรมการ
ท่อ งเที่ย วให้ ความส าคั ญ แต่เ พี ย งปัจ จั ย ที่ เป็ น ตั ว เงิ น สิ่ งต่ า ง ๆ ที่ ค วรคู่ แ ก่ สั ง คมไทยไม่ ว่ าจะเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมก็ถูกทาลายหรือลดทอนคุณค่าลงจากการ ส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเที่ยว ทาให้คุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวสูญหายไปด้วย ชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตในการดารงอยู่จึงได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยากที่จะหลีกเลี่ยงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ยั่งยืนในสังคม เช่น
ความเสื่ อ มโทรมของพื้ น ที่ ท างธรรมชาติ การท าลายสภาพแวดล้ อ มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ผู้ ป ระกอบการในบริ เวณสถานที่ท่อ งเที่ย วทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางวั ฒ นธรรมมีผ ลต่อการ
ดารงชีวิตของคนในบริเวณอาเภอเชียงคาน ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ดกิจ กรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒ นาการท่องเที่ยวเป็นสิ่ งส าคัญมาก เนื่องจาก
ประชาชนเป็ น เจ้ าของท้องถิ่น มี ศิล ปวัฒ นธรรมมี เอกลั กษณ์เป็นของตนเองและใช้ประโยชน์จาก
ทรั พยากรต่าง ๆ จึ งสามารถที่จ ะนาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอชียงคาน
เพื่อเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวสร้างรายได้ ควรเริ่มจากความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเชียงคาน ซึ่งผลจากการมีส่วนร่วมนั้นก็จะ
ทาให้ผู้ประกอบการ ธุรกิ จท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ เกิดการกระจายรายได้นาไปสู่ผลทางด้าน
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เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมทาให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเชียงคานเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในอาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
2.2 เพื่อ ศึก ษาปั ญ หาและอุ ปสรรคต่ อการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน และภาคเอกชนต่ อ
การดาเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเชียงคาน
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำ
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการที่กลุ่ม ประชาชนคือการออกมาทางานร่วมกัน บุคคลใน
ชุมชน องค์กรต่างซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเดี่ยวกันเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่มและรู้รับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม
4.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ลิส (Lisk, 1985; อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550: 24) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและ
การยอมรับตนเองเพื่อที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
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ระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน
วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540: 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็น
พ้อง ต้องกันเข้ามามีส่ วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือ ปฏิบัติ ร่ว ม
แบ่งปัน ผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล
ประชัย ศรีจามร (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการสร้าง
โอกาส ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการ
ส่งเสริ มชักน า การสนั บ สนุ น ให้ ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรี ยนรู้ การริเริ่มในการคิด ร่ว ม
กาหนดแนวทางในการพัฒ นาร่ ว มแก้ ไ ขและวางแผนปฏิ บั ติ รวมทั้ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ
ทรัพยากรทางการบริการ ตลอดจนอานาจในการตัดสินใจในการกาหนดกิจกรรม แนวทางการดาเนิน
กิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเอง
เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากร
ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
สรุปได้ว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการที่กล่าวมาในข้างต้นนี้สามารถให้
ความหมายของคาว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการชุมชน หรือ
กิจการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ่วมการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
4.2 รูปแบบ ลักษณะขั้นตอนกำรมีส่วนร่วม
Fornaroff (1980: 104) กล่ าวว่า การเข้ามามีส่ ว นร่ว มของประชาชนในชุมชน เพื่อการ
กระทากิจการใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีนักวิชาการได้ เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดังนี้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้
1) การวางแผน รวมถึง การตัดสิ นใจในการกาหนดเป้า หมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้อ งใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2) การดาเนินงาน
3) การใช้บริการจากโครงการ
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & stiefel, 1980; อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์ , 2546:
19)ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนปฏิบัติการ
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977; อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550: 2122) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1) การมีส่ วนร่ว มในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร (Implementation) ประกอบไปด้ ว ยการสนั บ สนุ น
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การดาเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำและกำรให้บริกำร
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารแยกได้ เ ป็ น 2
ความหมาย คือผู้ รั บ บริ การ และความพึงพอใจของผู้ บริโ ภค เป็นความรู้สึ กของบุคลในทางบวก
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
Mullins (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน
เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะ
บรรลุ ถึ ง เป้ า หมายบางอย่ า งนั้ น แล้ ว จะเกิ ด ความพอใจเป็ น ผลสะท้ อ นกลั บ ไปยั ง จุ ด เริ่ ม ต้ น เป็ น
กระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก
สุวิมล คาย่อย (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลซึ่งแสดงออกใน
ด้านบวกหรือลบที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจจะ
เกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่งและความรู้สึกจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ต้องการ ทาให้ได้รับความรู้สึกถึงการให้บริการหรือความ
ประทับใจจะทาให้ตอบสนองความต้องการและบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ
ด้านการให้บริการที่มีใจรักก็จะทาให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ
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องค์ประกอบของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็นสิ่งสาคัญในการที่ช่วยทาให้งานสาเร็จถ้างานนั้นเกี่ยวกับด้านการบริการก็
จะทาให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ และทาให้ลูกค้ามาใช้งานในด้านบริการเยอะขึ้นทุกอย่าง
ขึ้น อยู่ กั บ ความเอาใจใส่ ข องผู้ ที่ใ ห้ บ ริการ ว่าจะบริการลู กค้า อย่ างไรให้ ประทั บใจและเกิ ดความ
ประทับใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก
ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบกับระดับความรู้ สึกของผู้มารับบริการ การวัดความพึง
พอใจสามารถทาได้หลายวิธี
1) การสั มภาษณ์แบบเจาะลึก ต้องอาศัยความชานาญการร่ว มมือของผู้ถูกสัมภาษณ์และ
คาถามคาตอบตามข้อมูลเท็จจริง
ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของผู้รับบริกำร
ความพึงพอใจและความสาคัญต่อผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะต้องได้จากการมารับ
บริการนั้น โดยมุ่งความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพของการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนั้นเป็นตัวผลักดันให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้รับบริการเอง เช่นการบริการด้านโรงแรม ด้าน
อาหาร คาแนะนาด้านการท่องเที่ยวการนาเสนอที่ดีแก่ผู้รับบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม มีใจรัก
การบริการถึงจะทาให้งานนั้นออกมาดีและสาเร็จลุล่วงไปได้ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความเป็นกันเอง
เกิดขึ้นการบริการที่ประทั บใจทาให้ผู้ที่ถูกรับบริการอยากกลับมาอีกและสามารถเพิ่มรายได้ให้กลับ
ผู้ประกอบการรวมจนถึงถูกกล่าวขานว่าโรงแรมนี้พนักงานบริการดี ร้านอาหารนี้พนักงานต้อนรับดีให้
คาแนะนาได้ดีจึงทาให้เกิดความประทับใจและอยากจะไปบอกต่อและกลับมาเที่ยวอีก การบริการจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะอาชีพบริการต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมที่มีใจรักการ
บริการ รักที่จะแนะนาให้คาปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวและทางานบริการด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทและ
สร้ างสรรค์กับ งานที่ทาจะส่ งผลให้ คุณภาพของการบริการสู งขึ้นและมีการแพร่ห ลายออกไปเป็น
จ านวนมากก็ จ ะสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ น ร้ า นค้ า โรงแรม ร้ า นอาหาร เกสเฮ้ า และมี ทั ก ษะและ
ความสามารถเข้าสู่วงการกิจการบริการมากขึ้นและมีความหลากหลายในด้านบริการจะมีคุณภาพที่
สูงขึ้น
5. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
จากการวิเ คราะห์ ผ ลการศึ กษาจาแนกตามลั กษณะส่ ว นบุค คล พบว่าผู้ ตอบจากผลที่ท 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) สรุปได้ว่าข้อมูลแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่ามีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อยู่ระดับกลาง ๆ จะมีส่วนร่วมและแนวความคิดที่
แตกต่างกันบ้างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
6. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1) สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 200 รำย พบว่ำ
จากผลที่ทาแบบสอบถามได้ผลสรุปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (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
อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
การมีส่ว นร่ วมในการจั ดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดเห็ นของผู้ นาชุมชน
ผู้ประกอบการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่ อพัฒนากิจกรรม
หรือแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงคาน จั งหวัดเลย ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.16) การเสนอความคิดเห็น
ต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ( =3.14) ชุ ม ชนมี ก ารเพิ่ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ ม ากขึ้ น
( =3.31) ประชาชนและเอกชนร่ ว มมือชวนชาวบ้ านอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
( =3.21) คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล บาบัดน้าเสีย ( =3.18)
ภาครัฐมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน (ผ่านประชาคม) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ชุมชน โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้เข้าถึงยังแหล่ง
ท่องเที่ยว ( =3.31) คนในชุมชนมีส่วนร่วมปรับปรุงระบบข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน อาเภอเชียงคาน ( =3.30) ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาแหล่งที่พักให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ( =3.24) ภาครัฐมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความปลอดภัยในระหว่างทากิจกรรมท่องเที่ยว ( =3.49)
และคนในชุมชนช่วยส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( =3.58)
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3) สรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคำนอย่ำง
ยั่งยืน ในจังหวัดเลย
(1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดเห็นของผู้นา
ชุม ผู้ประกอบการในอาเภอเชีย งคาน และหน่วยงานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( =3.49) ตามลาดับ
(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นด้านการจัดการด้าน
การให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.51) ตามลาดับ
(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการใช้วัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ( =3.82) ตามลาดับ
(4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นในด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบค้นได้ ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.80) ตามลาดับ
(5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการสืบทอดความเป็น
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่อเนื่อง ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.79) ตามลาดับ
(6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการใช้วัฒนธรรมใน
การหารายได้ให้กับชุมชน ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.65) ตามลาดับ
(7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นความพร้อมของสิ่ง
อานวยความสะดวก ช่วยเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.60) ตามลาดับ
(8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจร่วมปฏิบัติติ และร่วมรับผิดชอบ การท่องเที่ยวใน อาเภอเชียงคาน ลาดับ
ค่าเฉลี่ย ( =3.54) ตามลาดับ
(9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นมีการวางแผนการ
ร่วมมือ ในภาคเอกชนและท้องถิ่น ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.59) ตามลาดับ
10) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยี
และทรัพยากรที่หามาได้จากท้องถิ่น ลาดับค่าเฉลี่ย ( =3.58) ตามลาดับ
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)
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจานวนมากกว่าเพศชายและมีอายุระหว่าง 41-50 ปี
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2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
จากการศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สาคัญที่สุดคือ
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบค้นได้ และการมีส่วนร่วม
3) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในอำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื น ที่สาคัญคือการด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จะเห็นได้ว่าคนในชุมมีการที่จะเรียนรู้และรักษาประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตให้คงอยู่ไปสืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเอกลักษณ์ท้องถิ่นใน
การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อย่างไรก็
ตามการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจร่วมกันปฏิบัติ ปละการร่วมรับผิดชอบเป็น
สิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
ผู้ประกอบการ ควรสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ
ร่ว มมือในชุมชน และเกิดความสั มพันธ์กันเป็นกลุ่ ม ศึกษาปัญหาร่ว มกับคนในชุมชนเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ควรมีการพัฒนาร่วมกัน
ในส่วนของผู้ประกอบการและคนในชุมชน และหน่วยงานการท่องเที่ยว เทศบาล อบต. ที่เกี่ยวข้อง
และเกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ และสามารถพั ฒ นาและเป็ น ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2) ข้อเสนอแนะกำรทำวิจัยในครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ว่าเราควรศึกษากี่ส่ งเสริมการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ทาการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงในสถานที่ท่องเที่ย วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่ความยั่งยืน
บรรณำนุกรม
ทานตะวัน อินทร์จันทร์. (2546). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาลเมืองลาพูน. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ) สาขาวิชา
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ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของพนักงำนบริษัท ธนำคำรกสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
กิตติวัฒน์ โกสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาระดับความต้องการในการพัฒ นาตนเองของ
พนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่
(frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบ t-test for independent samples การทดสอบ F-test (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษั ท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่า คือ ด้านการฝึกอบรม รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ ตามลาดับ
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการทางานต่างกันมีความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีตาแหน่งต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาตนเอง
1. บทนำ
การดาเนินชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทาให้คนต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาตนเองมีหลายด้าน สิ่งสาคัญ
สาหรับการพัฒนาตนเองก็คือการศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยได้มีการกาหนด
แนวทางการพัฒนาไว้ ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณที่สามารถจับต้อง
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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วัดได้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพ การสร้างความสามารถให้มีมากขึ้นและการ
พัฒนาความสามารถ โดยต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า (อรุณีย์ โรจนไพบูลย์, 2561)
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร นับได้ว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือองค์กรของเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรมีความสาคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ซึ่งความสาคัญ
ต่อตัวเอง ได้แก่ การได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถ
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งเป็นการสนอง
ความต้องการที่ก้าวหน้ าของบุ คลากร ส่ วนในความส าคัญขององค์กร ได้แก่ การเพิ่มผลผลิ ตของ
องค์กรและทาให้องค์กรได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึงนับได้
ว่าการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กร (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล,
2542)
ธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้นที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารจึงจาเป็นต้นเริ่มปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการอย่าง
แท้จริง มีการวางแผนที่ครอบคลุม การปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้น การคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และยังต้องปรับปรุงการให้บริการแต่ละสาขาของธนาคาร
รวมถึ ง พนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิภ าพและตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในปัจจุบันรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ได้ มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความต้องการ
ของตลาด สภาวะสังคม ไลฟ์ส ไตล์ของลูกค้า รวมไปถึงแรงกดดันจากคู่แข่งขัน เป็นระบบของยุค
ดิจิทัลที่ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากที่สุดต่อการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
มนุษย์กับธนาคาร ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบสาขาย่อยของธนาคารที่มี
ปริมาณพื้นที่จากัดขนาดเล็ก ซึ่งในบางสาขาจะมีพนักงานให้บริการผ่านหน้าเคานท์เตอร์ประมาณ 2-3
คน เท่านั้น แต่จะเน้นการให้ลูกค้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ในการสร้างจุดขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร พนักงานยังคงเป็นส่วนสาคัญในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร ทั้งนี้ความพร้อมของพนักงานจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารแต่ละ
รูปแบบมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย ดังนั้นคุณสมบัติของพนักงานย่อมจะต้อง
เปลี่ ย นไป โดยจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารให้ ต รงกั บ
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าให้มากขึ้น และการสร้างเชื่อมั่น ความจงรักภักดีของลูกค้าอันจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและต่อตัวพนักงาน
ในปี พ.ศ. 2560 เกิดการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติธนาคาร
แห่ งประเทศไทย จ านวนสาขาของธนาคารพาณิช ย์ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจานวนสาขารวมทั่ว
ประเทศ อยู่ ที่ 6,800 สาขา เนื่องจากปัจจุบันธนาคารพาณิช ย์ได้ปรับเปลี่ ยนและเพิ่มบริการทาง
การเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
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การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เช่น ให้บริการโดยเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) เครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ (ซีดีเอ็ม) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถทาธุรกรรมได้หลากหลาย ทั้งโอนเงิน จ่ายบิลค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เติมเงิน เป็นต้น รวมทั้งการใช้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ที่มีจานวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถทาธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปต่อแถว
รอคิดที่สาขาซึ่งมีเวลาเปิด-ปิดจากัด นอกจากนี้ แนวโน้มการให้บริการทางการเงิน ภาครัฐยังจะเปิด
ให้องค์กรเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างร้านสะดวกซื้อ เข้ามาให้บริการบางอย่าง เช่น โอนเงิน ชาระ
ค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ทาให้ธนาคารมีคู่แข่งในการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ธนาคารมีการปรับ
ลดพนักงานลดลง ทาให้หลาย ๆ ธนาคารมีการวางแผนการดาเนินงานในการลดต้นทุนโดยหันมาปิด
สาขามากกว่าการขยายสาขาดังเช่นในอดีต ผลกระทบที่เกิดกับพนักงานของธนาคารพาณิช ย์คือ
พนักงานธนาคารจานวนหนึ่งอาจถูกเลิกจ้าง หรือพนักงานในสาขาที่ถูกปิดจะถูกควบรวมไปยังสาขา
ใหม่ พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกคัดแยกออกมาเป็นทีมขาย ทาหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
หรื อเป็ น ที่ป รึ กษาทางการเงิน พนั กงานที่ไม่มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะในการขายก็จะไม่
สามารถอยู่ในระบบได้
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัดมหาชน เป็นธนาคารพาณิช ย์ ประกอบกิจการธนาคารพาณิช ย์
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ธนาคารกสิกร
ไทยให้ความสาคัญในการใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อขยายฐานลู กค้าดิจิตอล แบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลมาจาก กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ลูกค้ามีแนวโน้มใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงิน ทางโทรศัพท์มือถือ และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกระแส
ความนิ ย มในการใช้ส มาร์ ท โฟนและการเติบ โตของธุ รกิ จอี คอมเมิร์ ซ ทั้ง การท าธุ รกรรมการเงิ น
ออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการชาระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าทา
ธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง ผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่การเป็น
ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ทาให้ธนาคารมีนโยบายลดจานวนสาขาลงโดย ในปี 2562 ธนาคารมีสาขา จานวน
885 สาขา ลดลงจาก จานวน 1,116 สาขา ในปี 2559 (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)
ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด มหาชน ให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ
ด้ว ยเชื่อมั่นว่าบุ คลากร คือ ทรั พย์สิ นที่มีค่าของธนาคาร โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเร่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร เช่นในเรื่องดิจิตอลแบงก์กิ้ง และได้จัดให้มี
ช่อ งทางการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น การเรี ยนรู้ ภ ายในธนาคาร (In-house Learning)
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร (Outside Learning) กับสถาบันต่าง ๆ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfStudy) ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) โดยมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน และการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ
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บริ ก ารใหม่ ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะให้ เ หมาะกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทดแทนการปลดพนักงานออก
จั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ป็ น หั ว เมื อ งส าคั ญ แห่ ง ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ตอนบน ด้ ว ยมี ส ภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค ทาให้จังหวัด อุดรธานีเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันอุดรธานี คือศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่
ที่สุดของภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศจีนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง ทาให้
ตัวเมืองอุดรธานี มีห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และศูนย์ค้าปลีก-ส่งมากมาย อีกทั้งยังมีสิ่งอานวย
ความสะดวกมากมายรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุดรธานี แม้ปี พ.ศ. 2563 จะยังอยู่ในช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัวตัว ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบัน อาเภอเมืองอุดรธานี มีธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการอยู่ จานวน 6 สาขา
มีพ นั ก งานรวม 151 คน จากแนวโน้ มธุ รกิ จธนาคารปี 2563 ที่ค าดว่า จะเติ บโตในอั ตราที่ ล ดลง
จากปั จ จั ยความไม่แน่ น อนของเศรษฐกิจ ทาให้ธ นาคารต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะ
ตามมา จากการเปลี่ ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งในแง่ของรายได้และโอกาสการทากาไรที่ลดลงด้ว ย
มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน เช่น การลดจานวนสาขา การลดจานวนพนักงาน ทาให้ พนักงาน
ธนาคารจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองด้วยการเสริมทักษะใหม่ (up skill) และการสร้างทักษะใหม่
(reskill) เพื่อปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาต้องการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุ ดรธานี ซึ่งเป็นเขตที่มีส าขาของ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็นจานวน 6 สาขา มีพนักงานที่ปฏิบัติงาน จานวน 151 คน และ
ต้องการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองในเรื่องฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วนตนเองและการศึกษาต่ อ ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองของพนักงานเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและความมั่นคงในอาชีพการงาน เมื่อพนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเองแล้ว จะทาให้องค์การ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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3. สมมติฐำนในกำรวิจัย
3.1 ความต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานบริ ษั ท ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก
3.2 พนั กงานธนาคารที่มี เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 สาขา จานวน 151 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 110 คน (Taro Yamane, 1973:
727-728) จากนั้นจึงใช้การกาหนดตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Stratified
Sampling) ตามสัดส่วนของพนักงานบริษั ท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) แต่ละสาขา และใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 ทาให้ได้ทราบถึงระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5.2 ทาให้ได้ทราบถึง ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5.3 ทาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของพนักงานเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความมั่นคงในอาชีพการงาน ทาให้องค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ต่อไป
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษา ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ตาแหน่ง
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
6. ระยะเวลาการทางาน

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง
1. ด้านการฝึกอบรม
2. ด้านการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
3. ด้านการศึกษาต่อ

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามเลื อกตอบ ใช้ การ
วิเคราะห์ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผู้วิจัยกาหนดการให้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดให้ 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 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
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8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage)
2) วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีใช้ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามข้อมูลทั่ว ไปโดยใช้
independent samples t-test และ F-test (One-way ANOVA) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method)
9. ผลกำรศึกษำ
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปเกี่ย วกับผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
เป็นหญิง ร้อยละ 66.36 รองลงมาเป็นชาย ร้อยละ 33.64 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ อายุ ระหว่าง 25-35 ปี
ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 22.73 มากกว่า 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.82
ต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 6.36 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ตาแหน่ง 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 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
ร้ อยละ 34.55 รองลงมาคื อ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 25.45 สู งกว่ า 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
ตามลาดับ ส่วนใหญ่ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 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 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของพนั กงานบริ ษัท ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก ( =3.87) โดยมีค่าเฉลี่ ยเรียงจากสู งไปหาต่า คือ
ด้านการฝึกอบรม ( =4.02) รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( =3.92) ด้านการศึกษาต่อ
( =3.66) ตามลาดับ ผลการวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นุชสรา นาคทอง (2560) ศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอเมืองศรีราชา
และอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ในเขตอาเภอเมืองศรีราชาและอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก
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ติรยา สรรพอุดม (2560) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แห่ง หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทมีต้องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก แสดงในตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ
1
2
3

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง
ด้านการฝึกอบรม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านการศึกษาต่อ
รวม

4.02
3.92
3.66
3.87

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปลควำม
0.70
มาก
0.66
มาก
0.82
มาก
0.65
มำก

อันดับ
1
2
3

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา
(2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพั ทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุริที่มีเพศ ต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยสอดคล้องกับ นุชสรา นาคทอง (2560)
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอ
เมืองศรีราชาและอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มี
อายุ แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริ ษั ท ธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน) แตกต่ า งกั น อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย พนักงานที่มีระดับตาแหน่ง หัวหน้าส่วน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและ ด้านการศึกษาต่อ สูงกว่าพนักงานที่มีระดับตาแหน่งอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรที่มี ตาแหน่ ง หั วหน้าส่ว น ซึ่งเป็นตาแหน่งทางการบริห าร ที่จะมีโ อกาสเลื่อนเป็นผู้ช่ว ย
ผู้จัดการ จึงจาเป็นจะต้องมี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนแนวคิดทางด้านการบริหารใหม่ ๆ ด้วยตนเองอยู่เสมอ เพื่อนามาปรับ
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ประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ (2559) การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในศูน ย์บ ริ การยานยนต์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับตาแหน่ง
ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเอง
ไม่แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐ านการวิจัย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา (2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุริที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา
(2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มี รายไต้ต่อ
เดือน ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการทางานต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ ธนสิ ษ ฐ์
เรืองเกียรติสุธา (2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ตาแหน่ง
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ย
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
* มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

p – value
0.462
0.107
0.042*
0.114
0.917
0.089

แปลควำม
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
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10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรวางแผนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยกาหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จาเป็นและ จัดทาเส้นทางการเรียนรู้ (Training
Roadmap) ของแต่ละตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน
2) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรกาหนดให้พนักงานทุกคนจัดทา “แผนการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)”
3) ธนาคารกสิ กรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมี การวางแผนการเรียนรู้ (Annual Training
Plan) ประจาปีเพื่อให้ จัดสรรเวลา และงบประมาณในการเข้าเรียนรู้ของพนักงานในสังกัดของตน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อในการพัฒนาพนักงาน เป็นรายบุคคล
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรมีการกาหนด “เส้นทางการเรียนรู้ของ พนักงานที่
มี ศั กย ภ า พสู ง ( Leadership Development Program Roadmap) ให้ พนั ก งา นร ะดั บร อ ง
ผู้อานวยการฝ่ายที่มีศักยภาพเติบโตในระดับที่สูงขึ้น ได้มีโอกาสแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ
เพื่อสร้างโอกาสในการก้าวหน้าและเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป
10.2 ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้
1) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในด้าน
ทักษะความรู้ เพื่อให้ เกิดความช านาญในหน้าที่รับผิ ดชอบของตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากสถาบันต่างๆ
2) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ควรจัดให้ มีหลั กสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
(on the job training) หรื อ คอร์ ส เรีย นรู้อ อนไลน์ ให้ พ นัก งานได้ ศึก ษาเรี ย นรู้ ได้ ตลอดเวลาจาก
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต หรือคอมพิวเตอร์ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
3) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการทางานของ
ระบบดิจิตัลแบงก์กิ้ง และระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการคิดค้น
วิธีการทางานนวัตกรรมในการพัฒนางานที่ทาอยู่ โดยต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมด้านการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานศึกษา
ต่อเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน
ธนาคาร
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กำรพัฒนำกำรให้บริกำรของที่ทำกำรปกครองอำเภอศรีธำตุ จังหวัดอุดรธำนี
ตำมควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
คณูปกรณ์ วิสิทธิ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับ
บริการ เพื่อการพัฒนาการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจใช้แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ
ของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 170 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อนามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS ใช้ค่าสถิติเชิง
พรรณนาคือ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือการหาจานวน (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลวิเคราะห์ พบว่า
1) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเข้ารับบริก ารประเภททะเบียนและบัตร อยู่ในช่วงอายุ
40-49 ปี ส าเร็ จ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู่ ใ นช่ ว งมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จะมีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท มีสถานภาพโสด อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลศรีธาตุ
เป็นเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป
2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานีในภาพรวมทั้งหมด 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 รายด้านเรียงลาดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.11 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
4.09 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.06
คำสำคัญ: การพัฒนา, ที่ทาการปกครอง, ความคิดเห็น, ผู้รับบริการ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ปัจจัยสาคัญของ การบริการประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งในภารกิจ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ของ
กรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์อั นดีระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้องคานึงถึ งประชาชน
พร้อมทั้งสารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะที่เป็ น ข้าราชการซึ่งมีภ ารกิจหน้าที่ในการให้ บริการประชาชน ได้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่
การสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ผู้ศึกษานาเสนอได้แก่
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการตามล าดั บ ขั้ น ตอนของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarch of Needs) มาสโลว์
(Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ได้กล่าวถึง
ความพึงพอใจ เกี่ยวกับความต้องการของบุคคล ไว้ดังนี้ 1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่
สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบ
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไปความต้องการที่
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น 3) ความต้องการของบุคคล จะเรียง
เป็นลาดับขั้นตอนความสาคัญเมื่อความต้องการระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความ
สนใจกับ ความต้องการระดับ สู งต่อไป ทฤษฎีและหลั กการต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการให้ บริการ
ประชาชนที่ม ารั บ บริ ก ารให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพ บุ คลากรที่ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ จะต้อ งรู้ จัก นาทฤษฎี และ
หลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน เพราะในทางปฏิบัติจริง บุคคลมี
ความต่างกันอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ประชาชนแต่ละคนมีสถานภาพที่ต่างกันอาจจะ
มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องนาหลักทฤษฎีและหลักการต่างๆมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอและของ
หน่วยงานอื่น ๆ จึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนที่ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใดในการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทาการปกครอง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
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3. กรอบแนวควำมคิด
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี มีตัวแปรต้นคือปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการให้บริการ ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในการกาหนดตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการบริการรวม 6
ด้าน
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
4.1 ประชาชนในการศึกษา ได้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
4.2 ประชาชนในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนผู้ใช้บริการในกลุ่มงานปกครองอาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
4.3 ช่วงเวลาที่ใช้ในการทาการศึกษาในครั้งนี้ ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ทาให้ทราบระดับความพึงพอใจ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการ เป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอ
ศรี ธ าตุ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะได้ น าข้ อ มู ล มาศึ ก ษาเพื่ อ ไป
พัฒนาการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีสาหรับการสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ผู้ศึกษา
นาเสนอ ได้แก่ ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นตอนของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarch of Needs)
มาสโลว์ (Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครองได้
กล่าวถึงความพึงพอใจ เกี่ยวกับความต้องการของบุคคล ไว้ดังนี้
1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไปความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น
3) ความต้องการของบุคคล จะเรียงเป็นลาดับขั้นตอนความสาคัญเมื่อความต้องการระดับต่า
ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป
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ทฤษฎีความต้องการของแมคเครลแลนด์ (McClelland) วรวิทย์ จินดาพล (2542: 167-168)
กล่ าวว่า บุ คคลมีความต้องการแตกต่างกันและเป็นสิ่ งที่ต้องเรี ยนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ความต้องการความสาเร็จ (Need for achievement) หมายถึง บุคคลต้องการทาสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่
และดีที่สุด เพื่อความสาเร็จ โดยให้ความสาคัญ ต่อความสาเร็จของการทางานมากกว่าการคานึงถึง
รางวัลหรือผลตอบแทน บุคคลประเภทนี้จะมีลักษณะเด่น 5 ประการ คือ
1) การตั้งเป้าหมายที่ยากและท้าทายความต้องการทางานในโครงการเฉพาะกิจ
2) มีขอบเขตและกาหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน
3) ต้องการควบคุมดูแลการทางานด้วยตนเองโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอื่น
4) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคลต้องการการยอมรับ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นมิตร
ไมตรีและมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น
5) ความต้องการอานาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคลต้องการอานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผู้อื่น ต้องการเป็นผู้นาในการตัดสินใจ บุคคลซึ่งต้องการอานาจสูงจะมีความพยายามเพื่อที่จะมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น มีความพึงพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์เข้มข้นหรือสถานการณ์ที่มุ่งสถานภาพ
และมีความต้องการภาคภูมิใจ รวมทั้งการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นด้วยการทางานที่มีประสิ ทธิผล
ลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการด้านอานาจจะมีพฤติกรรม
ทฤษฎีความคาดหวังริ เริ่ มขึ้นโดย Kurt Lewin, Edward Tolman และวรวิทย์ จินดาพล
(2542: 165-166) ซึ่งมีความเชื่อว่าการที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น บุคคลย่อมจะ
พิจารณาดูแล้วว่า รางวัลที่ได้ จากการตัดสินใจจะมีคุณค่า และความสาคัญต่อตนมากน้อยเพียงใด
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลจึงควรจะได้วิเคราะห์ในเชิงคุณค่าของรางวัลและความเป็นไปได้
ในการได้รับรางวัลนั้น
ความต้องการทั้ง 5 ขั้น ของมนุษย์มีค วามสาคัญไม่เท่ากัน บุคคลแต่ละคนจะปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับ การบาบัดความต้องการในแต่ละขั้นที่เกิดขึ้น การจูงใจตามทฤษฎีนี้ จะต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการลาดับขั้นที่แตกต่างกันไป และความต้องการใน
แต่ล ะขั้น จะมีความสาคัญแก่บุ คคลมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
ตอบสนองความต้องการให้ลาดับความพึงพอใจ
จากแนวความคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ที่มารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี
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7. วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี ใช้วิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยทาการศึกษาเฉพาะ
ช่วงเวลาหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางโปรแกรม MS Excel และวิเคราะห์ทางสถิติผ่านโปรแกรม SPSS
ใช้แ บบสอบถามเก็บ ข้อ มูล จากประชาชนที่ มาใช้ บริ การที่ท าการปกครองอ าเภอศรี ธ าตุ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 170 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) นาข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัส เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติผ่าน
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการของที่ทาการปกครอง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผู้วิจัยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 170 ชุด
7.2 เครื่องมือกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยดาเนินการ ดังนี้
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ตามที่กาหนดในกรอบความคิด เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามและผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิยามศัพท์ต่าง ๆ
1) สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไป ซึ่งลั กษณะของคาถามจะเป็นแบบเลื อกตอบ (Multiple choices)
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่พักอาศัยปัจจุบัน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในอาเภอศรีธาตุ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอ
ศรีธาตุ จั งหวัดอุดรธานี โดยผู้ ศึกษาใช้แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่ว นค่า (Rating scale)
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
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ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ จุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ของ
การให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงในการบริการของที่ทาการปกครอง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นคาถามปลายเปิด (Open ended Questions)
7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาขอหนังสือรับจากคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลถึงนายอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในการขอเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยนา
แบบสอบถาม 200 ชุ ด ให้ ป ระชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก าร กรอกแบบสอบถามแล้ ว รอเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามคืน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถวิเคราะห์ได้ 170 ชุด
8. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ค่าร้อยละ (percentage : %) สาหรับวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
2) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สาหรับ
วิเคราะห์ระดับความสาคัญความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 8.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร

จำนวน
n=170

ร้อยละ

Cum.

ชาย
หญิง

66
104

38.82
61.18

38.82
100.00

ต่ากว่า 17 ปี
18-24 ปี
25-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

17
22
34
31
35
19
12

10.00
12.94
20.00
18.24
20.59
11.18
7.06

10.00
22.94
42.94
61.18
81.76
92.94
100.00

ประถมศึกษาหรือต่ากว่า

31

18.24

18.24

เพศ

อำยุ

กำรศึกษำ
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ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร

จำนวน
n=170
29
44
63
3

ร้อยละ

Cum.

17.06
25.88
37.06
1.76

35.29
61.18
98.24
100.00

รับราชการ/พนักงานของรัฐ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
ผู้รับบานาญ
เกษตรกรรม/กสิกรรม
พนักงานท้องถิ่น/เทศบาล
ไม่ทางาน
กาลังศึกษา

22
40
11
1
54
8
5
19

12.94
23.53
6.47
0.59
31.76
4.71
2.94
11.18

12.94
36.47
42.94
43.53
75.29
80.00
82.94
94.12

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท

21
19
74
33
23

12.35
11.18
43.53
19.41
13.53

12.35
23.53
67.06
86.47
100.00

โสด
สมรส
หย่าร้าง

89
71
10

52.35
41.76
5.88

52.35
94.12
100.00

เทศบาลศรีธาตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีธาตุ
เทศบาลหัวนาคา
องค์การบริหารส่วนตาบลนายูง
เทศบาลบ้านโปร่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกเขียน
เทศบาลจาปี
องค์การบริหารส่วนตาบลตาดทอง

63
22
21
13
14
12
14
11

37.06
12.94
12.35
7.65
8.24
7.06
8.24
6.47

37.06
50.00
62.35
70.00
78.24
85.29
93.53
100.00

ไม่เกิน 1 ปี

2

1.18

1.18

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาและปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อำชีพ

รำยได้

สถำนภำพ

ที่พักอำศัย

ระยะเวลำที่อำศัย

59
ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร
1-3 ปี
4-6 ปี
7-9 ปี
10 ปีขึ้นไป

จำนวน
n=170
10
10
18
130

ร้อยละ

Cum.

5.88
5.88
10.59
76.47

7.06
12.94
23.53
100.00

จากตารางที่ 8.1 พบว่าปั จจัยส่ว นบุคคล จาแนกตามเพศ พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.82
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามอายุ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอายุส่วนใหญ่ 40-49 ปี จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 รองลงมามีอายุ 25-29 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุ
30-39 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24 อายุ 18-24 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94
อายุ 50-59 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 อายุต่ากว่า17 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
10.00 อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามการศึกษาสูงสุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า จ านวน 63 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.06
รองลงมาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88
ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76 รองลงมามีอาชีพรั บจ้าง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53
อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 กาลังศึกษา จานวน 19 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 11.18 อาชี พธุร กิจส่ ว นตัว จานวน 11 คน คิดเป็นร้ อยละ 6.47 อาชีพพนักงาน
ท้องถิ่น/เทศบาล จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ไม่ทางาน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94
เป็นผู้รับบานาญ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 รองลงมารายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.41 รายได้มากกว่า 15,001 บาท จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 ไม่มีรายได้ จานวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามสถานภาพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน
89 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.35 รองลงมามีส ถานภาพสมรสจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76
สถานภาพหย่าร้าง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
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ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามที่พักอาศัยปัจจุบัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลศรีธาตุ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06 รองลงมาพักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลศรีธาตุ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 พักอาศัยอยู่ในเขตหัวนาคา จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.35 พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบ้านโปร่งจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 อยู่ใน
เขตเทศบาลจาปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 อยู่ในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบลนายู ง
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกเขียน จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาดทอง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
6.47
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอาเภอศรีธาตุ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในอาเภอศรีธาตุ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 รองลงมาอาศัย
อยู่ในอาเภอศรีธาตุ 7-9 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 อาศัยอยู่ในอาเภอศรีธาตุ 4-6 ปี
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 อาศัยอยู่ในอาเภอศรีธาตุ 1-3 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
5.88 อาศัยอยู่ในอาเภอศรีธาตุไม่เกิน 1 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18
ตารางที่ 8.2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
และระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี
ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคคลกรผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผลรวม

S.D.
4.11
4.09
4.06
4.06
4.18
4.11
4.10

0.60
0.66
0.72
0.62
0.59
0.63
0.64

สูตรเกณฑ์
กำรประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

ลำดับ
2
3
4
4
1
2

จากตารางที่ 8.2 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของที่ทาการปกครอง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.10) รายด้านเรียงลาดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( =4.18) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.11) และ
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( =4.11) เท่ากัน ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( =4.09) ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ ( =4.06) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
( =4.06) เท่ากัน ตามลาดับ
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9. สรุปผลกำรศึกษำ
1) ผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในเข้ า
รับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 170 คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.18 เข้ารับบริการประเภททะเบียนและบัตร คิดเป็นร้อยละ
77.33 อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 สาเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา
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 คิดเป็นร้อยละ 76.47
2) ผลการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยในความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทา
การปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.10)
และเมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( =4.18)
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.11) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( =4.11) ด้านขบวนการ/
ขั้น ตอนการให้ บริ การ ( =4.09) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ
( =4.06) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ( =4.06) ตามลาดับ
10. กำรอภิปรำยผล
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครอง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ความส าคั ญ อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายด้ าน ด้า นคุณ ภาพการให้ บ ริก าร ด้ านเจ้า หน้า ที่ /
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง อานวย
ความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสาคัญอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน
ซึ่งการที่ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการมากหรือน้อยในแต่ละด้านนั้น ขึ้นอยู่กับ
สิ่งจูงใจที่เป็นองค์ประกอบและมีอยู่ในองค์ประกอบนั้น ๆ มาสโลว์ (Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่า
มนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ ไว้ว่า (1) บุคคลย่อม
มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
อย่ างอื่น จะเกิดขึ้น อีกไม่มีวัน จบ (2) ความต้องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ ว ไม่เป็นสิ่งจูงใจของ
พฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไปความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น
(3) ความต้องการที่ของบุคคล จะเรียงเป็นลาดับขั้นตอนความสาคัญเมื่อความต้องการระดับต่าได้รับ
การตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549: 129) กล่าวว่า สิ่งจูงใจเป็นปัจจัยที่เป็นการจูงใจในการ
ทางานมากขึ้นหรือปัจจัยที่สามารถสร้างความพึงพอใจ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ประกอบกับ
ปัจจัยด้านบุคคลของบริษัทมีความหลากหลายและมีจานวนบุคลากรจานวนมาก จึงทาให้ความคิด
ความรู้สึก การรับรู้และความต้องการของพนักงานที่มีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจในการทางานมีความหลากหลายไปด้วย อีกทั้งบริษัทอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารให้พนักงานทุก
คนเกิดการรับรู้และเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่บริษัทส่งเสริมและดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
พึงพอใจการทางานได้ชัดเจน แต่พนักงานก็ไม่ถึงกับรู้สึกหรือมีทัศนคติว่าไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจใน
การทางานต่า
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ
“การพัฒนาการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ” ทาให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ และความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีการ
พัฒนาการให้บริการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร พบว่าที่ทา
การปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีใจรักในการบริการ และ
มีการเพิ่มความสาคัญกับประชาชนผู้มารับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การบริการมีความ
สมบูรณ์ จัดบริการด้วยความเสมอภาค
2) ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน พบว่า ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ควรกระชับเวลาในการบริการแต่ละ
ขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น เพิ่มจุดบริการให้เพียงพอ ชี้จุดรับบัตรคิวให้ชัดเจน
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ควรปรับปรุงใน
การจัดจุดบริการน้าดื่ม ที่นั่งต้องให้เพียงพอสาหรับผู้มาติดต่อ เพิ่มจานวนห้องน้าให้เหมาะสมกับผู้มา
ใช้บริการ
4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า
ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงสถานที่ให้มีความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สี
เขียวบริเวณพื้นที่ หรือทาหลังคาจอดรถสาหรับผู้มารับบริการ
5) ด้านคุณภาพการให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อ มูลด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า
ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงด้านเจ้าหน้าที่ มีน้อยไม่เพียงพอต่อ
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การบริการทาให้คุณภาพที่ออกมาไม่เป็นไปตามคาดหวัง จะต้องปรับปรุงด้านการประหยัดทรัพยากร
เช่น เวลาในการบริการ
6) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า
ที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มากกว่า
1 เบอร์ เพื่อไว้ติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ลงรายละเอียด แนะนาและชี้แจงรายละเอียด ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ อัพเดตใน เว็บ ไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
เพื่อ “การพัฒนาการให้บริการของที่ทาการปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการ” ที่มีประสิทธิผล
2) ควรเพิ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
3) ควรศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ทาการ
ปกครองอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
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กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงบทบำทกับสมรรถนะของปลัดอำเภอ
ต่อประสิทธิภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด:
ศึกษำกรณีอำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
จักรกฤษณ์ มาตรา*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของ
ปลั ดอาเภอต่อประสิ ทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคายกลุ่มตัวอย่าง คือ ป้องกันจังหวัดหนองคาย จานวน 1 คน และกานันในพื้นที่อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จานวน 14 ตาบล จานวน 14 คน โดยเครื่องมือของการศึกษาใน
กระบวนการวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือของการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) โดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Form) ที่มีการกาหนดหัวข้อและประเด็นใน
การสัมภาษณ์ไว้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบได้อย่างอิสระ ด้วยความคิดและคาพูด
ของผู้ถูกสัมภาษณ์เอง ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลของการศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์ นาไปสู่การสรุปเป็น
ประเด็นที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะและบทบาทหน้าที่ของปลัดอาเภอมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น ที่ หรื อกล่ าวได้ว่าบทบาทและสมรรถนะของปลั ด อาเภอต้องมีความ
สอดคล้องกัน ถึงจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอาเภอมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
แต่เนื่องจากมีข้อจากัดในการปฏิบัติงานหลายด้าน จึงทาให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ยังมีจัดอ่อนอยู่บ้าง ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ แต่หลักสาคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในบทบาทของฝ่ายปกครอง
โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของปลัดอาเภอ คือ ด้านการป้องกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของปลัดอาเภอที่
จะต้ องใช้ส มรรถนะปฏิบั ติ งานตามบทบาทหน้า ที่ทางานร่ว มกับชุ มชน เพื่ อทาให้ ชุ มชนเข้ม แข็ ง
สามารถแก้ไ ขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ในชุมชนด้ว ยตนเองได้ ส าหรั บส่ ว นราชการมีห น้าที่ช่ ว ยเหลื อและ
สนับสนุน ถ้าครอบครัวและชุมชนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร เช่น เด็ก เยาวชน มั่วสุมเสพยา
เสพติดหรื อมีผู้ค้ายาเสพติดอยู่ ในชุมชน การแก้ไขปัญหาดั งกล่าวก็จะถูกจุด ปลัดอาเภอจึงต้องมี
บทบาทที่จะต้องเข้าไปสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: บทบาทกับสมรรถนะ, ปลัดอาเภอ, ประสิทธิภาพ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ปัญหายาเสพติด เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นไนประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดได้ขยายวงกว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สาเหตุหนึ่งก็มาจากการเติบโต
ของชุมชนเมือง ทาให้มีสถานบริการ สถานประกอบการที่ดาเนินกิจการคล้ายสถานบริการ คาราโอ
เกะ เพิ่มจ านวนมากขึ้น ซึ่งสถานที่เหล่ านี้เป็นพื้นที่เสี่ ยงที่จะเกิ ดการมั่ว สุ มของเด็กและเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ส่งผลทาให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย เริ่มเที่ยวเตร่ยามวิกาล รวมกลุ่มกันดื่มสุรา แข่งรถ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท
ทาร้ายร่างกาย และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย จากข้อมูลสถิติการจับกุมยาเสพติดในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 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 ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบนาเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ใน
ประเทศส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท)
ไอซ์ กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดยังคงเป็นยาบ้า
รองลงมาคือ ไอซ์และกัญชา ตามลาดับ สาหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน
และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ส าหรั บ คี ตามี นจากเดิม ในปี งบประมาณ 2558 มีผู้ เ ข้า บาบั ดเพีย ง 74 คน
เพิ่มสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจานวนนี้เป็นรายใหม่ถึง 388 คน ประชากรที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผู้มีงานทาถึง
ร้อยละ 78 พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด จากการสารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รอบที่ 2/2561
โดยกระทรวงมหาดไทย จานวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88)
มี ปั ญ หาปานกลาง 4,754 แห่ ง (ร้ อ ยละ 5.79) และมี ปั ญ หาน้ อ ย 15,512 แห่ ง (ร้ อ ยละ 18.90)
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ตลอดจนส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ที่อยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง 210.6 กิโลเมตร มีอาเภอที่อยู่ตามตะเข็บแนวชายแดน
อยู่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอท่าบ่อ อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอสังคม อาเภอโพน
พิสัย และอาเภอรัตนวาปี มีด่านถาวร 2 จุด คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าเสด็จ-ท่าเดื่อ จะเปิดให้บริการทุกวัน มีจุดผ่อนปรน จานวน 4 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านม่วง
อาเภอสังคมจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อาเภอศรีเชียงใหม่ จุดผ่อนปรนตาบลจุมพล อาเภอโพนพิสัย และ
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จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อาเภอรัตนวาปี เป็นจุดที่ให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่และทา
มาค้าขายกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดในพื้นที่เป็นจานวนมาก ซึ่งชนิดยาเสพติดที่มี
การลักลอบนาเข้ามา ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน โคเคน และยาอี พื้นที่ที่มีการลักลอบนาเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย มากที่สุดคืออาเภอเมืองหนองคาย อาเภอสังคม และอาเภอ
รัตนวาปี จึงเป็นหน้าที่ของนายอาเภอ ซึ่งเป็นผู้ปกครองพื้นที่ ที่จะต้องหารวิธีการดาเนินการป้องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้มีการลักลอบนายาเสพติดเข้ามาในประเทศ
ปลัดอาเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ ซึ่งในหนึ่งอาเภอจะประกอบไปด้วยปลัดอาเภอ
หลายคนได้รับมอบหมายงานจากนายอาเภอแตกต่างกันไปหลายฝ่าย ดังนี้ ปลัดอาเภอที่รับผิดชอบ
งานปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองท้องที่ การบริหารงานบุคคล
ของก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งกรมการปกครอง
การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ปลัดอาเภอ
งานสานักงานอาเภอ มีหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ จัดทาข้อมูลการ
บรรยายสรุปและการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของอาเภอ ประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
แผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการพัฒ นาอาเภอ ปลัดอาเภอที่รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร
จะรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนราษฎร ปลั ดอาเภอที่รับผิดชอบงานอานวย
ความเป็นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและงานคดีปกครอง
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน และปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ในการจัด
ระเบียบสังคม งานด้านการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน (อส.) และการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด นอกจากนี้ปลัดอาเภอแต่ละคนจะรับผิดชอบพื้นที่ตาบล หรือที่เรียกว่า ปลัดอาเภอประจา
ตาบล ปลัดอาเภอคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตาบล 1-3 ตาบล ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนนายอาเภอในตาบล
ที่รับผิดชอบ จะคอยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนาภารกิจของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไป
ปฏิบัติในพื้นที่ตามที่นายอาเภอได้มอบหมาย เพราะเหตุนี้จึงทาให้ปลัดอาเภอหนึ่งคนดูแลพื้นที่ตาบล
ที่ตนเองรับผิดชอบได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งมีข้อจากัดอีกหลายอย่า ง เช่น จานวนปลัดอาเภอที่มีจานวนไม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินการ จึงทาให้ปลัดอาเภอ
ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้
นอกจากนี้ปลัดอาเภอแต่ละคนจะรับผิดชอบพื้นที่ตาบล หรือที่เรียกว่า ปลัดอาเภอประจา
ตาบล ปลั ดอาเภอคนหนึ่ งมีหน้ าที่รับผิ ดชอบตาบล 1-3 ตาบล หรือมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ แทน
นายอาเภอในตาบลที่รั บ ผิ ดชอบ ปลั ดอาเภอประจาตาบล ต้ องเป็นผู้ แทนนายอาเภอในตาบลที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานและประสานงานด้านการพัฒนา การบริการประชาชน งานปกครองและรักษา
ความมั่น คงและรั กษาความสงบเรี ยบร้อยตามที่นายอาเภอมอบหมายในตาบลที่รับผิ ด ชอบและ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอาเภอทราบ คอยประชุมปรึกษาและกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
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ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลที่รับผิดชอบและเป็นคณะทางานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการประจาตาบล เป็นประจาทุกเดือน
บันทึกผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการประจาตาบลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งข้อเสนอแนะในแต่ละเดือนลงในสมุดบันทึกนาเสนอให้นายอาเภอทราบ รวมถึงต้องประสาน
การปฏิบัติงานร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ในการนาภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวมถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ตามที่นายอาเภอได้
มอบหมาย เพราะเหตุนี้จึงทาให้ปลัดอาเภอหนึ่งคนดูแลพื้นที่ตาบลที่ตนเองรับผิ ดชอบได้ไม่ทั่วถึง
รวมทั้งมีข้อจ ากัดอีกหลายอย่ าง เช่น จานวนปลั ดอาเภอที่มีจานวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินการ จึงทาให้ปลัดอาเภอไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้
ด้วยภารกิจที่มีมากมายประกอบกับจานวนปลัดอาเภอในแต่ละอาเภอมีไม่เพียงพอจึงทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อ าเภอเมื อ งหนองคาย จั ง หวั ด หนองคาย ว่ า ปลั ด อ าเภอมี บ ทบาท
สอดคล้องกับสมรรถนะมากน้อยเพียงใด เพื่อนาเอาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปลัดอาเภอ จึงจาเป็นต้องมีสมรรถนะ
ของตาแหน่งปลัดอาเภอ (COMPETENCY) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ได้กาหนดไว้เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
สมรรถนะหลัก
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ปลัดอาเภอต้องความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง
หรื อ การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส่ ว นราชการก าหนดขึ้ น รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาผลงานหรื อ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายในการปฏิบัติงาน
2) การบริการที่ดี (Service Mind) ปลัดอาเภอต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีจิตสานึกของผู้ให้บริการและจิตสานึกของความเป็นข้าราชการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ปลัดอาเภอต้องเป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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4) จริยธรรม (Integrity) เป็นการครองตนและประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกาลังสาคัญใน
การสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักของภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) เป็นการทางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
1) สภาวะผู้ น า (Leadership) ปลั ด อ าเภอต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ น า มี ค วามสามารถในการ
ปกครอง รวมถึงการกาหนดทิศทางวิสัยทัศน์เป้าหมายวิธีการทางานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2) การดาเนินการเชิงรุก (Pro-activeness) เป็นการเล็งเห็นปัญหาและโอกาสพร้อมทั้งลงมือ
จัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และ
แปลกใหม่
3) ศิ ล ปะการสื่ อ สารจู ง ใจ (Communication and influencing) เป็ น การสื่ อ สารด้ ว ย
การเขียนหรือพูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่นและทาให้บุคคลอื่น
ประทับใจและสนับสนุนความคิดของตน
สมรรถนะของปลัดอำเภอที่ต้องมี
1) การเป็นนักประสานงาน ประสานคน ทางานเป็นทีม เป็นนักบูรณาการ ปลัดอาเภอที่ดี
ต้องมีส มรรถนะในการท างานเป็ นที มโดยเฉพาะการท างานในระดั บพื้ นที่ต้ องเป็น นักบู รณาการ
นักประสานงาน นอกจากนี้ในการทางานภายในองค์กรจาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะการทางานเป็นทีม
ให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันบุคลากรกรมการปกครองขาดการทางานเป็นทีม มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน
มองเพื่อนร่วมงานเป็นคู่แข่งขันในการสร้างความก้าวหน้า จึงจาเป็นที่จะต้องเสริมสร้างทัศนคติและ
สานึกในการทางานเป็นทีมเดียวกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ช่วยเหลือกันในการทางาน
2) มีจิตสานึกในการบริการประชาชน ปลัดอาเภอที่ดีต้องมีจิตสานึกในการรับใช้ประชาชน
มีใจรักที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชนและผู้รับบริการดุจญาติมิตร สามารถให้คาปรึกษา
และช่วยเหลือทุกคนทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ
3) การมีภ าวะผู้น า มีความสามารถในการสั่งการตามอานาจหน้าที่ ปลั ดอาเภอที่ดีต้องมี
สภาวะผู้นาทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ ซึ่งการเป็นผู้นาในหน้าที่ของปลั ดอาเภอ ต้องมีความ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี หากเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนอื่นต้องเน้นบทบาทผู้นาใน
ฐานะผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นไม่ใช่ผู้นาที่เป็ นลักษณะการสั่งการ หากเป็นการปฏิบัติงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
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4) มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลัดอาเภอที่ดีต้องมีความประพฤติดี
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักครองตนให้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และส่วนราชการอื่น ต้องรักษาระเบียบวินัย ยืนหยัดในความถูกต้องและไม่กระทาผิดกฎหมาย
5) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็ นที่รักใคร่และยอมรับของประชาชน ปลั ดอาเภอที่ดีต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ต้องใกล้ชิด กับผู้นาท้องที่ และผู้นาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถประสาน
การท างานได้ อ ย่ า งราบรื่ น ต้ อ งสามารถให้ ค าแนะน าและนิ เ ทศงานแก่ ก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
เมื่อปลัดอาเภอได้รับการยอมรับในพื้นที่แล้ว จะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี
6) เป็นนักปกครองเมืองอาชีพ ศรัทธาต่อสถาบันนักปกครอง ปลัดอาเภอที่ดีต้องมีอุดมการณ์
นักปกครอง มีจิตสานึกในการเป็นข้าราช ศรัทธาในอาชีพศรัทธาในสถาบันนักปกครอง รักองค์กร
สร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสถาบันนักปกครองและต้องมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
7) เป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปลัดอาเภอที่ดีต้องเป็นนักบริหารมือ
อาชีพมีวิสัยทัศน์ในการทางาน
8) เชี่ย วชาญงานพื้น ที่ เพื่อแก้ ไขปัญหาในพื้ นที่ ปลั ดอาเภอที่ดีต้อ งออกพื้ นที่เป็น ประจ า
เรียนรู้งานพื้นที่ ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ และเรียนรู้ปัญหาของพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
9) ต้องมีความรอบรู้และตัวกระตือรือร้น ปลัดอาเภอที่ดีต้องรอบรู้งานในหน้าที่ทั้งภารกิจของ
กรมการปกครองและส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียนรู้บทบาทอานาจหน้าที่ของปลัดอาเภอ
ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งต้องมีใจรักที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งงานในหน้าที่และความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
10) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ทางานเชิงรุก ปลัดอาเภอที่ดีต้องทางานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทา
กล้านาความเปลี่ยนแปลง
11) เชี่ยวชาญระเบียบกฎหมาย ปลัดอาเภอที่ดีต้องรอบรู้กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ต้องใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบถ้วน และต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
12) มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ ปลัดอาเภอที่ดีต้องมีปิยวาจา มีทักษะการสื่อสารที่ดี และ
มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจรวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอาเภอ
13) เข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ปลัด อาเภอที่ดีต้องมีความเข้าใจสังคม
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ต้องเรียนรู้คนในพื้นที่เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
พื้นที่ได้
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14) มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ปลัดอาเภอที่ดีต้องมี
ความทั น สมั ย รอบรู้ เ ทคโนโลยี วิ ช าการสมั ย ใหม่ มี ค วามเข้ า ใจและก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลง
ต้องเชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 สมรรถนะและบทบาทหน้ า ที่ ข องปลั ด อ าเภอในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด มี ค วาม
สอดคล้องกันหรือไม่
2.2 ปลัดอาเภอมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบทบาทหน้าที่มากน้อยเพียงได
3. สมมติฐำนกำรวิจัย
3.1 สมรรถนะและบทบาทของปลัดอาเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขาดความสอดคล้อง
กันในการปฏิบัติงาน
3.2 สมรรถนะที่เกื้อหนุนบทบาทเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของปลัดอาเภอยิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
4.1 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพติด
4.2 เพื่อศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของปลัดอาเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.1 ทาให้ทราบถึงสมรรถนะและบทบาทของปลัดอาเภอในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาและ
ข้อจากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2 ผลของการศึกษาจะเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของปลัดอาเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสัง คม
ให้น้อยลง
5.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มากขึ้น
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6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิ จั ย วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งบทบาทกั บ สมรรถนะของปลั ด อ าเภอต่ อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ศึกษาต้องการทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความสอดคล้องระหว่างบทบาทและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อที่จะสามารถทราบถึงปัญหา ข้อจากัด และวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อนามาพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
ตัวแปรต้น
บทบำทหน้ำที่ของปลัดอำเภอ
เชิงรุก - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
- การปราบปราม
- งานการข่าว
- การรณรงค์สร้างการรับรู้
เชิงรับ - การจับกุม
- การบาบัดฟื้นฟู
สมรรถนะของปลัดอำเภอ
สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
- จริยธรรม
- ความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง
- สภาวะผู้นา
- การดาเนินการเชิงรุก
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

ตัวแปรตำม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
- แก้ไขทันท่วงที
- แก้ไขปัญหาตรงจุด รวดเร็ว
- ใช้งบประมาณน้อย
- ใช้ทรัพยากรน้อย
- จานวนคดีลดลง

7. วิธีกำรวิจัย
7.1 เครื่องมือของกำรศึกษำ
ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือของการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) โดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Form) ที่มีการกาหนดหัวข้อและ
ประเด็ น ในการสั ม ภาษณ์ ไ ว้ ซึ่ ง จะเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ตอบได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
ด้วยความคิดและคาพูดของผู้ ถูกสัมภาษณ์เอง ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลของการศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์
นาไปสู่การสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
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แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเล่มนี้ ประกอบด้วยลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูล เกี่ยวกับพื้นฐานส่วนตัวของผู้ ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ประกอบด้ว ย
วัน และเวลาในการสั มภาษณ์ ข้อมูล ผู้ให้ สั มภาษณ์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
สถานที่ทางาน เป็นต้น (ในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว)
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมู ล เกี่ย วกั บ เรื่อ งที่ ต้อ งการศึก ษา (ซึ่ งอาจเป็ นความคิ ดเห็ น หรื อความสนใจ
ก็ได้) ซึ่งคาถามแบบสัมภาษณ์นั้น จะแบ่งคาถามแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
1) แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ป้ อ งกั น จั ง หวั ด หนองคาย จ านวน 1 คน ซึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ปกครองระดับช านาญการพิเศษ เป็นหัว หน้ากลุ่มงานความมั่นคง สังกัดที่ทาการปกครองจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วยประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
(1) ท่ านเห็ น ว่ า บทบาทหน้า ที่ข องปลั ด อาเภอในการการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด
ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีความสอดคล้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีความความสอดคล้องในการทางานเพียงใด
(2) ในการดาเนิน งานที่ผ่านมาพบอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดข้อจากัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอาเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร
(3) ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ แนวทางเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอเพื่อให้มีสรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายอย่างไร
2) แบบสัมภาษณ์กานัน ในเขตอาเภอเมืองหนองคายทุกตาบล จานวน 14 ตาบล ตาบลละ 1
คน จานวน 14 คน ประกอบด้วยประเด็นคาถามดังต่อไปนี้
(1) ท่านเห็ น ว่าปลั ด อาเภอมีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่ว มกับชุมชน
อย่างไร
(2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(3) ในการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา ท่ า นเห็ น ว่ า การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ประสบ
ผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด หรือประสบปัญหาใด
(4) ท่ า นมี ข้ อเสนอแนะแนวทางการแก้ ปั ญหาในส่ ว นใดบ้ าง เพื่ อ ก่อ ให้ เ กิ ดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหายาเสพติดได้ตรงตามเป้าหมาย
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8. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ป้องกันจังหวัดหนองคาย และกานัน
ในพื้นที่อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สรุปได้ว่า บทบาทกับสมรรถนะของปลัดอาเภอใน
การแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดมีความสอดคล้ องกั น เพราะบทบาทนั้ นเป็น หน้า ที่ที่ป ลั ดอาเภอได้รั บ
มอบหมายให้ดาเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสั งคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอาเภอในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ตัวปลัดอาเภอเองจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสมรรถนะอยู่ตลอด จึงจะ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้
จึงสรุปได้ว่าสมรรถนะและบทบาทของปลั ดอาเภอต้องมีความสอดคล้องกัน การป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดของอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ถึงจะมีประสิทธิภาพ หากตัว
ปลัดอาเภอไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่โดยขาดสมรรถนะ
นั้ น การท างานก็ จ ะเกิ ด ความล้ ม เหลวไม่เ ป็ นไปตามเป้า หมายที่ ตั้ง ไว้ แต่ ทั้ง นี้บ ทบาทหน้า ที่แ ละ
สมรรถนะของปลัดอาเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาให้ยาเสพติด
ชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพียงเท่านั้น สิ่งสาคัญที่สุดคือความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ปลัดอาเภอผู้ทางานในพื้นที่ต้องใช้สมรรถนะที่มีทาหน้าที่ประสานงาน
กับทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
9. ข้อเสนอแนะ
กรอบความคิดที่ได้จากการศึกษาการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะ
ของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีอาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคายนั้น อาเภอเมืองหนองคายจะต้องมีการวัด การทดสอบ การประเมิน
ปลัดอาเภอที่จะมาทาหน้าที่ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง เพราะเครื่องมือในการประเมินบุคคลเหล่านี้
จะช่วยให้อาเภอเมืองหนอคาย ได้ปลัดอาเภอที่มีความรู้ มีสมรรถนะในการทางาน และอาเภอเมือง
หนองคายต้องมีแผนกลยุทธ์ในแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และเชิงรับ โดยเริ่มจากการป้องกัน
การปราบปราม และการบ าบั ด ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด โดยให้ ทุ กภาคส่ ว นร่ ว มกัน ดูแ ล
ป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยรณรงค์ให้ประชาชน
ตื่นตัวในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจัดทาโครงการเพื่อของบประมาณการ
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ แ ละงบประมาณในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด รวมทั้ ง ต้ อ งพั ฒ นาระบบแผนก าลั ง คน ก าหนดและเกลี่ ย ก าลั ง อั ต ราการติ ด ตามและ
ประเมินผลในการใช้อัตรากาลังคน การกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการ
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ในการที่จะนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล และหาแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ และวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ หาแนวทางการปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล โครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง
ระบบงานและมาตรฐานการทางานหน่ว ยงาน พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพตลอดจนการให้
คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
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กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนชั้นผู้ตอ้ งขัง
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนัดดา ศิริสาราญ*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู 3 ด้าน คือ
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขัง กฎ ระเบียบ และข้อบัง คับ 2) ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขัง 3) ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานด้านชั้นผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง
กฎ ระเบีย บ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานอยู่มาก เจ้าหน้าที่พยายามหาความรู้เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัด
หนองบั ว ล าภูในฐานะผู้ บ ริ หาร ได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านชั้น
ผู้ต้องขัง โดยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรด้านชั้นผู้ต้องขังให้มีการพัฒนาตลอดเวลา ส่งเสริมการทางาน
เป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน ให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง ส่งเสริมด้านความรู้ด้านความสามารถ มีการจัดกิจกรรม
หรือจัดอบรมเพื่อสร้างทีมที่เข้มแข็งให้หน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนในการใช้ความสามารถพัฒนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทางานร่วมกัน ละลายพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
คำสำคัญ: ผู้ต้องขัง, ความสามารถ, การปฏิบัติงาน, ทักษะการปฏิบัติงาน
1. บทนำ
กระบวนการดาเนินการทางอาญาของประเทศไทย เปรี ยบเสมือนกระบวนการบัดน้าเสีย ให้
ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ กล่าวคือ เริ่มจากพนักงานสอบสวน (ตารวจ) ผู้จับผู้ต้องหา
เข้ามาสู่กระบวนการทางอาญาโดยการจัดทาสานวนส่งให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องต่อศาล ศาลมีหน้าที่
พิจารณาตัดสินตามความผิดของผู้ต้องหานั้นตัดสินเป็นโทษจาคุกและค่าปรับ สุดท้ายส่งตัวเข้าไปคุม
ขังที่เรือนจา ซึ่งถือเป็นด่านสุดท้ายในกระบวนการทางอาญาดังกล่าว ซึ่งทาทั้งหน้าที่ควบคุมไม่ให้
หลบหนี ดูแลให้ปลอดภัยปกติสุขตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแม้แต่ในยามหลับนอนของผู้ต้องขังก็ยัง มีการจัด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: Chanadda.sir@stu.nida.ac.th
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ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์คอยสอดส่งดูแลอยู่ตลอด นอกจากการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข
แล้ว เรือนจายังต้องทาหน้าที่พัฒนาพฤตินิสัยขัดเกลาผู้ที่มีสันดานโจรให้กลับตนเป็นคนดีพร้อมที่จะ
ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายหลังการพ้นโทษ ด้วยเหตุนี้กรมราชทัณฑ์จึงตกอยู่ในสถานะที่
จะต้องทางานบนเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตกเป็นจาเลยของสังคม ด้วยข้อจากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น
ความคาดหวังจากสังคม สภาวะผู้ ต้องขังล้ นเรือนจา การกระทาผิ ดซ้าหลั งจากปล่ อยตัว พ้นโทษ
เป็นต้น แต่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากและภาวะกดดันดั งกล่าว ปัญหาสาคัญที่สุดที่
ทุกเรือนจาต้องเผชิญคือผู้ต้องขังล้นเรือนจา กรมราชทัณฑ์จึงมีการทบทวนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการปั จ จุ บั น และทั น สมั ย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สากลที่ พึ ง มี จึ ง ได้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ขึ้นมาบังคับใช้
พระราชบั ญญัติร าชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 (2560: 14) “มาตรา 6 กรมราชทัณฑ์อาจ
ดาเนิน การให้มีมาตรการบังคับโทษด้ว ยวีการอื่นนอกจากการควบคุมขัง หรือจาคุกไว้ในเรือนจา
แต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมตลอดถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ” นาไปสู่การการนามาตรการอื่นมาใช้แทนการจาคุก เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจา และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง จึงได้เกิดโครงการต่าง ๆ ตามมามากมายเพื่อ
ระบายความแอดัดของผู้ต้องขังภายในเรือนจา มีแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแยกลักษณะผู้ต้องขังการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจาคุมและ
การพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแยกลักษณะ
ผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจาคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ.
2560 (ฉบั บ ที่ 2) ที่จ ะเป็ น ตัว ช่ว ยในการจัดการผู้ ต้องขังล้ นเรือนจ าแต่ก็ยังไม่ส ามารถแก้ปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจาได้เท่าที่ควร เนื่องจากจะมีกลุ่มผู้ต้องขังที่มีกาหนดโทษจาคุกน้อยไม่เกินสามปีไม่
เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจาคุก เนื่องจากชั้น
ที่ผู้ต้องขังครองอยู่ไม่สามารถดาเนินได้ตามระเบียบที่ใช้บังคับ อยู่ อีกทั้งยังมีกรณีของ สมคิด พุ่มพวง
ที่ทาให้ กรมราชทัณฑ์ต้องกลั บมาทบทวนการให้ ประโยชน์กับกลุ่ ม ผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีอุกฉกรรจ์
คดีสะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจของสังคมใหม่ จึงได้มีกฎกระทรวง กาหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและ
ได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กาหนดความผิดในคดี
อุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ. 2563
จากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ประกาศกระทรวง ที่บังคับใช้และถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่นี้ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจาทั้งสิ้น แต่เหนือสิ่ง อื่น
ใดการที่ผู้ต้องขังจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของการปล่อยตัวก่อนครบ
กาหนดโทษ ขึ้นอยู่กับชั้นที่ผู้ต้องขังคนนั้นคอรงอยู่ เพราะชั้นของผู้ต้องขังเป็นตัวกาหนดว่าจะได้รับ
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ประโยชน์ ในสั ดส่ ว นเท่าไหร่ เช่น การส่ งจดหมายผู้ ต้องขังตั้งแต่ชั้ นกลางสามารถส่ งจดหมายหา
บุคคลภายนอกได้วันละหนึ่งฉบับ ผู้ต้องขังที่ต่ากว่าชั้นกลางสามารถส่งจดหมายได้เดือนละหนึ่งฉบับ
หรือจะเป็นกรณีที่จะได้รับวันลดวันต้องโทษจาคุกในหนึ่งเดือนที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังในเรือนจา ผู้ต้องขัง
ที่อยู่ชั้นดีจะได้รับวันลดวันต้องโทษจาคุกสะสมสามวัน ชั้นดีมากสี่วัน และชั้นเยี่ยมห้าวัน โดยจะสะสม
รวมเรื่อย ๆ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับการพิจารณาพักโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุกนาสู่การปล่อย
ตัวก่อนกาหนดโทษ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าชั้นของผู้ต้องขังนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้รับ
อิสรภาพ หากการดาเนิ นการเกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขังเกิดความล่าช้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็จะ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนอื่น ๆ ของผู้ต้องขังนาไปสู่การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ต้องขังตามมา
เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู ในมุมมองของผู้ศึกษาเอง เปรียบเสมือนโรงเรียนประจาขนาด
ใหญ่ ดาเนินงานภายใต้ภารกิจที่กรมราชทัณฑ์กาหนด คือ ควบคุมไม่ให้หลบหนี ดูแลให้อยู่ดีมีสุข และ
พัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตนเป็นคนดี ส่งเสริมวิชาชีพเตรียมพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้น
โทษ สาหรับตัวของผู้ศึกษาเองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจาแนกลักษณะผู้ต้ องขังสังกัดฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขัง เริ่มตั้งแต่จัดชั้นให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใหม่
ซึ่งปัจจุบันเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภูมีผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด จานวน 2,092 คน (ข้อมูล ณ
1 พฤษภาคม 2563) และตรวจสอบว่าผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนชั้น
มีจานวนเท่าไหร่ ในการเลื่อนชั้นรอบการเลื่อนชั้นคือผู้ต้องขังที่กระทาความผิดคดีเดียวกาหนดโทษไม่
เกินสามปี จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นงวดสิ้นเดือนเมษายน งวดสิ้นเดือนสิงหาคม และงวดสิ้น
เดือนธันวาคม ส่วนผู้ต้องขังที่กาหนดโทษเกินสามปีกระทาความผิดหลายคดีจะได้รับการพิจารณาให้
ได้รับการเลื่อนชั้นงวดสิ้นเดือนมิถุนายน และงวดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปแล้วผู้ศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขังเพียงคนเดียวจะต้องดาเนินการเลื่อนชั้นให้ผู้ต้องขังในหนึ่งปีถึงสี่ งวดด้วยกัน ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่จะได้รับการเลื่อนชั้นนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ศาลจังหวัดหนองบัวลาภูตัดสินมาเท่านั้น ยังมีกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่ย้ายระบายมาจากเรือนจาอื่น หากเรือนจาฝ่ายย้ายเลื่อนชั้นล่าช้าหรือทาตกหล่นก็จะทาให้
เกิดความล่ าช้าต่อไปเรื่อย ๆ เนื่ องจากผู้ ต้ องขังที่จะได้รับการเลื่ อนชั้นในรอบเลื่ อนชั้นมีการย้าย
เรือนจาและยังไม่ได้รับการเลื่อนชั้นหากถึงงวดเลื่อนชั้นต่อไปตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้เลื่อนชั้นใน
งวดเลื่อนชั้น ที่ผ่านมาเรื อนจ าฝ่ายรับก็จะต้องประสานกับเรือนจาฝ่ายย้ายดาเนินการเลื่ อนชั้นให้
เรือนจาเรือนจาฝ่ ายรับถึงจะสามารถดาเนินการเลื่อนชั้นในส่วนที่เหลือต่อได้ ดังนั้นในการเลื่อนชั้น
ผู้ต้องขัง ตัวผู้ศึกษาจะทาการตรวจสอบข้อมูลจากแฟ้มประวัติของผู้ต้องขัง (รท. 101) ทุกคน ที่เก็บไว้
ในตู้โดยจะแยกเก็บเป็นเดือนและปีที่จะพ้นโทษ คือ เดือนมกราคมจะแยกเก็บเป็นสองตู้คือ ปี พ.ศ.
2562-2565 และตู้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566 ขึ้นไป เป็นต้น ดังนั้นในการเลื่อนชั้นให้กับผู้ต้องขังในแต่ละ
รอบก็จะต้องตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้ต้องขังทุกคนเนื่องจากในการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ต้องขัง
(รท. 101) จะแยกเก็บตามเดือนและปีที่พ้นโทษไม่ได้แยกเก็บตามชั้น ผู้ต้องขัง ทาให้เกิดความล่าช้าใน
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การคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์การเลื่อนชั้น อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประโยชน์ของผู้ต้องขัง
ในส่วนอื่นต้องใช้งานแฟ้มประวัติผู้ต้องขัง (รท. 101) เช่น ผู้ต้องขังออกทางานนอกเรือนจา ผู้ต้องขังที่
เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ ผู้ต้องขังต้องเข้าเกณฑ์ลดวันต้องโทษจาคุก ฯลฯ เหมือนการเล่นเก้าอี้
ดนตรี เปลี่ ย นไปเปลี่ ย นมาจึ งเป็ น เรื่องยากที่จะทาให้ การเลื่ อนชั้ นของผู้ ต้องขังในงวดเลื่ อนนั้น ๆ
ครบทุกคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเก่าและใหม่มีความซับซ้อนยากต่อ
การทาความเข้าใจ หากไม่มีกรณีตัวอย่างก็จะไม่เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ข้อแตกต่างระหว่างระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2562 ในเรื่อง
ของการจัดชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง ดังต่อไปนี้
1) การจัดชั้นให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใหม่
(1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจาแนกลักษณะผู้ต้องขังการ
เลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจาคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจาคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มีหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินการจัดชั้นสาหรับนักโทษเด็ดขาดใหม่ดังต่อไปนี้
- ผู้ต้องขังที่เด็ดขาดใหม่ให้จัดอยู่ชั้นกลาง
- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วว่าเคยต้องโทษจาคุก กลับมาต้องโทษจาคุกอีกเป็นครั้งที่
สองภายในห้าปีให้นับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดทั้งสองครั้งไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือ
ลหุโทษให้จัดอยู่ในชั้นเลว
- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วว่าเคยต้องโทษจาคุก กลับมาต้องโทษจาคุกอีกเป็นครั้งที่
สามหรือมากว่านับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุ
โทษให้จัดอยู่ในชั้นเลวมาก
- ผู้ต้องหลั งกระทาความผิดหลายคดีเมื่อคดีใดคดีห นึ่งตัดสิ นก็ให้ จัดชั้นตามคดีที่
ตัดสินมาคดีแรก ให้จัดชั้นตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 และอาจได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นถึงแม้ว่าคดีอื่น ๆ
จะยังไม่ตัดสินก็ตาม
(2) กฎกระทรวง ก าหนดประโยชน์ ข องนั กโทษเด็ ดขาด และเงื่ อ นไขที่ นั ก โทษ
เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ
พ.ศ. 2562
- ผู้ต้องขังที่เด็ดขาดใหม่กระทาความผิดครั้งแรกให้จัดอยู่ชั้นกลาง
- ผู้ต้องขังสัญชาติไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วไม่เกินสามปี หากโอนตัวมา
คุมขังในประเทศไทย ให้จัดอยู่ในชั้นกลาง หรือถูกคุมขังอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วมากกว่าสามปี ให้จัด
อยู่ชั้นดี นับแต่วันที่รับตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจาของประเทศไทย
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- ผู้ต้องขังที่ศาลให้เพิ่มโทษฐานกระทาผิดซ้าตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น ให้จัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุง
- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเคยต้องโทษจาคุก กลับมาต้องโทษจาคุกอีกภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดทั้งสองครั้งไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ให้จัด
อยู่ในชั้นต้องปรับปรุง
- ผู้ต้องขังทีต่ รวจสอบแล้วพบว่าเคยต้องโทษจาคุก กลับมาต้องโทษจาคุกอีกเป็นครั้ง
ที่สามหรือมากกว่าให้จัดอยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก
- ผู้ต้องขังที่กระทาความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจ
ของประชาชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้จัดอยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก
- ผู้ต้องขังหลายคดีเมื่อคดีห นึ่งคดีใดตัดสินมาให้จัดชั้นตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 และ
ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้น แม้คดีอื่นยังไม่ตัดสิน
- ผู้ต้องขังตามข้อ 7 จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นถึงแม้ว่าคดีที่ติดสินครั้งแรกจะ
พ้นโทษแล้ว แต่ยังตัวยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาขณะนั้นยังคงมีคดีที่ยังไม่ได้ตัดสินให้คงชั้นไว้ตามเดิม
จนกว่าคดีอื่นจะตัดสิน
- ผู้ต้องขังตามข้อ 7 และ ข้อ 8 เมื่อศาลตัดสินคดีอื่นภายหลังให้จัดชั้นเสมือนกับ
เป็ น ผู้ ต้องขั งเข้าใหม่ ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 แล้ ว แต่กรณี ยกเว้น ผู้ ต้องขังคนนั้นจะถูกจั ดอยู่ชั้นต้อ ง
ปรับปรุงมากอยู่แล้ว ก็ให้คงชั้นไว้ตามเดิม
2) การเลื่อนชั้นให้กับผู้ต้องขัง
(1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจาแนกลักษณะผู้ต้องขังการ
เลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจาคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจาคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มีหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินการจัดชั้นสาหรับนักโทษเด็ดขาดใหม่ดังต่อไปนี้
- การเลื่อนชั้นให้ทาสองครั้งคืองวดสิ้นเดือนมิถุนายน และงวดสิ้นเดือนธันวาคม
- การเลื่อนชั้นสามารถเลื่อนได้ครั้งละหนึ่งชั้น
- ผู้ต้องขังชั้นกลางต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
- ผู้ ต้องขังที่อยู่ ต่ากว่าชั้นกลางต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่าหนึ่งปี
หรือไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเขามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
(2) กฎกระทรวง ก าหนดประโยชน์ ข องนั กโทษเด็ ดขาด และเงื่ อ นไขที่ นั ก โทษ
เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ
พ.ศ. 2562
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- การเลื่อนชั้นผู้ต้องขังกรณีปกติ ให้เลื่อนตามลาดับชั้น ครั้งละหนึ่งชั้น
- ผู้ต้องขังที่มีกาหนดโทษจาคุกไม่เกินสามปีและต้องโทษจาคุกเพียงคดีเดียวให้เลื่อน
ชั้นได้ปีละสามครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษายน ในวันสิ้นเดือนสิงหาคม และในวันสิ้นเดือนธันวาคม
(ก) ผู้ ต้อ งขัง ชั้ น กลางจะเลื่ อ นชั้น ได้ ต้ องเป็ น นั กโทษเด็ด ขาดมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่ า
สี่เดือน หรือไม่น้อยกว่าแปดเดือนนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
(ข) ผู้ต้องขังที่อยู่ต่ากว่าชั้นกลางจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่
น้อยกว่าแปดเดือน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเขามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
(ค) ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในข่าย (ก) และ (ข) กรณีชั้นกลางขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ใน
ชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือกรณีต่ากว่าชั้นกลางจะเลื่อนชั้นต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่าแปดเดือน
3) ผู้ต้องขังที่มีกาหนดโทษจาคุกเกินสามปี หรือต้องโทษจาคุกหลายคดีให้เลื่อนชั้น
ได้ปีละสองครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน และในวันสิ้นเดือนธันวาคม
(ก) ผู้ต้องขังชั้นกลางจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหก
เดือน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
(ข) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่ถูกนาตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจา
(ค) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก (ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจาคุกตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป)
จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือไม่น้อยกว่าสามปีนับตั้งแต่วันที่ถูก
นาตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจา
(ง) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก (ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจาคุกในคดีอุกฉกรรจ์) จะ
เลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือไม่น้อยกว่า สี่ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกนา
ตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจา
(จ) ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในข่าย (ก) (ข) (ค) และ (ง) กรณีชั้นกลางขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้
ต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน กรณีชั้น ต้องปรับปรุงจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ในชั้นเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีชั้นต้องปรับปรุงมากจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
จากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขังเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์การบูรณาการ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานด้านชั้นผู้ต้องขังเพื่อทาให้ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการ
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พัฒนารวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานด้านชั้น ผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อให้ทราบ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านชั้นผู้ต้องขัง ของเจ้าหน้าที่เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู และผล
การศึกษานาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านชั้นผู้ต้องขังต่อไป
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด
3.1 วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ใช้ ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และร่ ว ม
สังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจา
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู หั ว หน้ า ฝ่ า ย หั ว หน้ า งาน และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เรื อ นจ าจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูจานวน 9 คน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เ ชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม
3.2 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ได้กาหนดไว้เป็นแนวทางในการตั้ งคาถาม และการสัมภาษณ์
แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ การสัมภาษณ์แบบตั้งคาถามไว้ล่วงหน้าจะทาให้สะดวกใน
การจัดทาข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนการสัมภาษณ์แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการจะสะท้อนข้อมูลได้
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
4. ผลกำรวิจัย
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพั ฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัด
หนองบัวลาภูทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้
4.1 ด้านความรู้ เกี่ย วกับ การปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ ต้องขั ง เรื่องกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านชั้นผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นชั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง า นอยู่ ม าก
โดยพยายามหาความรู้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่
ตลอดเวลา มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานยังเรือนจา/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ก็พยายามจดจา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน นาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางาน และยังได้มีการพัฒนาตนเอง
ควบคู่ไปด้วยจากโดยอาศัยหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
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กับเรือนจา/ทัณฑสถานอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ ได้รับให้แก่เพื่อนร่วมงาน นามาใช้
ประโยชน์ในงานของตนได้อย่างเต็มที่
4.2 ด้ า นความสามารถการปฏิ บั ติ ง านด้ า นชั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ าจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
ผลปรากฏว่า เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภูได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ใช้ความสามารถในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานได้อย่างทันท่วงที เพราะการ
ปฏิบัติงาน ด้านชั้นผู้ต้องขังถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเนื่องจากชั้นผู้ต้องขังจะมี
ความเชื่อมโยงกับประโยชน์ส่วนอื่นที่ผู้ต้องขังอาจจะได้รับ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้ความสามารถว่าบุคลากรที่พร้อมด้วย
ความรู้ ความสามารถจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นาความสามารถที่มี
อยู่มาปรับใช้ในหน้าที่และตาแหน่งงานของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุ ณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น
สามารถนาความรู้ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจากเรือนจา/ทัณฑสถานอื่น ๆ มาปรับ
ใช้ และยังสามารถเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการทางานถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้
ด้วย
4.3 ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู ผลปรากฏว่า
การมีทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจะเกิดประโยชน์อย่างมาก ทาให้งานออกมาดีมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่จะมีความรู้และได้ใช้ความสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ การขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทาให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภ ายในองค์กรมีน้อย การที่สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานกันทาภายในองค์กรในส่วนของการปฏิบัติงานด้านชั้นมีน้อยมาก จึงเกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ภายในเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภูได้ยาก หากผู้รับผิดชอบงานในตาแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ไม่มา
ปฏิบัติงานจะส่งผลให้งานสะดุด เพราะเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่สามารถทาแทนได้ เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขังนั้น เป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดซับซ้อนหลายขั้นตอน ส่งผลให้การเรียนรู้งาน
ร่วมกันและการบูรณามีน้อยทาให้งานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
5. สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัด
หนองบัวลาภูทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้
1) ผลจากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นชั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง ส่ ว นใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยู่มาก โดยพยายามหาความรู้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลา มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานยังเรือนจา/ทัณฑสถาน เจ้าหน้ าที่
ก็พยายามจดจาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน นาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางาน และยังได้มีการ
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พัฒ นาตนเองควบคู่ไปด้วย การศึกษาค้นคว้าจากแหล่ งเรียนรู้ผ่ านทางสื่อต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเรือนจา/ทัณฑสถานต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ แก่เพื่อน
ร่วมงาน นามาใช้ประโยชน์ในงานของตนได้อย่างเต็มที่
2) ผลจากการสั ม ภาษณ์ป รากฏว่ า เรื อนจ าจั งหวั ด หนองบั ว ล าภู ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นชั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การ จั ด ชั้ น เลื่ อ นชั้ น ตอบค าถามทั้ ง จากผู้ ต้ อ งขั ง และ
เจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถทาได้อย่างทัน ท่วงที โดยเจ้าหน้าที่จะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายและข้อร้องเรียน โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาความสามารถของ
ตนเองด้วยหลักของ สุจิปุลิ คือ 1) การฟัง เราต้องใช้ทั้ง หู ตา และหัวใจ ให้ความสาคัญกับคนพูดและ
ตั้งใจฟัง 2) การคิด เป็นความสามารถที่ไม่ได้มีติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดแต่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้เรื่อย ๆ
การคิดจะแบ่งออกเป็น การคิดเชิงวิพากษ์ คือ จะไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่จะหาต้นตอที่แท้จริงของ
ปัญหานั้นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาจริง ๆ การคิดเชิงวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์จากข้ อมูลใหม่
ๆ และปรับตัวปรับวิธีการทางานให้เหมาะสมตามสถานการณ์นั้น 3) การถาม คือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทา
ให้เราค้นพบสิ่งที่เราต้องการ คาถามที่ดีจะช่วยให้เราแจกแจงปัญหา ค้นหาคาตอบ หาทางออกหรือ
เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรม และ 4) การเขียน คือ จะทาให้ เราสามารถจดจาใน
สิ่งที่ได้ฟัง ได้คิด และได้ถาม ได้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะที่
เป็ นของตนเองโดยการบั น ทึกกรณีศึกษาที่เคยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามโดยละเอียด จัดแบ่ง
ออกเป็ นหมวดหมู่ห ากพบปั ญหาที่มีลั กษณะที่คล้ายกันเราก็จะสามารถนาคู่มือที่จัดทาไว้มาใช้ได้
การเกิดข้อร้องเรียนเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
3) ด้านทักษะการปฏิบั ติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวล าภู ผลปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานอยู่มาก เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง การทางาน
ล่าช้า ต้องฝึกฝนตนเองโดยการลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจะทาให้ สามารถปฏิบัติงานได้เร็ว ขึ้น
โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานส่วนของฐานข้อมูลและจะต้องเป็นข้อมูล ให้มีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขังไว้ล่วงหน้าในส่วนของการเลื่อนชั้น
5.2 อภิปรำย
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า
1) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นชั้ น ผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ าจั ง หวั ด
หนองบั ว ล าภู เพื่อ ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพที่ดียิ่งขึ้นในงานที่ ปฏิบัติ สอดคล้ องกั บ ประชา ตานแสนี
(2555) ที่ ไ ด้ ส รุ ป ไว้ ว่ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การด าเนิ น การให้ บุ ค คลได้ รั บ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะนาเอามาปรับปรุงความสามารถในการ
ทางานโดยมีวิธีดาเนินการ 3 รูปแบบ คือ
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(1) การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (present job) เป้าหมาย คือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของพนั กงานในขณะนั้ น ให้ ส ามารถทางานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ ซึ่งผู้ ที่ผ่ านการฝึ กอบรมไปแล้ ว
สามารถนาความรู้ไปใช้ได้ทันที
(2) การศึกษา (education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะกาให้
การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวใน
ทุก ๆ ด้านให้ กับ บุ คคลโดยมุ่งเน้ นเกี่ยวกับ งานของพนั กงานในอนาคต (future job) เพื่อเตรีย ม
พนักงานให้มีความพร้อมที่จะทางานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต
(3) การพัฒนา (development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (not focus on a job) แต่มีจุดเน้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่องค์กรต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับการวิจัยของ อัจฉรา
บุปผาพันธ์ (2546) เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียน
บ้านหนองบัวบาน อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ คือการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรี ยนรู้
แบบองค์รวม การเรียนรู้จากการคิด และปฏิบัติจริง ต้องดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยวิธีดาเนินการอันดับแรกคือการศึกษาดูงาน ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศงาน และ
การฝึกอบรม ตามลาดับ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ (2546: 26-27) การพัฒนาบุคคลโดยการฝึกอบรม
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาทั้ง 3 รูปแบบ การฝึกอบรมถือเป็นวิธีการ
พัฒนาบุคคลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่าวิธีอื่น ๆ เพราะสามารถทาเป็นโครงการที่ชัดเจน
มีกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้แน่นอน สามารถดาเนินการได้กับผู้เข้ารับการอบรมจานวนมากในครั้ง
เดี่ยวกัน สาหรับวิธีการฝึกอบรม (training methods) ที่ใช้กันทั่วไป พอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
2 กลุ่ม ดังนี้
(1) การฝึ กอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on-the job training) ที่ได้รับการฝึกอบรม
หรื อพัฒ นาได้เ รี ย นรู้ เทคนิ ค วิธีการทางาน ได้รับความช านาญจากการฝึ กหรือทดลองปฏิบัติงาน
รวมทั้ ง การถ่ า ยทอดแนวความคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการท างานไปพร้ อ มกั บ การ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานเป็นวิธีที่ใช้กันมากกว่าวิธีอื่นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทากัน
อย่างเป็นระบบและมีลักษณะเป็นการทดลองการปฏิบัติงานมากกว่าการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ในทาง
ปฏิ บั ติ จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ ผ ลอย่ า งแท้ จ ริ ง การฝึ ก อบรมในขณะ
ปฏิบัติงานที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ
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วิธีที่ 1 การสอนงาน (coaching) ส่วนใหญ่จะใช้ในการพัฒ นาบุคคลที่เพิ่งเข้ารับ
ราชการหรื อดารงตาแหน่งใหม่ไม่นาน และมักใช้กับผู้ ปฏิบัติงานในระดับต้น ๆ โดยมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดเป็นผู้คอยดูแล แนะนาช่วยเหลือ ให้รู้
วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อาจเป็น การสอนงานแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ มเล็ก ๆ ก็ได้จัดได้ว่ าเป็น
วิธีการที่ได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ผลการค้นคว้าวิจัยพบว่า ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถจดจาสิ่งที่
ตนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าการจดจาด้วยระบบกล้ามเนื้อมากถึงร้อยละ
80 ในขณะที่จะสามารถจดจาจากการฟังคาบรรยายได้เพียงร้อยละ 15 ถึง 20 และสามารถจดจาจาก
การที่ตนมีส่วนร่วมในการประชุมอภิปรายเพียงร้อยละ 30 ถึง 50 เท่านั้น
วิ ธี ที่ 2 การย้ า ยสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นหน้ า ที่ (job rotation) หมายถึ ง การย้ า ย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ซึ่งวิธีการนี้จะก่อให้เกิดการตื่ นตัวมี
ความกระตือรือร้น และภาวะจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้งานในตาแหน่งใหม่ ๆ ให้สามารถทางานได้ดีโดย
ไม่มีอุปสรรค และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาบุคคล
โดยวิธีการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ เหมาะสาหรับใช้พัฒนานักบริหารหรื อผู้ดารงตาแหน่งสูงใน
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าตาแหน่งในระดับต้น ๆ
(2) การฝึกอบรมนอกสภาพการทางาน (off-the-job training) หมายถึง ผู้รับการ
อบรมหรือพัฒนาต้องหยุดการทางานปกติของตนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่
กาหนดขึ้นโดยการเข้ารับการอบรมในสถานที่ของหน่วยงานนั้นเอง หรือถูกส่งไปเข้ารับการอบรมนอก
สถานที่หรืออบรมอยู่ที่บ้านก็ได้ ซึ่งวิธีการอบรมนอกสภาพการทางานที่ใช้กันอยู่มีหลายวิธีด้วยกัน
เช่น
วิธีที่ 1 การฝึกอบรมในห้องหรือการฝึกอบรมในชั้นเรียน (classroom methods)
เป็ น วิ ธี ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละได้ ผ ลมากเพราะผู้ รั บ การฝึ ก อบรมจะมี โ อกาสเรี ย นรู้ ใ นแง่ ป รั ช ญา
แนวความคิด ทัศนคติ ทฤษฎี และวิธีการแก้ปัญหาในการทางานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกอบรมในห้อง
ยังอาจเลือกดาเนินการตามความเหมาะสมได้หลายวิธี เช่น การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย
เป็นหมู่คณะ การประชุมปฏิบัติการ
วิธีที่ 2 การฝึกอบรมทางไกล (distance training) เป็นวิธีการฝึกอบรมสมัยใหม่ที่
ผู้รับการฝึกอบรมไม่ต้องเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน แต่อาจรับการฝึกอบรมอยู่ที่บ้านหรือที่
ทางานผ่านสื่อการฝึกอบรมบางอย่าง เช่น ตารา แบบฝึกหัด เทปคาบรรยาย หรือภาพทัศน์หรือทาง
วิ ท ยุ ทางโทรทั ศ น์ ทางคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นทางระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ฯลฯ วิ ธี ก ารเช่ น นี้ อ าจต้ อ งใช้
ระยะเวลาและต้องวัดผลการอบรมซึ่งจะเป็นวิธีที่ประหยัด สามารถครอบคลุมพื้นที่และจานวนผู้เข้า
รับ การฝึ กอบรมได้เป็ น จ านวนมากทั่ว ประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่
ห่างไกลเดินทางไม่สะดวกได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายของตนเอง
และของทางราชการ
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2) ปั ญหาและอุป สรรคของการพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติง านด้านชั้นผู้ ต้อ งขัง เรือนจ า
จังหวัดหนองบัวลาภู
งบประมาณมีอยู่อย่างจากัดทาให้มีปัญหาในการส่งเสริมให้เจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ ต้ องขัง เข้ ารั บ การฝึ กอบรม การศึก ษาต่อ และการศึก ษาดูง าน โดยจะสอดคล้ อ งกั บ จุฑ ามาศ
แสงอาวุ ธ และพรนิ ภา จิ นดา (2551) ได้ศึ กษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการ
ดาเนินการพัฒนา และปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหาความจาเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพื่อศึกษาและจัดทามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาของบุคลากรที่ผ่านมามี 4 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา
การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเรียงตามลาดับ ได้แก่
(1) งบประมาณสนั บ สนุ น ไม่ เ พี ยงพอและไม่มี เ วลาเข้ ารั บ การพั ฒ นาเพราะไม่
สามารถปลีกตัวออกจากงานประจา แตกต่างจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานที่เห็นว่าปัญหาในการ
พั ฒ นาเรี ย งตามล าดั บ คื อ ไม่ มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านให้ ศึ ก ษา/ขาดผู้ ส อนงานเฉพาะด้ า น และ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
(2) ปัญหาในด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
(3) ปั ญหาด้านบุ คลากร ซึ่งจะสอดคล้ องกับ ดวงตา อ่าแจ้ง (2540) ที่ได้ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ผลการศึกษา
พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องหน่ ว ยงานใน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งด้านที่พบว่า
มีปัญหามากที่สุดคือด้านผู้บริหาร และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือด้านบุคลากร
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัด
หนองบัวลาภู ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจา
จังหวัดหนองบัวลาภู ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ส่ งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ารับการพัฒ นาด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมีความสาคัญมากเพราะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้
เพิ่ ม พู น ความรู้ ประสบการณ์ ก ารท างาน สามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นการท างาน ท าให้ อ งค์ ก รมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลให้กับงานที่ปฏิบัติ ดังนั้น เรือนจาจังหวัดหนองบัวล าภู ควรพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยการกันงบประมาณประจาปีไว้สาหรับการฝึก อบรมและพัฒนา
ศักยภาพไว้อย่างเพียงพอ
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2) ควรมีการส่งเสริมการทางานเป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานด้านชั้น
ผู้ ต้ อ งขั ง พร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง สนั บ สนุ น ให้ มี
พัฒนาการด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ การจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม เพื่อสร้างทีม
ที่เข้มแข็งให้หน่วยงาน ผู้บริหารควรกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง มีความอยากที่
จะพัฒนาตนเองโดยการให้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้
3) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัด
หนองบัวลาภู พบว่าปัญหาด้านบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติย้ายงานในหน้าที่บ่อ ยและจานวนบุคลากร
มีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ ด้านเพศสภาพของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ เครื่องมือ
ระบบ ข้อจากัดของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน
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ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนในขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
ที่ดินของสำนักงำนที่ดนิ จังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธำนี
ชวลิดา ประจันตะเสน*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ให้ บ ริ การในขั้น ตอนการจดทะเบี ยนสิ ทธิและนิติกรรมในที่ดิน ของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 92 คน 2) ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ จานวน 55 คน รวมจานวน 147 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
และสถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean= ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้ามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ ปัจจัยเกี่ยว
ประชาชนผู้มาขอรับบริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย อั น ดั บ รองลงมา คื อ ระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ปัจจัยต่อมา คือ
ความรู้ ความสามารถของพนั กงานเจ้าหน้าที่ในการให้ บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิ ทธิและ
นิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ภาระงานอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง และ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
ที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
คำสำคัญ: การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, ที่ดิน, ความล่าช้า
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1. บทนำ
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ว นราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22
พฤศจิ กายน 2553 กรมที่ดิน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ดาเนินการด้านกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ ย วข้อ ง 2) จั ด ทาและประสานแผนงานของกรมที่ดิ นให้ เ ป็นไปตามนโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวง รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานใน
สังกัด ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรม 3) พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4) ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน
และ 5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมที่ดิน หรือตามที่รัฐ มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กลุ่มแผนงานแลยุทธศาสตร์ : กรมที่ดิน) โดยกรมที่ดินยังมีเป้าประสงค์
ระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการ คือ ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสากล
ออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง มีความพร้อมในการปฏิบัติ งานให้บริการ
ประชาชน (แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี พ.ศ. 2557-2566
ด้านที่ดิน, 2558)
จะเห็นได้ว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน โดยภายหลังได้มีการปฏิรู ป
ระบบราชการในด้านประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการอานวยความสะดวก คือ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ กาหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอใช้
บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ปัจจุบันพบว่า
ระบบการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ยังมีปัญหาในเรื่องของความล่า ช้าในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาเพ็ญ โดยมีอานาจหน้าที่ในการคารับขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบสวนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของประสิทธิภาพในการให้บริการในขั้นตอนการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่ควรได้รับการศึกษาวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรค ความล่าช้าในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจด
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ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพของ
การให้บริการของสานักงานที่ดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
2.2 เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในขั้นตอน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
3. คำถำมกำรวิจัย
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลทาให้ เกิ ด ความล่ า ช้า ในการให้ บ ริก ารในขั้ นตอนการจดทะเบี ยนสิ ทธิ แ ละ
นิติกรรมในที่ดิน ของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวควำมคิ ด ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ควำมล่ ำ ช้ ำ ที่ เ กิ ด จำกระเบี ย บขั้ น ตอนในกำรปฏิ บั ติ
รำชกำร
แนวคิดความล่าช้าที่เกิดจากระเบียนขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ (Red Tape) เป็นคาเสียด
สีระบบราชการของราชวงศ์อังกฤษในอดีตที่นิยมใช้เชือกสีแดงในการผูกมัดจัดเก็บเอกสารไว้ด้วยกัน
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาเอกสารที่ต้องการ ต่อมาได้เกิดแนวคิดระบบราชการ โดยนักคิด
ที่ส าคัญ คือ (Weber, 1947) ทาให้ คานี้ถูกกลั บมาใช้ในการศึกษา ความล่ าช้าที่เกิดจากระเบียบ
ขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในระบบราชการ โดยแบ่ งเป็น 2 แนวคิด ได้แก่ 1) ความล่า ช้าที่
เกิดขึ้น จากระเบี ย บขั้ น ตอนในการปฏิบัติร าชการ เป็ นผลที่เกิด จากการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคั บ
เงื่อนไข หรือปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะของความ
ล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอน และด้อยประสิทธิภาพ 2) ความล่าช้าที่เกิด
จากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ คือ กฎ ระเบียบ กระบวนการ
หรือวิธีการในการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสร้างการจัดการองค์กร มีผลกระทบในเชิงลบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร แนวคิดนี้มองว่า แม้ไม่มีการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานใด องค์กรก็มี
ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติอยู่แล้ว
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิด
จากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ ในการศึกษาของ Bret Schneider และ others (2012)
ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นทางการกับความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการ
ปฏิ บั ติร าชการว่ า มี ส าเหตุ ม าจากความล่ า ช้า ที่ เ กิด จากระเบี ยบขั้ น ตอนในเชิง การบริ ห าร ได้ แ ก่
กฎ ระเบี ย บปฏิ บั ติ น โยบายที่ อ งค์ ก รก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ และความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในเชิงการบริหาร เป็นตัวผลักดันให้บุคลากร
รู้สึก และรับรู้ถึงความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการขององค์กร สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kaufman (1977) ขณะเดียวกันความเป็นทางการ และความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบ
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการต่างเป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน นั่นคือ ยิ่งความเป็นทางการสูง
ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ความล่าช้าที่
เกิ ด จากระเบี ย บขั้ น ตอนที่ เกิ ด จากระเบีย บขั้ น ตอน ยัง คงเป็น ปั ญ หา ซึ่ ง การศึ กษาของศศิ มั ณ ฑ์
จันทวงศ์ (2557) ได้นาเสนอปัญหาของระบบการบริหารราชการไทยไว้ว่าเป็นปัญหาเรื่องขนาดของ
ระบบราชการโดยถือว่าเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อน มีกฎระเบียบที่ตายตัว มีอัตรา
ของข้าราชการในระบบเป็นจานวนมาก ทาให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ปัญหาการรวมศูนย์อานาจทั้งด้านการบริหาร การตัดสินใจที่จะรวมไว้ที่ส่วนกลาง
ทั้งหมดและปัญหาโครงสร้างส่วนราชการที่ขาดความคล่องตัว โครงสร้างของระบบราชการต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ทาให้ขาดยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวในการบริหาร ยังยึดติดกับกรอบการบริหาร
ตามอานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นหลัก ทาให้ระบบราชการไทยยังต้องการการแก้ไข
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สานักงาน ก.พ. ได้ส่ งเสริ มสนั บสนุน และผลั กดันให้ส่ วนราชการเห็นความสาคัญของการพัฒ นา
ข้าราชการตามกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึด
หลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ท รงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี และระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก้ า วทั น
การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ นักบริหารทุกระดับ มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้นาการบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านในระดั บ สู ง เที ย บเท่ า เกณฑ์ ส ากลการพั ฒ นาข้ า ราชการในปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ข้าราชการโดยยึดหลั กสมรรถนะ (Competency) และการพัฒ นาขีดความสามารถ (Capability)
เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ก้าวทัน การเปลี่ย นแปลง สามารถพัฒนางานในหน้ าที่อย่ างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สุระศักดิ์ ชะมารัมย์ (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐพบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(NPM) จัดเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นทางเลือกที่ ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการดาเนินงานใน
การจัดทาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดในเวลานี้ โดยให้
ความส าคัญกับการมุ่งผลสั มฤทธิ์มากกว่าสิ่ งนาเข้าและกระบวนการการเปิดให้ มีการแข่งขันและ
ลดการผูกขาดการใช้ระบบสัญญาการมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นแทนการดาเนินการเองการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็น
ผู้ประกอบการ การคาดการณ์ล่วงหน้าการยึดคุณค่าพื้นฐานแบบปัจเจกบุคคล นิยมการใช้วิธีการ
เชิงกลยุทธ์การปรับปรุงระบบงบประมาณ การใช้กลไกตลาดการสนองความต้องการของประชาชน
การใช้ รู ป แบบการจั ด การจากภาคเอกชนการแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานและการจั ด องค์ ก ารที่ ยื ด หยุ่ น
การกระจายอานาจการตัดสินใจการดาเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพการมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองรวมตลอดทั้งการทบทวนบทบาทของภาครัฐใหม่
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดิน ของส านักงานที่ดินจั งหวัด/สาขา/ส่ว นแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการให้บริการ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน และเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยได้กาหนดกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้น ตอนการ
จดทะเบี ยนสิ ทธิและนิ ติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่ว นแยก ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี จานวน 92 คน (2)ประชาชนผู้มาขอรับบริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดิน จานวน 55 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 147 คน
การศึกษาวิ จัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติ ก รรมในที่ ดิ น ของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด /สาขา/ส่ ว นแยก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
โดยค านวณหาค่ า เฉลี่ ย (Mean= ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
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โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,
2549: 129) แต่ละข้อความมีคาตอบให้เลือกตามระดับความความล่าช้า 5 ระดับ
- ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
- ความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่
- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ
- ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
- ภาระงานอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คุณภาพในการให้บริการประชาชน

ควำมล่ำช้ำในกำร
ให้บริกำรในขั้นตอนกำร
จดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดิน

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
6. ผลกำรศึกษำ
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถาม ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก ารประชาชนของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละ
นิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง ภาระงานอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง มอบหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดินในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้ บริ การในขั้น ตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ในระดับปานกลาง
ความรู้ความสามารถของพนั กงานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมในที่ดิน
โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดิน อยู่ในระดับปานกลาง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ในขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิ น อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่เกี่ยวกับประชาชนผู้มาขอรับ
บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
จานวนนิติกรรมที่ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อหนึ่งคิวบริการ มีความล่าช้าในระดับมาก และจานวน
ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อหนึ่งคิวบริการ มีความล่าช้าในระดับมาก ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบั ติ งานมากกว่ าปกติ ไม่เ ป็ น ไปตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด และไม่ส อดคล้ อ งกับจ านวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ วิศิษฐ์ ฝากา และเพ็ญณี แนรอท (2561)
เรื่องระบบการให้บ ริการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสานักงาน
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้กระบวนการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด ในด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากจานวนผู้มาใช้บริการ
ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทาให้การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทาให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
ไม่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีวิธีกาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่เน้น
การทางานโดยวั ดผลสั มฤทธิ์ มีการวัด ผลที่ เป็น รูป ธรรมโปร่งใสมีก ารบริห ารงานที่ร วดเร็ว และ
คล่องตัวสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดสรร
บุคลากรให้ เพีย งพอและสอดคล้ องกับจานวนประชาชน เพื่อให้การบริห ารงานเกิดประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาขอรับบริการได้ทันต่อความ
ต้องการต่อไป
7. แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
7.1 ควรจัดสรรอัตรากาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขสารบัญที่ดิน
และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ครบทุกสานักงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
7.2 หน่วยงานควรจั ดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ในตาแหน่ง นักวิชาการที่ดิน
ก่อนลงพื้นที่มาปฏิบัติงานจริงในด้านฝ่ายทะเบียน จะเห็นได้ว่า ฝ่ายทะเบียนมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์
ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ ก ารจดทะเบี ย นอาคารชุ ด การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น การค้ า ที่ ดิ น การจั ด สรรที่ ดิ น
การควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน ตลอดจน
ดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ซึ่งมีความสาคัญต่อภารกิจของกรมที่ดิน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างถ่องแท้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการอย่างครบถ้วน ดังนั้น การฝึกอบรมหรือ
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ในตาแหน่งนักวิชาการที่ดิน จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
7.3 หน่วยงานควรมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียน
สิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในที่ ดิ น ในขั้ น ตอนของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โดยการจั ด โต๊ ะ เพิ่ ม ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน
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ผู้มาขอรับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิ ติ ก รรมในที่ ดิ น และควรน าเทคโนโลยี ก ารตรวจสอบตั ว บุ ค คล (IVS: Identity Verification
System) ด้วยวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือ มาใช้ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
จะทาให้การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน มีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน
8. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านในขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละ
นิ ติกรรมในที่ดิน ของส านั กงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่ ว นแยก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผู้ ศึกษาขอ
เสนอแนะประเด็นในการทาวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้
8.1 ควรทาการศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัย ที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและสามารถนามาพัฒ นาปรับปรุงเพื่อให้ การปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
8.2 ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป ควรท าการศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ผสมผสาน (Mix
Methods) คือ การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ผลการวิจัยในเชิงลึก เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒ นาการให้บริการใน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินต่อไป
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กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2561-2565
ณัฏฐา ไชยภักดี*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้
โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ.
2561-2565 ระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสั มภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนพัฒ นาจั งหวั ด ได้แก่ คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัว ล าภู
(ก.บ.จ.นภ.)
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565
จังหวัดได้ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทาแผนตามระเบียบที่กาหนด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (1)
การกาหนดกรอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (3) การกาหนด
แนวทางการพัฒ นาและจั ดทาร่ างแผนพัฒ นาจังหวัด (4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน (5)
การอนุมัติแผนและน าไปปฏิ บั ติ (6) การติดตามประเมินผล และพบปัญหาอุปสรรคในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด โดยสรุปผลได้ 4 มิติ ดังนี้
1) มิติเชิงโครงสร้าง พบว่า ระบบการบริหารราชการจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพ ในด้าน
บุคลากรพบปัญหาทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความรู้ความ
เข้าใจในและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
2) มิติการบริหารจัดการ พบปัญหาความไม่สอดคล้องกันของการกาหนดนโยบายในแต่ละ
ระดับ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์และ
จัดทาแผนไม่ตอบสนองต่อปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ขาดการบูรณาการความร่วมมือแผนงาน
โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ อิทธิพลทางจากฝ่ายการเมืองในพื้นที่ก็ส่งผลทาให้การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
3) มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ ควร
เนื่ อ งจากขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู้ ความเข้า ใจในขั้น ตอนและความส าคั ญ ของจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งภาครัฐเองก็ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
*
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4) ข้อจากัดอื่น ๆ พบว่า ปัญหาหลักในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดคือ ระยะเวลาในการ
จัดทาแผนน้อยมาก และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดยุ่งยากมากขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ (1) ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง ปรับปรุงการบริหาร
ราชการจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถของบุ ค ลากรที่ เ กี่ย วข้อ ง และเพิ่ม บทบาทความส าคัญ ของแผนพัฒ นาจั งหวั ด (2)
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ เสนอให้ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกาหนด
แนวทางองค์ประกอบของแผนพัฒนาให้สอดคล้องกันตามความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ จัดทา
ระบบฐานข้อมูล ของจั งหวัดให้ มีประสิ ทธิภาพและปรั บใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการวางแผน และส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการแผนงานความร่ ว มมือ ทุ ก ส่ ว นราชการ ( 3)
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเสริมบทบาทภาคประชาชนและภาคเอกชน และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและวิธี การเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ความสาคัญใน
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ (4) ข้อเสนอแนะด้านข้อจากัดอื่น ๆ เสนอให้ส่วนกลางกาหนดระยะเวลา
และขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจนและสอดคล้องกันในแต่ละระดับ และควรสร้าง
ความเข้าใจและอานวยความสะดวกในเรื่องระเบียบกฎหมายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด
คำสำคัญ: การจัดทาแผน, แผนพัฒนาจังหวัด
1. บทนำ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ รั ฐจั ดระบบการบริ หารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาประเทศ เป็นการปรับปรุงระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ที่มุ่งเน้ นไปสู่ การพัฒนาที่ยั่ งยื น โดยให้ สนับสนุนให้จังหวัดมี แผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกาหนดให้รัฐต้องดาเนินนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 กาหนดให้จังหวัดสามารถยื่นคาขอตั้งงบประมาณได้ และกาหนดให้มี
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ระดับชาติ และความต้องการของพื้นที่
โดยจุดมุ่งหมายสาคัญของการบริหารงานจังหวัด คือ 1) การบริหารงานแบบบูรณาการยึด
พื้นที่เป็นหลัก (Area–Based Approach) เพื่อพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้มีความเจริญเติบโตที่เท่าเทียมกัน
ตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ คานึงถึงปัญหาและความต้องการเฉพาะพื้น
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ที่มาเป็นแนวทางในการกาหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด และ 2) การสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการที่ดี บูรณาการการทางานแนวดิ่งของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของการใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น และการบู ร ณาการในแนวนอน บริ ห าร
ความสัมพันธ์ของภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน
และงบประมาณเพื่อพัฒนาจั งหวัด ยึดหลักร่วมคิด ร่ว มทา ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิ ดชอบ
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ ประชามติ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน
ลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนในระยะยาว เพื่อให้นาไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีและคาของบประมาณในปีนั้น ๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดจึงได้กาหนดให้มีลักษณะ
เป็นแผนรวม (Comprehensive Plan) ที่ต้องพิจารณามิติการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
จังหวัด ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการบูรณา
การร่ว มกันทั้งแผนงานโครงการในแผนพัฒ นาจังหวัด กิจกรรมและงบประมาณของส่ว นราชการ
งบประมาณจังหวัด งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
รวมทั้งงบประมาณของภาคเอกชนที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้วย ดังนั้น ในการบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัดของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้และเชื่อมโยงกรอบ
และทิศทางการพัฒนาร่วมกัน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาจังหวั ด สร้างหุ้นส่วน
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้แต่ละพื้นที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กระบวรการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดจึงต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหา
โอกาสการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ความต้องการของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงาน โครงการ
ที่มีความชัดเจน โดยผ่ านกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นหรือการให้ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการ
กาหนดความต้องการในพัฒนาพื้นที่เป็นการพัฒนาที่มุ่งแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของพื้นที่
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลาภูซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มี
การจั ดทาแผนพัฒ นาจั งหวัด พ.ศ. 2561-2565 ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด ดาเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประกอบไปด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง
ส่ว นภูมิภ าค องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีห น้าที่ห ลักในการจัดทาและพิจารณาร่างแผนพัฒ นาจังหวัด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนผ่านกลไกการประสานแผนในระดับพื้นที่ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอเพื่อกาหนดศักยภาพและการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดรวม
ของกระบวนการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งชาติและจุดเน้นระดับประเทศ และนาแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติการและคาของบประมาณประจาปี
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ดังนั้น กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดจึงเป็นกระบวนการสาคัญที่จะกาหนดทิศทาง
และอนาคตของประชาชนในพื้นที่ เป็นจุดรวมของภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เชื่อมโยงการทางานและภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม นาไปสู่การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ให้ ส ามารถจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่และยกระดับ
ขีดความสามารถของจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
2.2 เพื่ อศึก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการจั ดทาแผนพัฒ นาจั งหวัด และเสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างแท้
3. คำถำมหลักกำรวิจัย
3.1 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นอย่างไร
3.2 ปั ญหาและอุ ปสรรคในการจั ดท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ดหนองบั ว ล าภู คื ออะไรและมี แนว
ทางแก้ไขอย่างไร
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนและกระบวนกำรวำงแผน
ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 89) การวางแผนเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือหน่วยงานได้
กาหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
อนั น ต์ เกตุว งศ์ (2541: 3-4) การวางแผน คือ การตัดสิ นล่ วงหน้าในการเลื อกทางเลื อก
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระทา โดยทั่วไปจะเป็นการตอบคาถามต่อไปนี้
คือ จะทาอะไร (What) ทาไมจึงทา (Why) ใครเป็นผู้กระทา (Who) จะทาเมื่อใด (When) จะทาที่
ไหน (Where) และทาอย่างไร (How)
รอบบินส์ (Robbins, 1997: 130; อ้างถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร, 2553: 2) ให้ทัศนะไว้ว่า
การวางแผน หมายถึง การกาหนดเป้าประสงค์ (Goal) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ
รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์ (Strategies) ทั้งมวล เพื่อบรรลุ ประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนา
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ลาดับขั้นของการวางแผนอย่างครอบคลุม (Comprehensive) เพื่อบูรณการและประสานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวข้องทั้งเป้าหมาย (Needs) และวิธีการ (Means)
พัทธนันท์ ภู่ตระกูล (2554: 32) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดที่ทาให้การ
ทางานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด และเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
องค์ กร ก าหนดภารกิจ และกิจ กรรม โดยการนาปัญ หา ความต้อ งการ นโยบาย ระเบี ยบ ค าสั่ ง
ศักยภาพขององค์การและสิ่ งแวดล้ อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
ตัดสินใจและวินิจฉัยทางเลือกในอนาคต เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จากความหมายของคาว่าการวางแผน จึงสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาและตัดสินใจในการกระทาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อกาหนดว่า
จะทาอะไร อย่างไร เมื่อใด ใครเป็นผู้กระทา อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยอาศัยกิจกรรมที่
จะต้ อ งกระท าข้ อ มู ล อย่ า งต่อ เนื่ อ งและสามารถปรั บ ข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มของ
กระบวนการได้ ฉ ะนั้ น การวางแผนจะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้
แนวควำมคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนำจังหวัด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ให้ความหมายของแผนพัฒนาจังหวัดไว้ว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต โดยต้อง
คานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อมของ
ภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดมาพิจารณาให้เกิดความผสมผสานไม่
ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (ม.ป.ป.) ความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดง
วิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาหรือวิธีดาเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดยัง
เป็นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นแผน
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ชี้นาการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมระยะยาว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่
กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในขณะนั้น หรือทิศทางนโยบายของรัฐบาลและประเทศ
ผ่านการทบทวนเป็นระยะ ๆ
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (2562: 38) ได้สรุปแนวคิดหลักในการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดได้ดังนี้
1) ยึ ด แนวคิ ด หลั ก ในการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการร่ ว มกั น ผ่ า นคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัด/อาเภอ และกลุ่มภารกิจ คือ ราชการบริห ารส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และส่ว น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคี ใ นการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และใช้ ห ลั ก การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ( Strategic Management)
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมี ศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ก าหนดลั กษณะงานให้ ชัดเจน เพื่อให้ มีประสิ ทธิ ภ าพและบั งเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ของงาน
โดยแบ่งลักษณะงานของจังหวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ งานประจา งานนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล
และงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด
3) ยึดหลักการการบริหารงานแบบ AFP โดยการบริหารงานจังหวัดจะให้ ความส าคัญต่อ
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งมีสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แตกต่างกันตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ และกาหนดพันธกิจหน้าที่ (Function) ของรูปแบบ
ของการจัดทาแผนงาน โครงการและงบประมาณ โดยในการดาเนินงานจะมุ่งเน้นรูปแบบการทางาน
แบบการมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐในการเข้าไปร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ในส่วนของกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวั ด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 กาหนดให้จังหวัดสามารถยื่นคาขอตั้ง
งบประมาณได้ โดยถื อ ว่ าจั ง หวั ด เป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่า ด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณ และ
กาหนดให้ มีการจั ดทาแผนพัฒ นาจังหวัด ที่ส อดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ นโ ยบายระดั บ ชาติ และความต้ อ งการของพื้ น ที่ โดยมี ก ลไกส่ ว นกลาง คื อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการในการกาหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และ
วิธีการการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดส่งให้จังหวัด และกลไกในระดับพื้นที่ คือ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีส านักงานจังหวัดเป็นฝ่ ายเลขานุการ
มีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและคาของบประมาณของจังหวัด ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการ
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จังหวัด หัวหน้ าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคมและผู้แทน
ภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการ
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการในลักษณะ “ภาค” ขึ้นมาเพื่อ
เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาในระดับนโยบาย เน้นการพัฒ นาเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มภาคต่าง ๆ
ให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและจัดทาแผนปฏิบัติราชการในระดับพื้นที่ของ
ตนเองตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
และแต่ง ตั้ งให้ ค ณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจในการวางระบบ
การบริหารงานภาค กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีและคาของบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล และให้สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่าย
เลขานุการกาหนดและวางระบบการจัดทาแผนต่าง ๆ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามที่ส านั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กาหนด ให้ จัง หวั ด ดาเนิน การจัด ท า
แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ดังนี้
1) นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
- ยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี แผนแม่ บ ท แผนปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งความเห็นชอบจาก ครม. และข้อสั่งการของนาย
รัฐมนตรี
- ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่ อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวมของ
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปั ญหาและความต้องการจาก
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ ผ่ านการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของอาเภอ เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan)
- การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนามุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของพื้นที่และสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลผ่านการกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
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- การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เสนอในช่วงปีแรกของ
แผน สาหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนให้ดาเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาภาค จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี
2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
(1) ขอบเขต เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดั บชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตาม
ศักยภาพและโอกาสของจังหวัด
(2) แนวทางการดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ให้จังหวัดดาเนินการทบทวน
แผนพั ฒ นาจั งหวัด จากระยะเวลา 4 ปี เป็น 5 ปี ตั้ง แต่ พ.ศ. 2561-2565 เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้
จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนมายังทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
(3) องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ (2)
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง
พร้อมการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัด (3) ประเด็นปัญหาและ
ความต้องการเชิงพื้นที่ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งมีการประสาน
แผนระดับต่าง ๆ (4) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
- ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย (1) บทวิเคราะห์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา อุปสรรคของจังหวัด (2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
แสดงให้ เห็ นถึงสถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ในอนาคต (3) ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) และความต้องการในพื้นที่ (Area) ในแต่ละประเด็นการพัฒนา
จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการที่จะเป็นการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่
(4) การดาเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งกาหนดให้จังหวัดนาร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. … เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ที่จะดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณและในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการ
พัฒนาของพื้นที่
สมพิศ โห้งาม (2548: 3) กล่าวว่า กระบวนการจัดทาแผนจังหวัดมีขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผน (Design) เป็นการจัดทาแผนหรือร่างแผนงานให้มีรายละเอียดที่สามารถ
ดาเนินการได้ชัดเจนแผนนั้นเป็นแผนอะไร ต้องการอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะเริ่มเมื่อใด
ที่ไหน เป็นต้น
2) การชี้แจงแผน (Communication) เมื่อจัดทาแผนแล้วต้องชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
และเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากการชี้แจงให้เข้าใจย่อมทาให้แผนได้รับการยอมรับ สนับสนุนทาให้
ง่ายต่อการปฏิบัติ
3) การปรั บ แผน (Flexibility) หลั ง จากที่ ไ ด้ ชี้ แ จงแผนแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบแล้ ว หากมี
ข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะ แผนนั้นจะต้องมีการปรับปรุงหรือยืดหยุ่นในการนาไปใช้เพราะอาจ
ล้มเหลวและทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้
4) การนาแผนไปใช้ (Implementation) เมื่อปรับปรุงแผนแล้วก็นาแผนไปใช้เพื่อให้ได้ผล
ตามเป้าหมาย ร่วมกับการสนับสนุนกาลังคน กาลังทรัพย์ และกาลังใจเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนมี
ประสิทธิภาพ
5) การควบคุมแผน (Control) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน และปรับปรุงแก้ไขแผนให้ทันสมัยและตอบสนองอยู่ตลอดเวลา
ปัญหำในกำรจัดทำแผน
สายัณห์ อินทรภักดิ์ (2539: 88-89) ได้กล่าวถึงปัญหาในการวางแผนไว้หลายประเด็น สรุปได้
ดังนี้
1) ปั ญ หาด้ า นข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ความยากล าบากในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วน การให้ข้อมูลเท็จหรือแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทาให้ข้อมูลล้าสมัย
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล ชั้นต้นยังไม่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์นาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทันที ไม่มีศูนย์
รวมข้อมูลทาให้ข้อมูลกระจัดกระจายและซ้าซ้อนกัน
2) ปัญหาด้านบุคลากร ทั้งในระดับผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ความสาคัญในการวางแผน
จัดทาแผน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผน รวมทั้ง
บุคลากรไม่เพียงพอ
3) ปัญหาด้านงบประมาณ มีข้อจากัดด้านงบประมาณในกระบวนการวางแผน การนาแผนไป
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรมาสนับสนุนกระบวนการวางแผน
4) ปัญหาด้านการจัดองค์การประกอบด้วย กาจัดโครงสร้างและระบบงานในด้านการวางแผน
ไม่ชัดเจน ไม่มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางขององค์การ
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5) ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามแผนการวางแผนไม่ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ขาดการ
ประสานงานการดาเนินงานตามแผน การวางแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกัน การวางแผนไม่มีความ
ยืดหยุ่น รวมทั้งไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
6) ปัญหาในการติดตามประเมินผลการรายงานผลเฉพาะเรื่องที่ดีและปกปิดส่วนที่บกพร่อง
รวมทั้งการประเมินผลที่ดีต้องอาศัยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่องค์การส่วนใหญ่มักใช้
ผู้ประเมินภายในทาให้ไม่มีความเป็นอิสระ และไม่สะท้อนความเป็นจริง
7) ปัญหาอื่น ๆ เช่ น ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดทาแผน การปฏิบัติตามแผนและการ
ติดตามประเมิน ผลที่กระชั้น ชิดทาให้ การวางแผน การปฏิบั ติ และประเมินผลไม่มีประสิ ทธิภ าพ
มีข้อจากัดและมีอุปสรรค รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผน สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนมา
จากวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดไม่ชัดเจน การนาไปปฏิบัติจึงไม่
สามารถทาได้ ผู้ บริ ห ารไม่เห็น ความส าคัญของการวางแผน ในระดับของผู้ ปฏิบัติงานมองว่าการ
วางแผนเป็นเรื่องยุ่งยาก ขาดความรู้ความสามารถในการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการข้อมูลที่ใช้วางแผนไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ ไม่ได้ลาดับความสาคัญ
ความเร่ งด่ว นของปัญหาความต้องการและแผนงานแก้ไข รวมไปถึงข้อจากัดอื่น ๆ เช่น ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายระดับสูง และห้วงเวลาการจัดทาแผนที่มีผลการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อดิส รณ์ ขั ดสี ไ ส (2551) ได้ ทาการศึก ษาเรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย กระบวนการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินการพัฒนาของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังมีน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ การแสดงความคิดเห็น การทา
ประชาคม การติดตามประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการศึกษาและมองว่าการจัดทาแผนพัฒนา
เป็นหน้าที่ของภาครัฐ มีผู้บริหารเป็นผู้กาหนดนโยบายโดยคานึงถึงฐานเสียงและคะแนนนิยมของตน
เป็ น หลั ก จึ งมี ผ ลให้ โ ครงการกิ จ กรรมของท้ อ งถิ่น เกิ ด ผลประโยชน์ เ ฉพาะกลุ่ ม รวมทั้ ง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะสาหรับการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ได้แก่ การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชน และ
การจัดประชุมประชาคมแบบสัญจรเป็นประจาเดือน
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ธนากร รวิยะวงศ์, สีดา สอนศรี และยุพา คลังสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาปัญหาในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาจังหวัด
โดยใช้กรอบปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดจากผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจาปีของสานักงาน ก.พ.ร. และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ (สถาบัน
ดารงราชานุภาพ, 2554: 4-6) ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด มีลักษณะ
กว้างเกินไป ไม่มีขอบเขตชัดเจน และไม่สะท้อนศักยภาพ โอกาสและจุดเน้นของการพัฒ นาพื้นที่
2) ปัญหาด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด มีไม่ครอบคลุมในประเด็นสาคัญของ
พื้นที่ ขาดการวิเคราะห์ประมวลผล เปรียบเทียบข้อ มูลและไม่สะท้อนให้เห็นศักยภาพ ปัญหาของ
พื้นที่ 3) ปัญหาด้านการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT) เป็นลักษณะความเห็นทั่วไป
ขาดข้อมูล สนั บสนุ นตามหลักวิช าการ ทาให้การวิเคราะห์ขาดความน่าเชื่อถือในการนาไปใช้เป็น
พื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 4) ปัญหาด้านการให้ ความสาคัญกับแผนทุกระดับ การจัดทา
แผนส่วนใหญ่จะเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการพัฒนาของพื้นที่ และขาดการให้ความสาคัญกับแผน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนชุมชน ทาให้การจัดทาแผนไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ได้อย่างแท้จริง 5) ปั ญหาด้านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แผนพัฒ นาจังหวัดส่ว นใหญ่เน้นการแก้ไข
ปัญหามากกว่าการนาศักยภาพของพื้นที่มาเป็นจุดพัฒนา 6) ปัญหาด้านประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ เป็นลักษณะข้อความกว้าง ๆ ไม่ชัดเจน ไม่สะท้อนมิติการพัฒนาที่สาคัญที่จะขับเคลื่อน
การพัฒ นาจั งหวัดให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศน์ได้ 7) ปัญหาด้านตัว ชี้ วัดและค่าเป้าหมาย ขาดความชัดเจน
บางตัว ชี้วัดต้อ งอิงปั จ จั ย ภายนอกที่ ไม่อยู่ใ นวิสั ย การควบคุมและไม่ส ามารถวัดได้ใ นเชิงรู ปธรรม
8) ปัญหาด้านกลยุทธ์ ส่วนใหญ่มีความหมายกว้าง ไม่แสดงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่ชัดเจน
9) ปัญหาด้านแผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 10) ปัญหา
ด้ า นบุ ค ลากร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดทั ก ษะการวิ เ คราะห์ การเขี ย นแผนงาน/โครงการ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 11) ปัญหาด้านระยะเวลาดาเนินการ ซึ่งค่อนข้างจากัดใน
ขณะที่ขั้นตอนซับซ้ อนและหลากหลาย ทาให้ การประสานการจั ดทาแผนในแต่ละระดับกระชั้ นชิ ด
การรวบรวมและกลั่นกรองต่าง ๆ จึงไม่ดีเท่าที่ควร และ 12) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคม ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
แผนที่เกิดจากภาคราชการอย่างเดียว รวมทั้งการประชุมรับฟั งความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นเพียงการรับรู้
แนวทางของจังหวัดเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนในการกาหนดทิศทางหรือรับฟังข้อเสนอแนะอย่างแท้จริง
วาริยา กาทองดี (2561) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 สานักงานจังหวัดสกลนคร พบว่ า แผนพัฒนาจังหวัดยังไม่
สามารถตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ปัญหา
ที่ต้องนาไปพัฒนาเป็นแนวทางแก้ไข ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพราะข้อมูลที่ใช้
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ในการวิเคราะห์ (SWOT) เป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ขาดการเปรียบเทียบข้อมูลในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัดอื่น ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ
2) การกาหนดประเด็ นยุ ทธศาสตร์และการพั ฒนา ขาดการมีส่ วนร่ว มในการกาหนด ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนและไม่ให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ขาดการบูรณาการร่วมกันของแผนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ กับแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และ 3) ปัญหาอื่น ๆ เช่น บุคลากรของส่วนราชการยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการแผนงาน/โครงการ
ให้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่ างถูกต้อง ข้อจากัดด้านเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดมีการรวบรัดขั้นตอนบางขั้นตอนไปเพื่อให้ทัน
ตามเวลาที่กาหนด
บุญเยี่ยม เหลาสะอาด (2562) ได้ทาการศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาตัวแบบ
สนั บสนุ น การจั ดท าแผนและโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ระดั บจั งหวั ด เพื่ อรองรั บงบประมาณเชิ งพื้ นที่
พบปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ความต้องการของประชาชนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา หรือไม่นาไปสู่
ยุทธศาสตร์จังหวัด อาทิ คณะกรรมการจัดทาแผนจังหวัดไม่ได้มาจากทุกภาคส่วน ทาให้ไม่ครอบคลุมใน
บางด้าน ภาคประชาชนขาดความเข้าใจในเงื่ อนไขการทางบประมาณทาให้ แผนงานหรือเสนอความ
ต้องการของชุมชนไม่ ได้รับการพิจารณา ความแตกต่างของภาษาที่ใช้ระหว่างภาษาราชการกับภาษา
ชาวบ้าน ซึ่งอาจทาให้การตีความข้อเสนอของชุมชนมีคลาดเคลื่อน ขณะที่ชาวบ้านก็อาจไม่เข้าใจในสิ่งที่
ภาครัฐเข้ามาสอบถาม ชี้แจง หรือให้คาตอบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่
จะต้องนาใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งการสร้างกลไกการทางานร่วมกันจากทุกฝ่ายจะเป็นส่วนสาคัญที่
จะทาให้ข้อจากัดเหล่านี้ลดน้อยลงหรือหมดไป
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบที่ใช้ในกำรศึกษำ
ในการศึกษาวิจัย เรื่องกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี กฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็นกรอบที่
ใช้ในการศึกษา ดังนี้
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กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู
1. การกาหนดกรอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. การกาหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัด
4. การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน
5. การอนุมัติแผนและนาไปปฏิบตั ิ
6. การติดตามประเมินผล

ปัญหำกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู
1. มิติเชิงโครงสร้าง
2. มิติการบริหาร
3. มิติกระบวนการมีส่วนร่วม
4. มิติข้อจากัดอื่น ๆ

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด

ภาพที่ 5.1 กรอบที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำ คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
หนองบัวลาภู (ก.บ.จ.นภ.) ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริห ารจังหวัด หั วหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิ จ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาค
ประชาชนโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1) ผู้บริหารจังหวัดที่มีหน้าในการกากับดูแลภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 2) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ 3)
ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 4) ผู้ แ ทนภาคเอกชนและภาคประชาชน 5) เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า น
ยุทธศาสตร์
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ใช้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ปัญหาอุปสรรคในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและแนวทางแก้ไขจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยปราศจากอคติของ
ผู้ศึกษาค้นคว้า ที่จะต้องนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล
กำรวิเครำะห์และกำรนำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู รวมทั้งประสบการณ์การทางานและการ
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สังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการเขียน
กรณีศึกษา และนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
6. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
6.1 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2563
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) การกาหนดกรอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภูในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลาภู (ก.บ.จ.นภ.) ศึกษา
ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน โดยแต่งตั้งคณะทางานใน
ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะทางานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ส่วนราชการในพื้นที่
หน่ วยงานรั ฐ วิ สาหกิ จ ผู้ แทนภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม มี หน้ าที่ ในการจั ดท าและทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทั้ง
นาเข้าข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วน นอกจากนี้จังหวัดได้จัดทาปฏิทินกิ จกรรมการจัดทา
แผนพั ฒ นาหนองบั ว ล าภู ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด
ตารางที่ 6.1 แสดงปฏิทินกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ทบทวน 2563
ที่
แผนกำรดำเนินงำน/กิจกรรม
1 การจัดทาข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563
2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทาแผนยุทธศาสตร์
4 จัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและ
คาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอ ก.บ.จ.นภ. เพื่อพิจารณา
5 ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563
6 นาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์
7 จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 ให้ทีมบูรณาการกลาง
(ก.บ.ภ./สานักงบประมาณ/กระทรวงมหาดไทย/สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ/สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ห้วงเวลำ
ส.ค.-ก.ย. 61
ก.ย. 61
ต.ค.-พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย.-ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
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2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จังหวัดดาเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ
และข้อมูลเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ และข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ขีดความสามารถและปัญหาในพื้นที่ อาทิ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลออกใน
รู ปแบบตาราง และแผนภู มิ เพื่ อแสดงให้ เห็ นถึ งความแตกต่ างของข้ อมู ลตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บั น
เห็นแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตหรื อถดถอยของประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ข้อมู ลทางสั งคมและความมั่นคง
โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ความยากจน อาชญากรรมและสาธารณภัย และข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ
ผ่านกระบวนการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ด้วยวิธี 1) มอบให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้ องถิ่ น ในจั งหวั ด และ 2) มอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ก.บ.จ. ด าเนิ น การหรื อร่ ว มกั บหน่ ว ยงานอื่ น
ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อเป็นการสะท้อนภาพจริงของ
ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ ผ่านกระบวนการประสานแผนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชนผ่าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตาบล/แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอาเภอ มาสู่แผนพัฒนา
จั งหวั ด ซึ่ งจะสะท้ อนให้ เห็ นถึ งความต้ องการของพื้นที่ และชี้ เป้าหน่ ว ยงานในระดับภู มิภ าคของ
กรม/กระทรวงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของประชาชนโดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ SWOT Analysis และ
Benchmarking ซึ่งร่วมกันดาเนินการหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประสังคมและผู้แทนท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสถานบัน
ศึกษาที่เข้ามาแนะนาในส่วนของหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
3) กาหนดแนวทางการพัฒนาและจั ดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการสร้างความเข้าใจ
สร้างการรับรู้และข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ โดยจังหวัดหนองบัวลาภูได้
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) คณะกรรมการทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทาแผนปฏิบั ติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

116

ตารางที่ 6.2 แสดงสรุปผลการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน
2563
หัวข้อ
แผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ. 2561–2565) (ฉบับทบทวน)
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
“หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”
ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ตำม 1. พัฒนาเมืองหนองบัวลาภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ภู มิ ปั ญ ญา ประเพณี วั ฒ นธรรม และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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/
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้ นที่ในลั กษณะของห่วงโซ่คุณค่าโครงการ/กิจกรรม (Value
Chain) ตั้งแต่ต้ น ทาง-กลางทาง-ปลายทาง และมอบหมายให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ยวข้องที่มีภ ารกิ จ
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดทาแบบสรุปย่อแผนงาน/โครงการนั้น
(Project Brief) ประกอบไปด้วยกิจกรรม งบประมาณที่ห น่ว ยงานจะดาเนินการในห้ ว งเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดจากทุกแหล่งงบประมาณ (งบกรม/กระทวง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น
และงบของเอกชน) นั บ ว่า เป็ น ขั้น ตอนที่ส าคัญ ทุกภาคส่ ว นต้องมีส่ ว นร่ว มในการเสนอความคิ ด
ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อกาหนดเป้าหมายในอนาคต ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
ชี้ชะตาอนาคตของประชาชนในพื้นที่
4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน เมื่อ ก.บ.จ. จัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัดแล้วเสร็จให้
ดาเนินการจั ดประชุมรับ ฟังความคิดเห็นแผนพัฒ นาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ตาม
มาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2551 เพื่ อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ า ง
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จากทุ ก ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และรับฟังความคิดเห็นจาก
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ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในห้วงเวลา 5 ปีของแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนงาน/โครงการรายปีที่จะดาเนินการในพื้นที่ และจังหวัดนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์แล้วนาเสนอ ก.บ.จ.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 และจัดส่งแผนฯ
ให้ทีมบูรณาการกลาง
5) การอนุ มั ติ แผนและน าไปปฏิบั ติ คณะกรรมการบู รณการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณา จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จึ งได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวั ดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในพื้นที่จั งหวัด และเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ให้ห้ วงต่อไปให้ สอดคล้ อง
เป้ าหมายการพัฒนาจั งหวัดหนองบั วล าภู รวมทั้งให้ ทุ กภาคส่ วนถื อปฏิ บั ติตามแผนพัฒนาจังหวั ด
นาแผนงาน/โครงการตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลตามที่กาหนดไว้
6) การติดตามประเมินผล เมื่อนาแผนไปปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามแผนว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ผ่านกลไกการตรวจติดตามต่าง ๆ อาทิ การตรวจ
ราชการของสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย การตรวจสอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อเร่งรัดติดตามและกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ ประเมินผลที่ได้รับของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงาน/
โครงการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบของแผนงาน/โครงการ รวมถึงการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน และประชาชน
6.2 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแล้วสามารถวิเคราะห์และจาแนกปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 ได้ดังนี้
1) มิติเชิงโครงสร้ำง
(1) โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ของจังหวัดประกอบด้วยการ
บริหารราชการหลายรูปแบบ มีส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาม
หลักการกระจายอานาจ จังหวัดถือเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
มี อ านาจสู ง สุ ด ในการควบคุ ม ดู แ ล และบั ง คั บ บั ญชาการบริ ห ารราชการภายในจั ง หวั ด
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ในขณะเดียวกันก็มีส่วนราชการสังกัดกระทรวง/กรมต่าง ๆ ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแต่ขึ้น
ตรงกับต้นสังกัดส่วนกลาง การดาเนินงานและปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานจึงเป็นตามแนวทางของ
ส่วนกลางแต่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหาร
การปกครองในพื้น ที่จั งหวัดกากับ ดูแล ส่ งผลให้ ระบบบริห ารราชการส่ ว นภูมิภ าคขาดความเป็น
เอกภาพในการบริหารงานในพื้นที่การขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ จึงไม่สอดคล้องกันกับนโยบาย
และแนวทางของส่วนราชการส่วนกลาง
(2) ด้านบุคลากร บุคลากรในด้านการจัดทาแผนถือเป็นกลไกสาคัญที่มีหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและกาหนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ปัญหาสาคัญที่พบ คือ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดขาดแคลนบุคลากรในด้านการจัดทาแผนเนื่องจากหน่ว ยงานมีบุคลากร
ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างจากัด จึงทาให้งานมากกว่าคน ในบางส่วนราชการก็ไม่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่มีตาแหน่งงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย มีข้าราชการไม่เพียงพอ
ต้องสลับตาแหน่งงานกัน หรือมอบหมายลูกจ้าง พนักงานชั่วคราวในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทาแผน
รวมถึงการทางานในส่วนของอาเภอนับว่าเป็นส่วนเชื่อมความต้องการและปัญหาจากท้องที่เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด บุคลากรความรับผิดชอบหลายด้าน ทาให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนไม่
ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่มีขาดทักษะและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทาแผนซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทาแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดแบบ
องค์รวม และความคิดเชิงเหตุผลสัมพันธ์รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดทาแผน เช่น
Strategy Map, Balanced scorecard และ SWOT Analysis และการขาดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
การจัดทาแผน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการวางผังเมือง การขอใช้พื้นที่ประเภทต่าง ๆ
และขั้น ตอนการประเมิน โครงการ EIA EHIA เป็นต้น นอกจากนี้แล้ ว ปัญหาการเปลี่ ยน/โยกย้า ย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ๆ ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ในการ
จัดทาแผน และไม่เข้าใจสภาพของพื้นที่ ทาให้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ตรงประเด็น ไม่สะท้อนสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในขณะเดียวกันก็พบว่า จุดอ่อนของกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด คือ วิธีคิดและ
วิธีการทางานของบุ คลากร หลั กในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดมีแนวทางและขั้นตอนกาหนดไว้
ชัดเจน ในขณะที่บริบทสังคมและปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
ในการจัดทาแผนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้ทันสมัยมากขึ้น คือ ต้องทางานเชิงรุก เข้าหา
ปัญหา ไขว่คว้าของมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน เพื่อให้เข้าถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และ
ต้องมีทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอันเป็นกระบวนการสาคัญในการประมวลปัญหาและ
ความต้องการจากทุกภาคส่วน ความเข้าใจเรื่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการยังไม่ชัดเจน
การเตรียมการกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ครอบคลุม ภาคประชาชนและประชาสังคมยัง
รับรู้น้อย ขาดระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยในการนามาใช้เพื่อกาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
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จังหวัด รวมทั้ง ความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์และความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคั ญในการจั ดท าเป็ น พั ฒ นาจั งหวั ด เริ่ มตั้ ง แต่ ร ะบบความคิ ด (Mindset) ของส่ ว นราชการทั้ ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และภาคส่วนเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนที่ไม่ให้ความสนใจ
ไม่เห็นความสาคัญ และละเลยกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด โดยมองว่าแผนพัฒนาจังหวัด
เป็ น แค่ แผนวิ เคราะห์ ข้อ มูล ของจั งหวัด มองว่า แผนพัฒ นาจัง หวั ดไม่ใ ช่แ ผนขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณ จึงไม่เห็นความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดที่จะเป็นจุดรวมของการบูรณาการความ
ร่วมมือแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน
เอาไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผน การรวบรวมปัญหา และเสนอ
แผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นสาเหตุให้แผนพัฒนาจังหวัดไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
การจัดทาแผนอีกด้วย ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งถ้าจะเอาคุณภาพของงานก็
ไม่เสร็จทันเวลา บุคลากรของจังหวัดไม่มีแรงจูงใจ เพราะการเลื่อนขั้นของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลงาน
ผู้ บ ริ ห ารของจั ง หวั ด ขาดสมรรถนะและทั ก ษะที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทสาคั ญในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการจั ดท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด ในกระบวนการจั ดท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ดส่ ว นใหญ่ เป็ นจะ
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านคณะทางานคณะต่าง ๆ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารมีเพียงแค่ให้
แนวทางกว้าง ๆ ไม่ได้ ลงมือปฏิบัติหรือกาหนดแนวทางชัดเจน การจัดทาแผนจึงเป็นงานประจาของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องหาข้อมูล คิดและเสนอแนวทางการ จะเห็นว่า ผู้บริหารขาดสมรรถนะใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หากพิจารณาภายใต้การกาหนดสมรรถนะทางการบริหาร จะเห็นว่า สมรรถนะที่
ส าคัญต่ อการวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ของผู้ บริ หาร ได้ แก่ ภาวะผู้ น า วิ สั ยทั ศน์ การวางกลยุ ทธ์ ภาครั ฐ
ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
(3) งบประมาณ แผนพัฒนาจังหวัดเป็นลักษณะของแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดใน
ระยะเวลา 5 ปี เป็นการวางแผนการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า จึงไม่ใช่คาของบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและคาของบประมาณในแต่ละปีจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น
ปั ญหาที่ พบ คื อ งบประมาณที่ไ ด้ รั บจั ดสรรไม่เพี ยงพอต่ อการแก้ ไ ขปั ญหาและความต้องการพื้ นที่
เนื่ องจากขาดการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ความเร่ ง ด่ ว น และขาดการบู ร ณาการความร่ ว มมื อของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดประกอบไปด้วยแผนงานโครงการของส่วนราชการกระทรวง/
กรมต่าง ๆ แผนงานโครงการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องที่ แผนความต้องการของประชาชนและ
ภาคเอกชน ซึ่งแสดงถึงภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ จะเห็ นได้ว่า ส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานท้ องถิ่นไม่เสนอแผนงานโครงการของตนเองเพื่อบรรจุไว้ในแผนพั ฒนาจังหวั ด แต่มาขอ
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งบประมาณภายหลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
มีความสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่น้อย การเสนอแผนงานโครงการของบางหน่วยงานงบประมาณส่วน
ใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ ง /พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น งบครุ ภัณฑ์ ปรับปรุงซ่ อมแซมส านักงานของ
หน่วยงาน ไม่ใช่งบประมาณเพื่อการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อื่น ๆ
ทาให้ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และแผนงาน/โครงการมาจากความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน
2) มิติกำรบริหำรจัดกำร
(1) การบริหารนโยบาย
การกาหนดนโยบายในระดับจังหวัด การเปลี่ยนและโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ บ ริ ห ารจั ง หวั ด บ่ อ ยท าให้ น โยบายและการด าเนิ น งานตามทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
เปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่องโดยลักษณะของจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ถูกขนานนาม
ว่าเป็นเมืองผ่านหรือเมืองขึ้น หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารจังหวัดส่วนใหญ่มาขึ้นรับตาแหน่งใน
จังหวัดและดารงตาแหน่งไม่นานก็โยกย้ายไปจังหวัดอื่น ทาให้การกาหนดแนวทางการพั ฒนาจังหวัด
ไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนบ่อย รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่เท่าที่ควร ลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัด
กาหนดห้วงเวลาของแผนระยะ 5 ปี เมื่อมีการโยกย้ายผู้บริหารของจังหวัดระหว่างนั้น ทาให้เป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการของจังหวัดเปลี่ ยนแปลงไปตามแต่ละวาระ
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากผู้บริหารของจังหวัดมีอานาจในการตัดสินใจ กาหนดทิศทาง และ
อนุมัติโครงการงบประมาณพื้นที่
การกาหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น ส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ ไม่ให้ความสนใจ
ในการบริหารงานพื้นที่อย่างแท้จริง การจัดทาแผนพัฒนาของท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบและไม่มีกลไกที่
ชัดเจน บางท้องถิ่นไม่ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไว้เลย ทาให้การเชื่อมโยง
และประสานแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกัน ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด หรือในกรณีที่เป็นภารกิจถ่ายโอนของ
ท้องถิ่น หน่ ว ยงานท้องถิ่น ไม่ให้ ความสาคัญในการดาเนินงานโดยอ้างเหตุผ ลเรื่องงบประมาณไม่
เพียงพอ ซึ่งหน่วยงานกระทรวง/กรมต่าง ๆ ไม่สามารถดาเนินการแทนในเขตพื้นที่นั้นได้เนื่องจาก
ซ้าซ้อนภารกิจ ทาให้งานบางอย่างไม่ต่อเนื่องปั ญหาและความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการ
แก้ไข
ในขณะส่วนราชการส่วนกลางที่ขึ้นตรงต่อต้นสังกัดกระทรวง/กรมในส่วนกลางนั้น
ก็ มี แ นวนโยบายเป็ น ของตนเอง ซึ่ ง เชื่ อ มโยงมาจากต้ น สั ง กั ด แผนกระทรวง/กรมและนโยบาย
ระดั บ ชาติ มี ลั ก ษณะเป็ น Top Down Policy คื อ ด าเนิ น ภารกิ จ ในพื้ น ที่ ต ามอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
แผนงานของส่ ว นกลาง ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในพื้ น ที่ เช่ น นโยบายของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ในขณะที่นโยบายของส่วนกลาง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงสนับสนุนให้ขายสารเคมีทางการเกษตร
ทั้งที่เป็นวัตถุอันตราย
จากการกาหนดนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ส่งผลถึงการ
กาหนดนโยบายของจั ง หวั ดในการจั ดท าแผนพัฒ นาจัง หวั ดไม่มี ค วามชั ดเจน เนื่อ งจากขาดการ
ประสานและหาจุดร่วมของทิศทางความต้องการในระดับชุมชน ท้องถิ่น มีผลให้แผนงาน/โครงการ
ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเพียงโครงการปกติของ หน่วยงานราชการ ไม่ใช่แผนงานความต้องการในมิติ
ของพื้นที่
(2) การแทรกแซงทางการเมือง
อิท ธิ พ ลทางการเมื องมี ผ ลต่ อการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนปฏิ บัติ ร าชการ
ประจาปี และคาของบประมาณ โดยนักการเมืองในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการกาหนดการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน อาศัยว่าตนเองเป็นกระบอกเสียง เป็นผู้แทนประชาชนใน
พื้นที่ ผลั กดันโครงการของตนเองให้ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดและคาของบประมาณของ
จังหวัด โดยไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน ไม่ได้ ผ่านการทาประชาคมหรือรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงการแทรกแซงการขอรับงบประมาณโดยที่ แผนงานโครงการไม่ได้
บรรจุแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับการเอื้อประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้องหรือการหาเสียง
เลือกตั้งไม่ได้มากจากปัญหาและความต้องการจากประชาชนโดยแท้จริงทาให้การจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ได้อย่างแท้จริง ผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มคนที่มีอานาจมีอิทธิพล ประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
อานาจการต่อรองของจังหวัดกับการเมืองในพื้นที่ทาได้ยาก เนื่องจากอิทธิพลของ
ฝ่ายการเมืองในพื้นที่เชื่อมโยงกับการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตที่ผ่านมาการชี้แจงงบประมาณ
ของจังหวัดที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาขัดแย้งกับนักการเมืองในพื้นที่และส่งไปถึงการเมืองใน
สภาฯ ทาให้การชี้แจงงบประมาณของจังหวัดนั้นถูกแขวนไว้ คือไม่ผ่านการชี้แ จงต้องชี้แจงใหม่ ถ้าไม่
ปรั บ แผนงานโครงการและงบประมาณให้ เ ป็นไปตามความต้องการของฝ่ ายการเมือง เห็ น ได้ว่ า
นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการบริหารงานพื้นที่ มีบทบาทมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจาก
อยู่ในพื้นที่มานาน มีฐานเสียงมาก และมีเส้นสายทางการเมืองในสภาฯ ซึ่งสามารถกาหนดประเด็น
ของพื้นที่และงบประมาณได้มากกว่าจังหวัด
(3) ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
การรวบรวมปัญหาในพื้นที่ลักษณะพื้นที่ ของจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวั ดขนาด
เล็ก แต่มีปัญหาในระดับพื้นที่เยอะ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นภารกิจของส่วนราชการ
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ภาคส่ ว นประชนและเอกชนยั งไม่มีศั กยภาพพอในการแก้ไขปัญ หาในพื้ นที่ ท าให้
ตอบสนองความต้องการไม่ได้เท่าที่ควร การรวบรวมปัญหาไม่ครอบคลุมทุกมิติ หรือเป็นปัญหาเฉพาะ
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ยากต่อการแก้ไข ต้องบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการในพื้นที่
ไม่สอดคล้องกับจัดสรรงบประมาณ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา เนื่องจากหน่วยงาน
และส่วนราชการไม่จัดทาแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด หรือมีโครงการแต่ไม่สอดรับ
กับแนวทางแผนพัฒนาจังหวัด แต่ทั้งนี้ การบรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒ นาจังหวัดเพื่อเป็น
กรอบการดาเนินงานในพื้นที่ในห้วงเวลา 5 ปีนั้น เป็นการรวบรวมแผนงานโครงการของส่วนราขการ
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแผนจะดาเนินการในพื้นที่ โดยผ่านการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน
ของปั ญหา และกาหนดแหล่งงบประมาณที่จะดาเนินการ ได้แก่ งบประมาณจากกระทรวง/กรม
งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณจากท้องถิ่น และงบประมาณจากหน่วยงานเอกชน
หรือองค์กรอื่น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในพื้นที่ได้
กระบวนการส ารวจและรวบรวมปั ญ หาในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
และผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องในทุ กภาคส่ ว น เพื่อ ระดมความคิด รวบรวมปัญ หาและความต้อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ พบกว่าในกระบวนการรวบรวมปัญหานั้น ไม่ได้สะท้อนภาพของปัญหาและความ
เดือดร้อนในพื้นที่อย่างแท้จริงเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเพียงข้อคิดเห็นมากกว่า
ข้อเท็จ จริ งที่เกิดขึ้น ส่ ว นราชการที่มีส่ วนในการจัดทาแผนส่ ว นใหญ่จะนาเสนอปัญหาและความ
ต้องการจากปัญหาข้อจากัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่ได้นาประเด็นปัญหาจากการรวบรวม
ปัญหาของพื้นที่ตามระเบียบการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) มาจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งการจัดทาแผนระดับพื้นที่นั้นเกิดจากการนาเสนอปัญหาและความต้องการใน
พื้นที่ผ่านการประชาคม ระดมความคิดเห็น และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนตั้งแต่แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนความต้องการตาบล แผนความต้องการอาเภอมา
สู่แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะแสดงถึงปัญหา ความเดือดร้อน และแผนงานโคงการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง
ระบบฐานข้อมูลขาดประสิทธิภาพ ข้อมูลเป็นสิ่งที่จาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่ งแวดล้อม
ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทิศทางและความน่าจะเป็นในอนาคต โดยพบ
ปัญหา คือ การจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของจังหวัดไม่สมบูรณ์การนาข้อมูล ปัญหาและความ
ต้องการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดจึงไม่ชัดเจนข้อมูลที่ ส่วนราชการมีไม่
ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมทุกมิติ เพราะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือมีข้อมูล
ไม่เพีย งพอไม่มี ข้อมูล สนั บ สนุ น จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอื่น ๆ เช่ น ภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรในพื้นที่ที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง อาจกล่าวได้ว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาจังหวัดด้อยประสิทธิภาพ ทั้งด้านเนื้อหา ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ด้านเวลา ข้อมูลที่มีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มจาก
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อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนามากาหนดอนาคต ด้ านรูปแบบ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบยังไม่ผ่านการ
วิ เ คราะห์ เข้ า ใจยาก ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั น ที และด้ า นกระบวนการ ขาดการบู ร ณาการและ
ประสานงานข้อมูล ปั ญหา ความต้องการทาให้ข้อมูล ซ้าซ้อน แบ่งแยกกัน ยกตัว อย่างข้อมูล ด้าน
การเกษตรจานวนกลุ่มเกษตรกร พื้นที่ทาการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานเกษตร
จังหวัด สานักงานสถิติจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลไม่ตรงกัน รวมทั้งวิธี
จัดเก็บก็ไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างทา การตรวจรับรองแปลงเกษตร ก็มีหลายหน่วยงานตรวจรับรองทั้ง
ของสานักงานเกษตรจังหวัดตามมาตรฐาน PGSและตรวจโดยภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด
หนองบัวลาภูทาให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ซึ่งข้อบกพร่องด้านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลขาดการบูรณา
การ ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล ระบบฐานข้อมูลที่ขาดการบูรณา
การกันระหว่างหน่วยงานจึงส่งผลให้ขาดความความเชื่อมโยง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนพัฒนาจังหวัด การเลือกกาหนดโครงการที่คาดว่าเหมาะสม
กับพื้นที่มากที่สุด แต่อาจไม่เป็นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพื้นที่ และอาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนก็เป็นไปได้
นอกจากนั้นแล้วพบว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดไม่
ชัดเจน การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ โอกาส (SWOT) ยังเป็นแค่
ระดับทั่วไป ไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงลึกเพียงพอที่จะนาไปกาหนดตาแหน่ง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริงในกรณีของจังหวัดหนองบัวลาภูปัญหาหลักคือความยากจน มีรายได้ต่อหัวประชากรต่าที่สุดของ
ประเทศ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ แนวทางแก้ไขเพื่อนาไปกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ประเด็นการพัฒนา แผนงานโครงการต้องเป็นไปเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งการส่ งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจในพื้นที่ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ในขณะที่การกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู กาหนดจากศักยภาพที่มีและความต้องการจะเป็นในอนาคต
“หนองบัวลาภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ซึ่งเป็นการกาหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง
กับพื้นที่ ยังไม่ตรงประเด็นไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน และยากเกินกว่าจะบรรลุผล
เนื่ องจากทรั พยากรด้ านการท่ องเที่ ยวยั งมี ไม่ มากพอ หน่ ว ยงานด้ านการท่ องเที่ ยวไม่ มี ศั กยภาพ
ไม่พร้อมในการปฏิบัติภารกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
ในการขับเคลื่อน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายการท่องเที่ยว สถานการณ์ทางสังคมและการเมือง
ทาให้วัดผลการปฏิบัติงานได้ยากทาให้มีผลไปถึงกระบวนการเชื่อมโยงแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดและคาของบประมาณ เมื่อไม่สอดคล้องกับพื้นที่และนโยบายระดับชาติ โอกาสที่จะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็น้อยลง
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(4) กระบวนการ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาของพื้นที่จากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีมิติการดาเนินงานในขอบเขตจังหวัด ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ตั้งอยู่
บนพื้ น ฐานของการเชื่ อ มโยงภารกิ จ และพื้ น ที่ (Area–Based Approach) โดยเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดผ่านแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่ทาให้เกิดผลในวงกว้าง
บูรณาการการดาเนินงานของส่วนราชการ (Function) ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของพื้นที่ (Area) ตลอดจนเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาของจังหวัดไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ระดับชาติ (Agenda) ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ ขาดการบูรณาการร่วมกัน หน่วยงานที่มี
ส่วนร่ว มในการจั ดทาแผนแต่ล ะหน่วยงานไม่ให้ ความสนใจในกระบวนการจัดทาแผน ไม่เปิดเผย
แผนงานของหน่วยงาน ไม่ยอมบรรจุแผนงานโครงการตามที่พื้นที่ร้องขอ โดยให้เหตุผลว่า แผนงาน
โครงการของหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวง/กรมจะเป็นฝ่ายกาหนดและจัดสรรมาให้ แสดงให้เห็นว่า
ส่วนราชการหลายหน่วยงานไม่ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาในระดับพื้นที่ เพียงแค่ทาภารกิจที่ต้นสังกัด
กาหนดให้เท่านั้นไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ก็ไม่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการของท้องถิ่น ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการทางานลักษณะ Silo ส่วนราชการต่าง ๆ
ในจังหวัดยังคงมีวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบต่างฝ่ายต่างปฏิบัติ ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
งบประมาณที่จะดาเนินการในพื้นที่จังหวัดเกิดความซ้าซ้อนกันระหว่างกิจกรรมของโครงการภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน ส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนนุนงบประมาณ เกิดความเสียหายและสูญเสี ย
โอกาสในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภูยังมีข้อจากัดด้านการเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับต่าง ๆ ขาดการประสานแผนทั้งในระดับพื้นที่ ตั้งแต่แผนความต้องการในระดับชุมชน หมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ มาสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาประเทศ ในขั้นตอน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู หน่ วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนในระดับพื้นที่ต่าง ๆ
ไม่ได้ส่งแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นมาให้จังหวัด ทาให้จังหวัดไม่มี
ข้อมูลความต้องการที่มาจากประชาชนจริง ๆ หรือบางหน่วยงานที่ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมาให้ ก็ไม่มี
ความสมบูรณ์ในเอกสารและเนื้อหา ทาให้การรวบรวมปัญหาความต้องการ และแผนงานโครงการของ
จั งหวั ดไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งการประสานแผนจะแสดงให้ เห็ นถึ งลั กษณะแผนงานโครงการและ
ความต้องการของพื้นที่ที่เป็นลาดับขั้น ถ้าเกินศักยภาพของหน่วยงาน ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่อยู่เหนือ
ขึ้นไป เช่ น แผนความต้ องการของชุ มชนส่ งต่ อมายั งตาบลและอ าเภอหรื อท้องถิ่ น เพื่ อบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒนาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สอดคล้ องกับนโยบายในระดับชาติ
จังหวัดจะชี้เป้าการพัฒนาให้หน่วยงานกระทรวง/กรมรับผิดชอบต่อไป การประสานแผนที่ดีจึงทาให้
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แผนพัฒนาจังหวัดเป็นโครงข่ายแผนแม่บทที่แสดงให้เห็นแผนงานโครงการจากทุกแหล่งงบประมาณ
ทุกหน่วยงานตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในห้วงเวลาที่กาหนด
3) มิติกำรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย โดยกาหนดให้ภาครัฐส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวาง
แผนการพั ฒ นาในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นกระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาในระดั บ ท้ อ งที่ ต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการจั ด ทาแผนพั ฒ นาจั งหวั ดหนองบัว ล าภู ประกอบด้ว ย ภาคส่ ว นราชการทั้ งในระดั บ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนเอกชน และภาคประชาชน พบปัญหา คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับต่า ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดได้กาหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดทาแผนเริ่มตั้งแต่การรวบรวมปัญหาความต้องการของพื้นที่ การทบทวนและจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด และการประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งในขั้นตอนการจัดทาแผนต่ าง ๆ ภาคประชาชนไม่ให้
ความร่ ว มมือ เท่าที่ ควร ประชาชนไม่ค่อยสนใจการบริ ห ารภาครัฐ เนื่อ งจากในพื้น ที่จังหวัดมีแ ต่
ผู้สูงอายุ วัยแรงงานส่วนใหญ่ทางานนอกพื้นที่ กระบวนการของภาครัฐ ในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจึงทาได้ยาก ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ไม่มีคนสนใจ ไม่มีกาลังขับเคลื่อนไม่มาร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา แจ้งกระชั้นชิดเกินไป ติดงานภารกิจอื่น ๆ หรือเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรม
ของรัฐ ก็จะเข้าร่วมแค่ลักษณะผิวเผิน มาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล็วก็กลับ มาร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้
แสดงความคิด เห็ น แต่อ ย่ า งใด ทาให้ จัง หวั ดขาดการสนับ สนุ นข้ อมู ล ของพื้น ที่ ปัญ หาและความ
ต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ส่งตรงถึงจังหวัด
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน ประชาชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
ขับ เคลื่ อ นพื้ น ที่ ไ ม่ มีค วามรู้ ใ นกระบวนการจัด ท าแผนทั้ ง ในระดับ พื้ น ที่แ ละจั งหวั ด ท าให้ ไ ม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะเป็นการกาหนดคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ในอนาคต สิ่งที่สาคัญ คือ ขาดความรับรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่
และหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา ไม่รับรู้ว่าประเด็นอะไร
เป็นปัญหาที่แท้จริง ส่งผลต่อการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา และแผนงานโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากกกระบวนการ “ระดมความคิด” ที่จัดทาขึ้นไม่ได้ดาเนินการอย่างแท้จริงใน
แต่ละขั้นตอน ไม่ได้สะท้อนความต้องการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน เมื่อมีการกาหนด
แผนงานโครงการและงบประมาณจึงมีข้อจากัดในเชิงอุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่รู้วิธีการนาเสนอ
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและความต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาว่ า จะจั ด ท าแผนงานยั ง ไง ใครเป็ น หน่ ว ย
รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณจากไหน เสนออย่ า งไร ช่ ว งเวลาไหน ไม่ ไ ด้ บ รรจุ แ ผนความต้ องการใน
แผนพัฒนาจังหวัด โครงการที่เสนอไม่ผ่านการประชาคมจากพื้นที่ เป็นต้น
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สาเหตุที่ส่งผลให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดน้อย พบว่า ขาด
การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากประชาชนขาด
ความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลไม่รับรู้และไม่สนใจกิจกรรมของภาครัฐ โดยมองว่าเป็นหน้าที่และ
ภารกิจของรัฐ และหน่วยงานราชการขาดความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลที่แท้จริง การประชาสัมพันธ์
กระบวนการจัดทาแผนของจังหวัดอยู่แค่ระดับส่วนราชการและพื้นที่อาเภอไม่ได้กระจายไปสู่ชุมชนและ
หมู่บ้าน และให้เวลาในการพิจารณาให้ความเห็นหรือทบทวนแผนงานโครงการน้อยไป
ในขณะเดียวกัน มุมมองของภาคประชาชนให้ข้อมูลว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่ว นร่ วมอย่างแท้จ ริงกระบวนการมีส่ วนร่ว มของภาครัฐที่จัดขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ไม่ได้จัดเพื่อต้องการเสียงของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยผู้ดาเนินการส่วนใหญ่คือภาคส่วนราชการ จังหวัดได้มีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดมา
ล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล กาหนดและวางแผนจนถึงการจัดทาร่างแผนพัฒนา แล้วจึงจัด
ประชุมเพื่อชี้แจงต่อประชาชน เพื่ อให้ประชาชนมาให้ความเห็นชอบแผนที่จังหวัดได้จัดทาขึ้นแล้ว
เท่านั้นทั้งที่ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ รวมทั้งกระบวนการประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดนั้น เมื่อมีข้อเสนอแนะหรือข้อปรับปรุงแก้ไขจากภาคประชาชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการและจังหวัดไม่ได้นาข้อแนะนาเหล่านั้นมาแก้ไขแต่อย่างใด จังหวัดได้ตั้ง
ธงหรือคาตอบการพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า ภาคประชาชนไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกการบริหารราชการของรัฐจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่ค่อยได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ใน
แผนพัฒนาจั งหวัด และไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังนอกจากนี้กลไกการดาเนินงานผ่านการแต่งตั้ง
คณะทางานต่าง ๆ เช่น ก.บ.จ. คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ และคณะทางานอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของคณะท างานแล้ ว พบว่ า สั ด ส่ ว นของภาคประชาชน
ภาคเอกชนมี สั ด ส่ ว นน้ อ ยเมื่อ เที ย บกั บ จ านวนส่ ว นราชการที่ เป็ น คณะท างาน และการคัด เลื อ ก
คณะกรรมการ คณะทางานของจังหวัดก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนภาคประชาชนและภาคเอกชนใน ก.บ.จ.นภ. จานวน 11 คน จาก 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 28 และในคณะทางานเพื่อจัดทาแผนฯ จานวน 8 คน จาก 74 คนคิดเป็นร้อยละ 11
และในบางการประชุมหรือบางกิจกรรมของรัฐ ภาคประชาชนที่เป็นคณะทางานก็ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้า
ร่วมประชุม เพราะภาครัฐ เลือก/เจาะจงผู้เ ข้าร่วมประชุมเอง เมื่อสัดส่ว นของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนน้อยเกินไป ส่งผลให้ประชาชนกลายเป็นเสียงส่วนน้อยในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ
สาหรับภาคส่วนเอกชน ด้วยลักษณะพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดขนาดเล็กแยก
มาจากจังหวัดอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2536 ฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ยังมีไม่มาก ทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ได้
สร้างรายได้ให้จังหวัดมาก มีภาคอุตสาหกรรมน้อย ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม การขับเคลื่อนการ
พัฒนาในพื้นที่จึงเป็นภารกิจของส่วนราชการเป็นการหลัก ภาคเอกชนในพื้นที่มีน้อยไม่มีกาลังเพียง
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พอที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาหรื อ เป็ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด ได้ ความร่ ว มมื อ จาก
ภาคเอกชนในการนาการพัฒนาในพื้นที่จึงมีน้อยเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์ การเสนอความคิดเห็นหรือการ
ชี้นาแผนงานโครงการการพัฒนาในพื้นที่มีลักษณะเพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน รวมทั้ง
ความร่วมมือการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น แม้แต่โครงการประชารัฐก็ไม่เกิดผลในพื้นที่
ภาคเอกชนอาศัยการพัฒนาของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยให้ภาครัฐออกแรงฝ่ายเดียว
และประเด็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
ยั งไม่ มีเป็ น รู ป ธรรม ในที่ ป ระชุมคณะกรรมการร่ว มภาครั ฐ และเอกชน (ก.ร.อ.จังหวัด) ก็ยั งไม่ มี
แผนงานโครงการที่เป็นของภาคส่วนเอกชนแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่ไม่มากเท่าที่ควร การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นเพียงแค่การเข้าร่วมประชุมการเข้ามา
รับรู้ว่าจังหวัดได้มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างไร แม้จะมีประเด็นข้อเสนอโครงการแต่ก็ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้ได้เนื่องจากมีข้อจากัดด้านกฎหมายที่หน่วยรับงบประมาณต้องเป็นส่วนราชการ
เท่านั้น
4) มิติข้อจำกัดอื่น ๆ
(1) ข้อจากัดด้านเวลา
กระบวนการจั ด ทาแผนพัฒ นาจั งหวัด มีที มบู รณาการกลางและหน่ว ยงานฝ่ า ย
เลขานุการ (ก.บ.ภ.) กาหนดเวลาในการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดกระชั้นชิด ในแต่ละปีงบประมาณใน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปฏิทินกิจกรรม
ของ ก.บ.ภ. ออกมาล่าช้าแต่กาหนดให้ส่งเร็ว ให้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 2 เดือน ทาให้ขั้นตอน
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิดเห็นไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน/วิธี จึงต้องมีการรวบรัด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิดเห็นในบางระดับลงไป เพื่อให้การขออนุมัติแผนพัฒนา
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทันตามเวลาที่กาหนด ทาให้แ ผนพัฒนาจังหวัดไม่ได้
สะท้อนความต้องการที่แท้จริง ในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภูคู่ขนานไปกับ
การจั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีและคาของบประมาณจังหวัดซึ่งกาหนดให้จัดส่ งพร้อมกัน
ส่วนราชการและผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนประจาปีและคาของบประมาณ
มากกว่าแผนพัฒนาจังหวัด ทาให้ใช้เวลาในการพิจารณาและจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดน้อย กอปรกับ
ข้อจากัดด้านข้อมูล ด้านทรัพยากรและบุคลากรของจังหวัด ทาให้กระบวนการรวบรวมข้อมูล ปัญหา
และความต้องการของพื้นที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ในบางครั้งก็ใช้ข้อมูลชุดเดิมไม่ได้ปรับปรุง ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อให้ทันตามกาหนดระยะเวลาส่งเท่านั้น ทาให้แผนพัฒนาจังหวัดไม่สมบูรณ์และไม่คลอบ
คลุ ม รวมถึ ง ช่ ว งเวลาการวางแผนและจั ด ท างบประมาณแผนงานแต่ ล ะระดั บ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการวางแผนพัฒ นาจั งหวัด จังหวัดควรได้เห็ นแผนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคก่อน เพื่อต่อยอดและเติมเต็มแผนงานโครงการให้ครอบคลุม
พื้นที่และลดความซ้าซ้อนด้วย

128

นอกจากนี้ การประชุ มปรึ กษาหารื อหรื อการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การในการจั ดท า
แผนพัฒนาจังหวัดยังไม่เหมาะสม มีระยะเวลาน้อยเกินไป ประชาชนยังไม่ได้ศึกษาทาความเข้าใจเอกสาร
การประชุมหรือร่างแผนพัฒนาจังหวัดที่มีเนื้อหาและรายละเอียดของโครงการเยอะ ส่งผลถึงโอกาสใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะน้อยลงไปด้วย
(2) ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ
ในปัจจุบันส่วนราชการให้ความสาคัญกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งในลักษณะบนลงล่าง (Top-Down) คือ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทและแผนปฏิรูปต่าง และแผนพัฒนาภาคลงสู่แผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา และล่างขึ้นบน (Bottom-Up) คือ การเชื่อมโยงจากแผน
หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล ท้ องถิ่น อาเภอขึ้นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมสาคัญ
และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
และตาบล พ.ศ. 2562 หรือ One Plan สาระสาคัญ คือ เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการจัดทาแผนใน
ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ตาบลและอาเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาคและประเทศ
ซึ่งระเบียบที่กล่าวไปนั้น เพิ่งมีผลบังคับใช้และยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ท าให้ บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ มี ก ลไกการท างานหลายคณะ ทั้ ง ในระดั บ หมู่ บ้ า นโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้การสนับสนุน ระดับชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ระดับตาบลโดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผน และระดับอาเภอโดยคณะกรรมการบริหารอาเภอ (กบอ.)
ทาให้เห็นว่า กระบวนการจัดทาแผนระดับพื้นที่มีคณะกรรมการหลายชุดและทับซ้อนกัน แต่ก็ไม่ได้ทา
ให้ เกิดความสอดคล้องกัน ของแผนในแต่ล ะระดับ รวมทั้งหลั กเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและคาของบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนต้องศึกษากฎและระเบียบอย่างรอบคอบนอกจากนี้ ในขั้นตอนการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดกาหนดกรอบแนวทางของแผนในปีถัดไปนั้น
ส่ ว นกลางกาหนดให้ จั งหวัด รายงานผลการดาเนินงานในระบบตามแต่ ล ะส่ ว นที่ รับ ผิ ดชอบ เช่ น
รายงานการจัดทางบประมาณในระบบ e-Budgeting การจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ BB-evmis ของสานักงบประมาณ การรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงาน ก.พ.ร. ระบบการติดตามความก้าวหน้าโครงการของกระทรวงมหาดไทย
ในระบบ PADME และการรายงานผลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ของ สศช.
ซึ่งทาให้เกิดความซ้าซ้อนและเป็นการเพิ่มภาระงานของจังหวัด รวมทั้งข้อมูลที่รายงานผลไม่สอดคล้องกัน
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7. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
7.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565
เป็ น การศึก ษาโดยใช้ ร ะเบี ย บวิธี วิจัย เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุ ประสงค์ 2
ประการ คือ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู และ (2) เพื่อศึกษา
ปั ญหาและอุป สรรคในการจั ดท าแผนพัฒ นาจั งหวัด และเสนอแนวทางที่เ หมาะสมในการจั ดท า
แผนพัฒนาจั งหวัดที่มีป ระสิ ทธิภ าพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2561-2565
จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565 และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดทาแผนจังหวัดหนองบัวลาภู
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(1) การกาหนดกรอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมการจัดทา
แผนพั ฒ นาจั ง หวัด หนองบั ว ล าภู ให้ ส อดคล้ อ งกั บหลั ก เกณฑ์ นโยบายและห้ ว งเวลาที่ ส่ ว นกลาง
(ก.บ.ภ.) กาหนด และแต่งตั้งคณะทางานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงาน
จัดทาแผน
(2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อแสดงถึง
ปัญหาและการเปรียบเทียบในเชิงเอกสารวิชาการ ร่วมกับการรวบรวมข้อเท็จจริงจากพื้นที่ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่สารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่ านแผนความ
ต้องการจากประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(3) การกาหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัด โดยการจัด
ประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การเพื่อ ระดมความคิด เห็ น ในการกาหนดเป้ าหมายการพั ฒนาจังหวั ด ตั วชี้ วั ด
ความสาเร็จของเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการดาเนินงาน และแผนงาน
โครงการตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ
(4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนา
จังหวัดจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัดและแผนงาน/โครงการในภาพรวมที่จะดาเนินการในพื้นที่ และนาข้อเสนอแนะจาก
การประชุมมาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์
(5) การอนุมัติแผนและนาไปปฏิบัติ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภูได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นแนว
ทางการดาเนินงานให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
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(6) การติดตามประเมินผล ทุกภาคส่วนในพื้นที่ต้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ดได้ ห ลายวิ ธี อาทิ การตรวจราชการของส านั ก
นายกรัฐมนตรี การตรวจราชการของส่วนราชการส่วนกลางกระทรวง/กรมต่าง ๆ การตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนในการดาเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
การดาเนินงาน
2) ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2561-2565
(1) มิติเชิงโครงสร้าง พบว่า ระบบการบริหารราชการจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพ
ในด้านบุคลากรพบปัญหาทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความรู้
ความเข้าใจในและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
(2) มิติการบริหารจัดการ พบปัญหาความไม่สอดคล้องกันของการกาหนดนโยบาย
ในแต่ล ะระดับ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ กระบวนการ
วิเคราะห์ และจั ดทาแผนไม่ตอบสนองต่อปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ขาดการบูรณาการความ
ร่วมมือแผนงานโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ อิทธิพลทางจากฝ่ายการเมืองในพื้นที่ก็
ส่งผลทาให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
(3) มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและความสาคัญของ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งภาครัฐเองก็ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
(4) ข้อจากัดอื่น ๆ พบว่า ปัญหาหลักในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดคือ ระยะเวลา
ในการจัดทาแผนน้อยมาก และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดยุ่งยากมากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 มีข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพื้นที่ได้อย่าง
แท้ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้ำง
(1) ปรับปรุงการบริหารราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยส่วนกลางต้องมอบอานาจให้แก่จังหวัดอย่างชัดเจนและครบถ้วน เช่น การอนุมัติโครงการ
และงบประมาณในพื้น ที่ จั งหวั ด การกากับดูแ ลและมีอานาจสั่ ง การอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับ ภารกิ จของ
ส่วนกลางในพื้นที่ เป็นต้น ในการกาหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในส่วนกลางและจัง หวัดต้อง
สัมพันธ์กันเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการได้ รวมทั้งส่วนกลางต้องสนับสนุนให้ส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาคได้มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) ด้ า นบุ ค ลากร ต้ อ งสร้ างความรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
โดยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะในการวิเคราะห์การคิด
เชิงกลยุทธ์ การจัดทายุทธศาสตร์และความสามารถในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนรวมทั้งควรจัดตั้ งทีมงานเฉพาะกิจในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด ทาหน้าที่ทบทวน วิเคราะห์และจัดทาเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดในด้านต่าง ๆและให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการรวมทั้งผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
จังหวัดด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้า
มาร่วมงาน ทรัพยากรในการทางาน การแสดงความเอาใจใส่ สนใจ การติดตามความก้าวหน้า การให้
ก าลั ง ใจ การยกย่ อ งชมเชย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก ารลงพื้ น ที่ พ บปะประชาชนของที ม ผู้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการ คณะทางานที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและน าผลมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าแผน ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจและการให้
ความสาคัญในการรับฟังปัญหาของพื้นที่ และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ประชาชนว่าปัญหา
ของตนเองจะได้รับการแก้ไข ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดอย่างเต็มที่ ทาให้เกิดการรวมพลังและสร้างความพึงพอใจ ความร่วมมือสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริหารเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางต่าง ๆ
แก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
(3) ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบใน
การของบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่ การขอรับงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นกาหนดเงื่อนไขว่า โครงการ/แผนงานนั้น ๆ ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งผ่าน
กระบวนการเห็นชอบและผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการและการบูรณาการในระดับพื้นที่ รวมทั้งให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
จั ง หวั ด เป็ น ตั ว ชี้วั ด หรื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการในส่ ว นภู มิ ภ าค/
ส่ ว นกลาง เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึง การตอบสนองการพัฒ นาในระดั บ พื้น ที่ว่ า หน่ว ยงานมี ก ารเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างจริงจัง (Bottom Up) ไม่ใช่รอรับจัดสรรจากต้น
สังกัดอย่างเดียว (Top Down)
2) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(1) การกาหนดนโยบาย ควรกาหนดยุทธศาสตร์ของส่ วนราชการในส่ วนกลางและ
จั งหวั ดให้ สั มพั นธ์ กั นเพื่ อให้ การส่ งเสริ ม สนั บสนุน และบู รณาการแผนงานโครงการและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ ในส่วนของระดับจังหวัดก็ควรกาหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดตามแนวทางห่ วงโซ่คุณค่าของโครงการ (Value Chain) โดยกาหนดแนวทางพัฒนาและ
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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จังหวัดกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาไปเป็นกรอบแนวทางในจัดทาแผนของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านแผนงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด ทาให้แผน
จังหวัดและแผนหน่วยงานมีทิศทางเดียวกัน
(2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนระยะยาว
ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นประจาเพื่อทบทวนจุดอ่อนข้อด้อยต่าง ๆ พร้อมทั้ ง
พัฒ นาช่องทางเพื่อขยายโอกาสสร้างการแข่งขันที่เพิ่ม ขึ้น และแก้ไ ขปัญหาที่เกิด ขึ้นได้ทันท่ว งที
ในเรื่ องของการอานวยความสะดวก การให้ บริการการลงทุน คุณภาพสิ นค้า จะต้องพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การวางแผน
ต้องให้ความสาคัญกับศักยภาพของจังหวัดอย่างชัดเจน และสร้างจุดเด่น สร้างให้เป็นจุดขาย และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการจัดทาแผนและการใช้
งานต่าง ๆ เน้ น ย้าให้ ห น่ว ยงานมีการจัดเก็บข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ปัจจัย
SWOT ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนเช่น ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการวางแผนและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ได้แก่ การวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่เ สี่ยงอุทกภัย วิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ที่ดิน จัดทาแผนผังทางเดินน้า ตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่า เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ
ควรจัดทาฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องที่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้
งานร่วมกัน นอกจากนี้ การลงพื้นที่พบปะประชาชนของทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะทางานที่
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและนาผลมาใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทาแผน เพื่อเป็นคลังข้อมูลแผนงานโครงการของแต่ละพื้นที่ ถือว่าเป็นต้นทางของ
การรวบรวมปัญหาความต้องการของพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
(3) การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งแผนงาน
โครงการที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ พร้ อ มกรอบงบประมาณให้ จั ง หวั ด ทราบก่ อ น เพื่ อ บรรจุ ใ น
แผนพัฒนาจังหวัดและใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้มีบทบาทในการต่อยอด
เติมเต็มศักยภาพของพื้นที่ และลดความซ้าซ้อนระหว่างแผนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่ (หน่วย function) รวมทั้งควรสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทา Matching Fund ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ มจั งหวัด เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒ นาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่าง การบูรณาการ
โครงการทั้งงบประมาณงบกรม งบจังหวัด และงบท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานภารกิจของท้องถิ่นให้
ท้องถิ่นสนั บสนุนเงิน เครื่องมือ เครื่องจักร ให้งบกรมเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ โครงการที่เป็น Best
Practice ของจังหวัดหนองบัวลาภู ได้แก่ โครงการระบบกระจายน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรของ อบจ. จังหวัดร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและ
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อุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล และใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบกระจายน้า Solar Cell
รวมทั้ง การส่งเสริมการจัดทาแผนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ โดยใช้
แผนพัฒนาจังหวัดเป็น แม่แบบในการจัดทาแผน เพื่อเป็นการประสานและต่อยอดแผนงานความ
ต้องการในระดับพื้นฐาน ทาให้ภาคประชาชนและส่วนราชการอื่น ๆ เห็ นความสาคัญของแผนพัฒนา
จังหวัด และทาให้แผนพัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ภาครัฐเสริมสร้างความสามารถ
ของชุมชนในการจั ดทาแผนพัฒ นาและแก้ไขปัญหาในท้อ งถิ่นของตนเองในทุก ๆ ด้านตามความ
ต้องการของชุมชน โดยการให้ความรู้ในการจัดทาแผนกับบุคลากรในระดับชุมชนและการชี้ให้เห็นถึง
แนวทางในการขั บ เคลื่ อนนโยบานย/โครงการในระดับ ประเทศ ใช้ก ระบวนการแผนชุ มชนเป็ น
เครื่องมือนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นการบูรณาการระดับพื้นที่ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
และคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง และกาหนดให้แผนชุมชน
แผนท้องถิ่นมีองค์ประกอบของแผนเหมือนแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการดาเนินงาน และกาหนดให้ต้องสอดคล้องหรือเหมือนกับแผนพัฒนา
เพือ่ ให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(4) การกาหนดบทบาทภาคการเมือง ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เน้นสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ฝ่ายการเมืองในพื้นที่ (ส.ส./ส.ว.) เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัด
เป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการที่สาคัญให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นย้าว่าการ
พัฒ นาจั งหวัดที่ใ ช้ช่องทางของงบพัฒ นาจังหวัด จะต้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น ผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิด
เช่น การเชิญฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมประชุม ร่วมกระบวนการจัดทาแผน เชิญร่วมเวทีประชาคม
ซึ่งฝ่ายการเมืองจะสามารถผลักดันงบประมาณในขั้นกรรมาธิการต่าง ๆ ได้ หากแผนงานโครงการ
ดังกล่าวมาจากความต้องการในพื้นที่จะทาให้ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึง การ
กาหนดกรอบวงเงินให้ฝ่ายการเมืองในการพัฒนาพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับ ฝ่ายการเมืองใน
พื้นที่ตามสัดส่วนของกรอบวงเงินที่จังหวัดได้รับ แต่อย่างไรก็ตามการเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
3) ข้อเสนอแนะกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
(1) การประชาสั มพัน ธ์ แผนพัฒ นาจัง หวัด รวมถึ งกิจ กรรมและโครงการภายใน
แผนพัฒนาจังหวัด ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายเพื่อให้สอดรับกับกระแสของสื่อในยุคปัจจุบัน และ
เพิ่มช่องทางในการเข้ามามีส่ ว นร่ ว มของประชาชน เช่น Facebook Pages กระดานถามตอบใน
เว็บไซต์จังหวัด (Q&A) สื่อออนไลน์ คลิปประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจ
แผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ

134

ของภาคส่วนราชการ การบริหารงานจังหวัด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนจังหวัดอย่างเต็มที่
(2) การเสริ มบทบาทภาคประชาชนและภาคเอกชน เพิ่มสัดส่ วนภาคประชาชน
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ก.บ.จ. ให้เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง และควรมีเกณฑ์
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กภาคประชาสั ง คมภาคเอกชน และท้ อ งถิ่ น ที่ ชั ด เจนโดยคั ด เลื อ กตามความรู้
ความสามารถ ไม่ใช่การใช้ระบบโควตาหรือตาแหน่งหน้าที่ แต่ต้องเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างแท้จริง เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาด้านอาชีพหรือสมาคนอาชีพในพื้นที่ ตัวแทนชนกลุ่มน้อย
ฯลฯและให้จังหวัดส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทสร้างสรรค์ในการพัฒนาในพื้นที่ เพราะภาคเอกชน
มีศักยภาพสูงและมีความคล่องตัว โดยเฉพาะมีความสามารถในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด
(3) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่การเข้าร่วมรับฟังแนวทาง ร่วมให้ข้อมูลความคิดเห็น
ร่วมกาหนดทิศทาง ร่ วมตัดสิ นใจในกระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด เพื่อให้
แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ และการส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ร่วมมือกัน โดยให้มิติพื้นที่เป็นที่ตั้งในการดาเนินงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกคนทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ตามภารกิจหน้าที่ของตนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุด
4) ข้อเสนอแนะด้ำนข้อจำกัดอื่น ๆ
(1) ทีมบูรณาการกลางควรกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดให้ชัดเจน กาหนดห้วงเวลาการจัดทาแผนและคาของบประมาณในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันของแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดในพื้นที่ จังหวัดควรให้เวลาศึกษา ทาความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณา กาหนดแนวทาง
และเสนอแนะในสิ่งที่เป็นความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
(2) ปัญหาด้านกฎระเบียบและระบบการรายงานด้านกฎระเบียบควรสร้างความ
เข้ าใจและอานวยความสะดวกในการปฏิ บัติ ง าน เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ง านในระดับ พื้ นที่ มี ความ
ละเอียดอ่อน และเป็นต้นทางในการสื่อสารกับประชาชนจึงจาเป็นต้องกาหนดแนวทางการทางานให้
ชัดเจน ควรเป็นคณะทางานชุดเดียวเพื่อให้เชื่อมโยงกันและเรื่องการติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนพัฒ นาจังหวัด ควรให้ มีห น่ว ยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทาระบบติดตามและประเมินผลทั้ง
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แผนการด าเนิ น การและการใช้จ่ า ยงบประมาณ เช่ น ให้ ก รมบัญ ชี กลาง/ส านั กงบประมาณเป็ น
หน่วยงานเจ้ าภาพ เนื่องจากเป็นเจ้าภาพในด้านงบประมาณและเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่
อนุมัติ โดยจัดทาระบบที่รองรับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลทั้งระบบระหว่างหน่วยงานได้
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กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล
กรณีศึกษำ ตำบลเฝ้ำไร่ อำเภอเฝ้ำไร่ จังหวัดหนองคำย
ตะวัน บุตรวงศ์*
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
เพื่อศึกษาการมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 2 กลุ่ม คือ สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับตาบล (ศอช.ต) ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ มีจานวนสมาชิก จานวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคั ญ (Key Information Interview) จานวน 9 คน และคณะท างานส่ ง เสริ มศูน ย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตาบล ตาบลเฝ้าไร่อาเภอหนองคาย มีจานวนสมาชิก จานวน 15 คน โดยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) จานวน 4 คน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า
1) กระบวนการจั ดท าแผนชุม ชนระดับ ตาบล ต าบลเฝ้ า ไร่มี การดาเนินการครบถ้ ว นทุ ก
ขั้ น ตอนและกระบวนการการจั ด ท าแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน (1)
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบลรวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน (2)
การวิเ คราะห์ ศักยภาพในด้า นต่ าง ๆ เพื่ อนามากาหนดทิศ ทางในการพัฒ นาและแก้ ไขปั ญหาให้
สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาระดับ พื้นที่ (3) จัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับ
ความสาคัญและ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
นาไปปฏิบัติ
2) กระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจาเป็นต้องสร้างเวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ประชาชน) ในพื้นที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของ
การจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะนาไปสู่การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้อย่าง
ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับความแม่นยาของชุดข้อมูลที่ได้รับเพิ่ม
มากขึน้
3) กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามาก าหนดทิ ศ ทางจ าเป็ น ต้ อ งให้
คณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพชุ ม ชน (SWOT) และศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ ต าบล
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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(ศอช.ต) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับ
ของพื้นที่
4) กระบวนการจั ด ท าโครงการ แผนงาน และกิ จ กรรม พร้ อ มจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
จาเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกาหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะทางานส่งเสริมศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อให้กระบวนดังกล่าวดาเนินไปอย่างเป็นระบบ
5) กระบวนการการจั ด ประเภทของโครงการ แผนงาน และกิ จ กรรม จ าเป็ น ต้ อ งให้
คณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลจะดาเนินการสนับสนุนการประสาน
แผนกับ แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒ นาจังหวัด และประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น ส าหรับศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชนในการ
ดาเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการดาเนินการเองได้
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
1. บทนำ
คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง การเปิ ด โอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่กาหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการที่จะก่อให้การบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ที่ส ามรถตอบสนองต่ อความต้องการในระดั บพื้นที่ ได้อย่ างแท้ จริง จึงได้ กาหนด
ให้การจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต้องใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
หรือการจั ดเวทีระดมความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหา และความต้องการ
จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวม และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชน ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แผนพั ฒ นาอ าเภอ และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
เพื่ อ ให้ แ ผนมี ค ว ามเชื่ อ มโ ยงสอดคล้ อ งกั น ในทุ ก ระดั บ เป็ น แผนเดี ย ว กั น ( One Plan)
(สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2562)
การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการมักจะมุ่งเน้นที่กระบวนการ
ในส่ ว นของขั้ น ตอนปลายน้ าเป็ น หลั ก กล่ า วคื อ เน้ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ เนื่องด้ว ยการจัดทาแผนจังหวัดมีความเป็นไปสู งที่จ ะ
ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีทรัพยากรสนับสนุนการด้านงบประมาณ
จานวนมาก และเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ พ ยายามเร่ ง รั ด กระบวนการจั ด ท าแผนในระดั บ พื้ น ที่ แ บบรวบรั ด
ขั้นตอน โดยไม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญที่ของการจัดทาแผนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะแผนชุมชน
ระดับ ตาบล จนเกิดเป็ นสภาพปั ญหาที่มักจะพบว่า ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
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(ศอช.ต) และคณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล ที่มีหน้าหลักในการบูร
ณาการการจั ดทาแผนชุมชนระดับตาบล เป็น เพียงแค่เสือกระดาษที่ให้หน่วยงานราชการใช้สร้าง
ความชอบธรรมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เสมือนว่าส่วนราชการได้ดาเนินการ
เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนดได้อย่างครบถ้วน
ทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ปราศจาก
ความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เนื่องจากขาดการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่
ส าหรั บ สถานการณ์ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาระดั บ ต าบล หรื อ แผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล
ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในหลายพื้นที่ คือ บทบาท และอานาจหน้าที่ในการ
จัดทาและประสานแผนชุมชนระดับตาบลของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตาบล (ศอช.ต.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) จัดทาแผนชุมชนระดับตาบลได้ครอบคลุมทุกตาบล
เนื่องด้วยทัศนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล มองว่าการจัดทาแผน
ชุมชนระดับตาบลเป็นเพียงแค่แผนนามธรรม ไม่มีงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งหากมีความจาเป็นในการดาเนินการ ถ้าประสานขอรับการสนับสนุนไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการภูมิภาคโดยตรงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณได้เห็นผลเป็น
รูปธรรมมากกว่า จึงส่งผลภาคีเครือข่ายการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน
และตาบล มุ่งเป้าไปที่ การจัดทาแผนพัฒนาระดับอาเภอ และระดับจังหวัดมากกว่า ทั้งนี้ ส่งผลให้
เกิดผลในเชิงลบในแง่ของการจัดทาแผนพัฒนาระดับอาเภอ และระดับจังหวัดขาดข้อมูลที่จะเชื่อมโยง
เอาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การพัฒนาและแก้ไขได้อย่างแท้จริง
ถึ ง แม้ ว่ า ในหลาย ๆ พื้ น ที่ จ ะยั ง ขาดการให้ ค วามส าคั ญ และยั ง ไม่ ส ามารถท าให้ ศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) จัดทาแผนชุมชนระดับตาบลได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ทุกพื้นที่ แต่กระทรวงมหาดไทยก็ ได้มีการกระตุ้นให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่ ผ่านการ
จัดกิจกรรมประกวดศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ผ่านการคัดสรร ระดับจังหวัด
เป็นประจาทุกปี และในปี พ.ศ. 2558 อาเภอเฝ้าไร่ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ให้ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม
และเป็นศูนย์ฯ ต้นแบบให้กับพื้นที่ตาบลอื่น ๆ ในเขตอาเภอเฝ้าไร่ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ทั้งนี้ เครื่องมือและกลไกหลักสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับตาบล (ศอช.ต.) ตาบลเฝ้าไร่ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
ระดับตาบล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในกระบวนการทางานให้เกิดผลสาเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ผลผลิตที่ได้โดยตรงคือ การมีแผนชุมชนระดับตาบลที่เป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงและประสาน
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แผนในระดับพื้นที่กับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ตาบลที่จะดาเนินการเองได้ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดในการ
สร้างแนวทางการใช้งบประมาณที่ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ดัง นั้ น การส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจัด ท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ จึงเป็นหลักการที่สาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการนาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่มาสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และด้วยเหตุดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล กรณีศึกษา ตาบล
เฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ในฐานที่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบ
และแนวทางพัฒนากระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ให้พื้นที่อื่น ๆ ได้จัดทาแผนชุมชนระดับ
ตาบลได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ ต่อไป
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 กระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล ของต าบลเฝ้ า ไร่ อ าเภอเฝ้ า ไร่ จั ง หวั ด
หนองคายเป็นอย่างไร
2.2 ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนระดั บ ต า บล
ของตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด
3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ของตาบลเฝ้ าไร่ อาเภอเฝ้ าไร่
จังหวัดหนองคาย
3.2 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ของตาบล
เฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล
กรณีศึกษาตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงาน
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผน
ชุมชนระดับตำบล
- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางใน
การพัฒนา
- กาหนดแผนงาน/กิจกรรม
- การเตรียมความพร้อมแผนงาน/กิจกรรมสู่
การนาไปปฏิบัติ

แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรวำงแผนชุมชนระดับตำบล

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของงานวิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) ซึ่งเป็นตัวแทน 2
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ มีจานวน
สมาชิก จานวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) จานวน 9 คน ดังนี้
1) นายคาจันทร์ โนนแก้ว (กานัน)
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
คณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่
มีจานวนสมาชิก จานวน 15 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) จานวน 4
คน ดังนี้
1) นายบุญธง เทพา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเฝ้าไร่
2) นายบรรยง เกตุพันธุ์
ปลัดเทศบาลตาบลเฝ้าไร่
3) นายอดิศักดิ์ ลักษณะสี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจาตาบลเฝ้าไร่
4) นายคาจันทร์ โนนแก้ว
กานันตาบลเฝ้าไร่
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5. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) ตำบลเฝ้ำไร่ จำนวน 9 คน
1) กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ตาบลเฝ้าไร่ ได้มี
ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลอย่างจริงจัง รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ สาหรับกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ผู้ให้การสัมภาษณ์
ได้ให้ข้อมูลกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีกระบวนการ
จานวน 4 ขั้นตอน เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบล และข้อมูลความต้องการ และ
ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลเฝ้าไร (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
กาหนดทิศทางในการพัฒ นาและแก้ไขปัญหา (3) จัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดลาดับความสาคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การนาไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า กระบวนการวางแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบลมี จ านวน 4 ขั้ น ตอน คื อ (1)
การรวบรวมข้อมูล พื้น ฐาน (2) การวิเคราะห์ ข้อมูลและกาหนดทิศทางในการพัฒ นา (3) กาหนด
แผนงาน/กิจกรรม และ (4) การเตรียมความพร้อมแผนงาน/กิจ กรรมสู่การนาไปปฏิบัติทั้งนี้ ชื่อเรียก
กระบวนการวางแผนชุมชนระดับตาบล มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในรายละเอียดของขั้นตอน
ของกระบวนการมีที่คล้ายคลึงกันทุกขั้นตอน
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
ส าหรั บ การเข้า มามีส่ ว นร่ ว มของศูน ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุม ชนระดั บ ต าบล (ศอช.ต)
ในการดาเนินการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล ได้เข้ามีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการจัดทาแผนชุมชน
ระดับตาบล ที่เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบล และข้อมูลความต้องการ และ
ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลเฝ้าไร่ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
กาหนดทิศทางในการพัฒ นาและแก้ไขปัญหา (3) จัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดลาดับความสาคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความ
พร้ อมสู่ การน าไปปฏิ บั ติ ซึ่ง เป็ น ผลให้ แผนชุมชนระดับต าบลของตาบลเฝ้ าไร่ มีความชัดเจนและ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในราย
ประเด็นของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
5.2 คณะทำงำนส่งเสริมศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล ตำบลเฝ้ำไร่
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งคณะทางานส่ งเสริมศูน ย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลทุกท่านได้เข้ามามีส่ว นร่ว มใน
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กระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบลทุ ก ขั้ น ตอน โดยการมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับตาบลในภาพกว้างของการกระบวนการสาคัญ
เกิดในห้วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
พ.ศ. 2551 สามารถจัดรูปแบบกระบวนส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน ฯ ได้ 4 กระบวนการ คือ (1)
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ใน
พื้นที่ตาบลเฝ้าไร่ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา (3) จัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดลาดับความสาคัญ และ (4) การจัด
ประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย
1) กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) ตาบล
เฝ้าไร่ ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้ และความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับ
ตาบลของสมาชิก ศอช.ต เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการได้รับความรู้และสนับสนุนการเป็น
วิทยากรกระบวนการจากสานักงานพัฒนาชุมอาเภอเฝ้าไร่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เห็นถึงการรับ รู้และ
ความเข้าใจของสมาชิกมีความเข้าใจว่า ขั้นตอนและกระบวนการการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
มีกระบวนการ จานวน 4 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบล ในฐานะข้อมูล
จาก จปฐ. และ กชช.2ค รวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน และ
ตาบล (2) การวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด) (3) จัดทาโครงการ แผนงาน
และกิจ กรรม พร้ อมจั ดล าดับ ความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ทาเอง ทาร่วม และทาให้ ซึ่งใน
ส่วนที่ทาให้จัดทาเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ สอดคล้องกับวิจัยของ
ฐิติอลีนา ใจเพียร (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเหมืองง่าอาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน ภายใต้กระบวนการจัดทาแผนท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา
จากข้อมูลมือสอง การประชุมเวทีเสวนา และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับหมู่บ้าน และระดับ
ต าบล ผลการศึ ก ษาพบว่ า การจั ด ท าแผนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนได้ดีนั้น ต้องเป็นแผนพัฒนาที่มีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับตาบล โดยการนาข้อมูลศักยภาพและข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของชุมชน
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลความรู้ที่แสดงให้เห็น สถานการณ์ปัญหาของชุ มชน ศักยภาพ
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ชุมชนในการแก้ปั ญหาและประเด็น การพัฒ นา เพื่อน ามาสู่ การกาหนดกิจกรรมหรือ โครงการใน
แผนพัฒนาตาบล ผลจากการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมในการจัดทาแผนตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมทา
โดยร่ ว มกัน ศึกษาศักยภาพชุมชนและศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนตาม
แนวทางการศึกษา ทาให้ได้ประเด็นในการพัฒนาที่ก ว้างและครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ เทศบาล
ตาบลเหมืองง่าสามารถนาประเด็นการพั ฒนาไปกาหนดกิจกรรมและโครงการได้ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ กระทรวงมหาดไทย (2562) ที่ ไ ด้ ก าหนด
กระบวนการแผนชุมชนระดับตาบล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) รวบรวมข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลตาบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ในตาบล เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความ
พร้อมประกอบการจัดทา แผนชุมชนระดับตาบล (2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในตาบล เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล (3) จัดทาแผนชุมชน
ระดับตาบล การวิเคราะห์ หรือสั งเคราะห์ กลั่ นกรองประมวลผล และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงานหรือโครงการระดับตาบล รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการสาหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ที่มีความคาบเกี่ย วตั้ งแต่ส องหมู่บ้ านหรือ สองชุ มชนขึ้น ไป เพื่ อรองรับการพัฒ นาและตอบสนอง
นโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตาบล และ (4) จาแนกแผนงานหรือโครงการ
ระดับตาบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล
โดยจัดทาเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิ จารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ใช้ประกอบการจัดทาแผน
ความต้องการระดับอาเภอ
2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) ตาบล
เฝ้าไร่ ได้แสดงให้เห็นว่า สมาชิกทุกคนของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) ได้ให้
ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลในทุกกระบวนการสืบ
เนื่ อ งจากระดั บ การรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจของผู้ น าชุ ม ชน ก านั น และผู้ ใ หญ่ ที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาระดับตาบลส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลอย่าง
จริ งจั งและเป็ นรู ป ธรรม ตั้งแต่ (1) กระบวนการการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตาบล และข้อมูล
ความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลเฝ้าไร่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) ได้ให้ความสาคัญมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่ ว นได้ ส ะท้ อ นสภาพปั ญ หาและความต้ อ งได้ แ สดงมาจากหลากหลายมุ ม มองได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย (3) จัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดลาดับ
ความสาคัญ ทาให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
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นาไปปฏิบัติ ซึ่งเป็ นผลเป็นให้ แผนชุมชนระดับตาบลของตาบลเฝ้าไร่ มีความชัดเจนและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
แท้จริง สอดคล้องกับธนจิรา พวงผกา (2560) ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของเทศบาล
ตาบลบางเดื่อ อาเภอเมืองปทุมธานี จัง หวัดปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล กับคณะทางาน
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการวางแผนชุ ม ชนระดั บหมู่ บ้ า นในเทศบาลต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื อ ง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จานวน 140 คน ใน 14 หมู่บ้านของเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และสัมภาษณ์คณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชน
ระดับ ตาบล อาเภอ จั งหวัด จ านวน 20 คน ผลการศึก ษาสรุ ปได้ว่ า ปัจ จัยส่ ง เสริม คุณภาพการ
วางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คือ ปัจจัย
ด้านผู้นาชุมชน ประชาชนและกลไกภาครัฐ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การวางแผนชุมชนมีคุณภาพใน
ระดับมากโดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัดสินใจได้
และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมนาประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผนชุมชน ส่วนประชาชนเป็นพลัง
สาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อเข้ าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาชุ ม ชนร่ ว มกั น นอกจากนี้ ปั จ จั ย ภายนอกที่ เ ข้ า ไปเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน
คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ
และกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อวางแผนชุมชน ดังนั้น ปัจจัยทั้งสามจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการเข้าไปส่ งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชนของหมู่บ้านให้ มี
คุณภาพในเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทาให้แผนชุมชนมีคุณภาพในเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในระดับ
มาก เกิดจากการที่ชุมชนได้ดาเนินการตามกระบวนการวางแผนชุมชน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การกาหนดวิสัยทั ศน์ ทิศทางการพัฒนา การกาหนดแผนงาน โครงการ
และการปฏิบัติตามแผนชุมชน โดยมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา ตัวแทนครัวเรือนและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มวางแผนตั้ ง แต่ ต้ น มี แ ผนชุ ม ชนที่ ได้ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
พร้อมทั้งมีการนาแผนชุมชนไปปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนได้
มีส่ ว นร่ ว มทุกขั้น ตอน คือร่ ว มตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่ว มบริหารจัดการและร่ว ม
ติดตามประเมินในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง โดยมีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มเข็งยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ
พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็นหน้าที่ของผู้นา
ชุมชน ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการ จึงทาให้ไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการ ในส่วนของภาครัฐมีการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การเรียนรู้ในความสาคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนไม่ต่อเนื่องและ
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มีภาระงานตามบทบาทหน้าที่ มาก จึงทาให้การติดตามประเมินผลไม่จริงจัง ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค
อย่างหนึ่งที่ทาให้แผนชุมชน ขาดคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้
3) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์คณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ ได้แสดงให้เห็นว่า คณะทางานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน
ชุม ชนระดับ ตาบลทุก ขั้น ตอน โดยเฉพาะอย่ างงยิ่ งผู้ ที่มี ส่ ว นส าคั ญในการส่ ง เสริม และสนับ สนุ น
กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลให้มีคุณภาพ คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเฝ้าไร่ ที่เป็น
ผู้รับชอบแหล่งงบประมาณสาคัญในพื้นที่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการและงานธุรการในจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลได้ให้ความสาคัญและสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชนระดับตาบลในทุกขั้ นตอน โดยภาพรวมของการมีการส่งเสริมและสนับสนุนในกระบวนการ
จั ด ท าแผนชุ ม ชน และแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบลของคณะท างานฯ เป็ น ไปตามกรอบแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ และระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ประกอบด้วย 4 กระบวนการสาคั ญ คือ (1) กระบวนการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของตาบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลเฝ้าไร่
โดยมีสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ
ต่ า ง ๆ ของพื้ น ที่ และสนั บ สนุ น กระบวนการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ข้ อ มู ล กชช.2ค
ให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการที่ทาให้ข้อมูล ดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์และมีความแม่นยา (2)
กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
โดยมีการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ผ่านคณะทางาน ฯ ที่จะเข้ามาส่ งเสริมและ
สนับสนุนความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลั่นกรองประมวลผล และสนับสนุน
กาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) กระบวนการจัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม
พร้อมจัดลาดับความสาคัญ โดยสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ให้เป็นรายลักษณ์อักษร และสนับสนุนความรู้และทักษะในการจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงานหรือโครงการระดับตาบลเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และ (4) การจัดประเภทของ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
คื อ ท าเอง ท าได้ และท าให้ ซึ่ ง ในกิ จ กรรมประเภทท าให้ จ ะมี ก ารสนั บ สนุ น จะคณะท างานฯ
จะด าเนิ น การสนั บ สนุ น การประสานแผนกั บ แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ คื อ (4.1) การประสาน
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับตาบล ตาบลเฝ้าไร่ และ (4.2) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยนาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนจากการจัดทาเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน และชุมชน สอดคล้องกับ ธนิศรา สุภาษี
(2556) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชน ในอาเภอเมืองลาพูน
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในอาเภอเมืองลาพูน คือ
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ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน ประชาชน และกลไกภาครัฐ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การวางแผนชุมชนมี
คุณภาพในระดับมาก โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ตั ด สิ น ใจได้ และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี พ ร้ อ มน าประชาชนเข้ า ร่ ว มกระบวนการวางแผนชุ ม ชน
ส่วนประชาชนเป็นพลังสาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและสนใจเข้ า ร่ ว มเวที ป ระชาคม เพื่ อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู้
คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่เข้าไปเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวนโยบายแห่งรัฐและกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อวางแผนชุมชน ดังนั้น ปัจจัยทั้ง
สามจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเข้าไปส่ งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน
ของหมู่บ้ านให้ มีคุณภาพในอาเภอเมืองล าพูน และสอดคล้ องกับธนจิรา พวงผกา (2560) ปัจจัย
ส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของเทศบาลตาบลบางเดื่อ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับคณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่ อนการวางแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
ในเทศบาลตาบลบางเดื่อ อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จานวน 140 คน ใน 14 หมู่บ้านของ
เทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และสัมภาษณ์คณะทางานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบล อาเภอ จังหวัด จานวน 20 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน ประชาชน และกลไกภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การ
วางแผนชุมชนมีคุณภาพ ในระดับมาก โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ ตัดสินใจ ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมนาประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผน
ชุมชน ส่วนประชาชนเป็นพลังสาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจเข้าร่ว มเวทีประชาคม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
คิดวิเ คราะห์ ห าแนวทางแก้ ไขปั ญหาชุ มชนร่ว มกั น นอกจากนี้ปัจ จัยภายนอกที่เข้ าไปเสริม สร้า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน คื อ ปั จ จั ย กลไกภาครั ฐ ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐและกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อวางแผนชุมชน
ดังนั้นปัจจัยทั้งสาม จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
วางแผนชุ ม ชนของหมู่ บ้ า นให้ มี คุ ณ ภาพในเทศบาลต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื องปทุ ม ธานี จั ง หวั ด
ปทุมธานี การมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้แผนชุมชนมีคุณภาพในเทศบาลตาบลบางเดื่ออาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในระดับ มาก เกิดจากการที่ชุมชนได้ดาเนินการตามกระบวนการวางแผน
ชุมชน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
พัฒนา การกาหนดแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติตามแผนชุมชน โดยมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหา ตัวแทนครัวเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมวางแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนที่ได้
บันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการนาแผนชุมชนไปปฏิบัติ ร่วมกันตามแนวทางปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน คือร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมบริหาร จัดการและร่วมติดตามประเมินในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง โดยมีแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มเข็งยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ ปัญหาอุปสรรคในการวางแผน
ชุมชนให้มีคุณภาพ พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็น
หน้าที่ของผู้นาชุมชน ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการ จึงทาให้ไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการ ในส่วนของ
ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การเรียนรู้ในความสาคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนไม่
ต่อเนื่องและมีภาระงานตามบทบาทหน้าที่ มาก จึงทาให้การติดตามประเมินผลไม่จริงจัง ซึ่งเป็น
ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทาให้แผนชุมชน ขาดคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลต้องเริ่มต้นจากการ
รวบรวมข้อมูล พื้น ฐานของต าบล และข้อ มูล ความต้องการ และปัญ หาของแต่ล ะชุมชน หมู่บ้า น
ในพื้นที่ตาบลเฝ้าไร่ นามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา และนามาจัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดลาดับความสาคัญประเภท
ของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ ดังนั้น ในการจะสร้าง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลในทุกขั้นตอน จาเป็นต้องส่งเสริมและความรู้ก่อน
การจัดทาแผนเพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจในกระบวนจัดทาแผนชุมชนระดับตาบลที่ตรงกัน และเมื่อ
เกิดความรู้และความเข้าใจแล้วจะนาซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2) จากผลการศึกษาวิจั ย พบว่ า กระบวนการรวบรวมข้อมู ล พื้นฐาน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนได้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องได้แสดงมาจากหลากหลายมุมมองได้อย่างอิสระ
ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลทาให้กระบวนการนี้เกิดผลสาเร็จจาเป็นต้องสร้าง
เวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประชาชน) ในพื้นที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็น
ได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของการจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะนาไปสู่
การสะท้อนข้อเท็จ จริงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาส
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับ
ความแม่นยาของชุดข้อมูลที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น
3) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อนามากาหนด
ทิศทางร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ดังนั้น การสร้าง
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลทาให้กระบวนการนี้เกิดผลสาเร็จจาเป็นต้องให้คณะทางานส่งเสริม
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพชุมชน (SWOT) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) จะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมกาหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับของพื้นที่

149

4) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการจัดทาโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดลาดับความสาคัญ ทาให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลทาให้กระบวนการนี้เกิดผลสาเร็จ
จาเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกาหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อให้กระบวนดังกล่าวดาเนินไปอย่างเป็นระบบ
5) จากผลการศึกษาวิจั ยพบว่า กระบวนการการจัดประเภทของโครงการ แผนงานและ
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การนาไปปฏิบัติ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทาเอง ทาได้
และทาให้ ดังนั้ น การสร้ างการมีส่ ว นร่ว มในขั้นตอนนี้จะส่ งผลทาให้กระบวนการนี้เกิดผลสาเร็จ
จาเป็นต้องให้คณะทางานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลจะดาเนินการสนับสนุน
การประสานแผนกับ แผนพัฒ นาอาเภอ และแผนพัฒ นาจังหวัด และประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น
สาหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชน
ในการดาเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการดาเนินการเองได้
บรรณำนุกรม
กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.พ.). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.
กัญรยาณีย์ กาฬภักดี. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตาบล
ไม้ รู ด อ าเภอคลองใหญ่ จั ง หวั ด ตราด. (งานนิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต )
มหาวิทยาลัยบูรพา.
กรมการพัฒนาชุมชน, กองวิชาการและแผนงาน. (2558). แผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2558-2561. กรุงเทพมหานคร: บริษัทราไทยเพรส จากัด.
ฐิติอลีนา ใจเพียร. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเหมืองง่า อาเภอเมือง
ล าพูน จั งหวัดล าพู น : ภายใต้ร ะบวนการจัด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น . (รัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น.
ธนจิรา พวงผกา. (2559). ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลบางเดื่ อ อ าเภอเมื อ งปทุม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . (การค้ น คว้ า อิ ส ระ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนิศรา สุภาษี. (2552). ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอาเภอเมืองลาพูน. (การค้นคว้า
แบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นัฐฐา ทองช่วย. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

150

ปิยธิดา ปาลรังษี. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พรรณิลัย นิติโรจน์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร:
ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง. (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต) (กฎหมายและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ไพจิตร วสันตเสนานนท์ และคณะ. (2560). การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่, 1(3), 15-26.
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์. (2556). การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณตลาดน้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ: วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิภาศิริ แก้วลือ. (2556). การจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม. (วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) (การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิษณุ หยกจินดา. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตาบล
ทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต )
(สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยบูรพา.
วนิ ด า วั ช นุ ช า. (2558). การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการวางแผนชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น :
กรณีศึกษาเทศบาลตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. (ภาคนิพนธ์มนุษศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี.
วิวัฒน์ หามนตรี. (2556). การจัดทาแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาบล
ชัยฤทธิ์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 7(1), 39-46.
สถาบันพระปกเกล้า . (2556). คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณสาหรับ
ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์.
สหนั นท์ ปั ญญาภินัน ท์. (2557). การมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาสามปีของ
เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง,
สิบเอก สายัญ ขจรเกตุ. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

151

เสมา เดชวิลัย. (2557). วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการจัดการขยะในชุมชนศิวะนคร หมู่ที่ 8
ต าบลท้ า ยบ้ า นใหม่ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ. (วิ ท ยานิ พ นธ์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,
โสภิดา ศรี นุ่น . (2560). การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา. (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
สมศักดิ์ นุ่มคล้าย. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2561-2563). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุ วัตถิ์ ไกรสกุ ล และจุ ฑ าภรณ์ คงรัก ษ์กวิน . (2560). การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารราชพฤกษ์,
35(2), 120-140.
อนุชิต โมพันดุง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. (งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยบูรพา.

152

กำรจัดกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ประจำปี 2562 กรณีศกึ ษำจังหวัดนครพนม
ทศพล วงค์คาจันทร์*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจาปี 2562 และศึกษา
ปัญหา และอุปสรรค ข้อจากัดของการดาเนินงานในระดับพื้นที่ ระอับอาเภอ จากทัศนคติ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เกิดผลสาเร็จตามแนวทางที่กาหนด ในอนาคต
ต่อไป ซึ่งศึกษาตั้งแต่กระบวนการของนโยบาย สู่การปฏิบัติ โดยได้สืบค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการ
เอกสารทางราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และศึกษาจากแบบสอบถาม
ที่ได้กาหนดจากเกณฑ์ชี้วัด โดยสารวจข้อมูลทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การดาเนินการในระดับอาเภอ จานวน 12 อาเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
จากผลการศึกษาปรากฏว่า มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย และหญิงจานวน
เท่ า กัน คื อ ชาย 6 คน และหญิ ง 6 คน ช่ ว งอายุ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม อยู่ ระหว่ าง 41-60 ปี
จ านวน 8 คน ระดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี มากสุ ด 9 คน ซึ่ ง ส่ ว นมากปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่ ง ท้ องถิ่น อาเภอระดับ ช านาญการ จ านวน 7 คน ซึ่ง ปฏิ บัติ ห น้า ที่ใ นต าแหน่ง ดัง กล่ า ว
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน โดยผู้วิจัยได้สารวจทัศนคติที่มีต่อความเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด สะอาด ในแต่ ล ะด้ า น จ านวน 10 ข้ อ ซึ่ ง ผลปรากฏว่ า
ระดับคะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ หัวข้อความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทา
แผนจั ง หวัด สะอาดระดั บ อ าเภอ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนรวม คื อ 50 คะแนน และน้ อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ หั ว ข้ อ
ความรู้ สึ ก ไม่ แ น่ ใ จในเรื่ อ งกระบวนการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด สะอาดให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด ซึ่งระดับคะแนนรวม คือ 33 คะแนน
ส าหรั บ ระดั บ ความยากของกระบวนการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รายด้าน ตามเกณฑ์ชี้วัด จานวน 15 ข้อ ผลปรากฏว่า
ระดับคะแนน ความยากของการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามเกณฑ์ชี้วัด มากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ กรณีองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ร้ อยละ 100 มีก ารรายงานข้ อมูล ในแบบรายงานผลการบริ ห ารจัดการขยะมู ล ฝอย
ประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้อ งถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งได้
คะแนนรวม คือ 33 คะแนน
โดยสรุปแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผน
จั ง หวั ด สะอาดระดั บ อ าเภอเป็ น อย่ า งดี ส าหรั บ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ความยุ่ ง ยากในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด นั้น เป็นเรื่องของการรายงานข้อมูลใน
ระบบรายงานผลการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยประจ าเดื อ นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด สาหรับ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ควรจัดอบรมหรือซักซ้อมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบ
บันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย 2) ควรรณรงค์ให้
ประชาชนในพื้นที่รับทราบแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
สะอาดให้ครอบคลุมพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
มอบรางวั ล หรื อ ใบประกาศแก่ ผู้ ที่ ส ามารถขั บเคลื่ อ นแผนปฏิบั ติก ารฯ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ชี้ วั ด
4) ควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะในระดับพื้นที่ และ 5) ควรตรวจติดตามและ
สอบถามปั ญ หา อุ ป สรรค เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด สะอาด
อย่างสม่าเสมอ
คำสำคัญ: การจัดการ, แผนปฏิบัติการ, ขยะมูลฝอย, จังหวัดสะอาด
1. บทนำ
รัฐบาลได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ขยะมูลฝอย
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของปั ญหาโลกร้ อน เกิดปัญหาของสภาพแวดล้ อมทาให้ เ กิ ดการปนเปื้อนในพื้นดิ น
แหล่งน้าและอากาศ ทาให้ บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เจริญหู เจริญตาของผู้ที่ได้
พบเห็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทั่วไปการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยจึงควรเป็น
การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลเสียที่จะเกิดขึ้น สาหรับการป้ องกันและแก้ไขที่ดี ควรพิจารณาถึง
ต้ น เหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะมู ล ฝอยขึ้ น มา ซึ่ ง ก็ ค งจะหมายถึ ง มนุ ษ ย์ ห รื อ ผู้ ส ร้ า งขยะมู ล ฝอยนั่ น เอง
การป้ อ งกั น และการแก้ ไขปั ญ หาของขยะมู ล ฝอยเริ่ม ต้ นด้ ว ยการสร้า งจิต ส านึ กแก่ มนุ ษย์ ใ ห้ รู้ จั ก
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดทั้งในบ้านเรือนของตนเอง และภายนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นถนน
หนทาง สถานที่ทางาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครพนม ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น.ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ถือเป็นภารกิจ
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ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา
ขยะมูล ฝอย อย่ างยั่ งยื น โดยได้จั ดท าแผนปฏิบัติก ารจัด การขยะมูล ฝอยชุม ชน “นครพนมเมือ ง
สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเป็นแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด
นครพนม เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มุ่งสู่ความเป็น “นครพนมเมืองสะอาด” ต่อไป
หลั ก ส าคั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน จั ง หวั ด สะอาด
ในบริ บ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครพนม ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(1) ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นรายงานข้อมูล การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอย
ประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ 2) ผ่านระบบสารสนเทศ
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น www.dla.go.th เมนู ข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เป็นประจาทุกเดือน
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ /เทศบั ญ ญั ติ
การจัดการขยะมูลฝอย กาหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ และประกาศตารางกาหนดวันเวลา
สาหรับเก็บขนขยะมูลฝอย
(3) ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและมีการประชุมดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ในพื้นที่
2) ด้ำนกำรจัดกำรขยะต้นทำง
(1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3 ช: ใช้น้อย
ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยก หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle separation ให้เป็น
รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น
และตลาดในสั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ครั ว เรือ นในองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ร้อยละ 100 มีการจัดทาถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก
(3) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ่ ม กิ จ กรรมเพื่ อ น าขยะที่ คั ด แยกแล้ ว ไปจ าหน่ า ย
หรื อแลกเปลี่ ยนเป็น เงิน หรื อสิ่ งของที่มีมูล ค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ
(4) ส่ ง เสริ ม จั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ย “อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รั ก ษ์ โ ลก” ร้ อ ยละ 60
ของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
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3) ด้ำนกำรจัดกำรขยะกลำงทำง
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอย
แบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ร ะบบการเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)
(3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน” ในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง
4) ด้ำนกำรจัดกำรขยะปลำยทำง
(1) ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีขยะอันตรายชุมชนให้ดาเนินการ
จัดเก็บและรวบรวมตามจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการส่งไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
(2) ส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ข ยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น
และเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจั ดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ
100 (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ Zero Waste)
(3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัด การขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ข้อจากัดของการดาเนินงานในระดับพื้นที่ ระอับอาเภอ
จากทัศ นคติ เพื่ อเป็ น ข้ อมู ล ในการขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติก ารจั งหวัด สะอาดให้ เกิ ดผลส าเร็จ ตาม
แนวทางที่กาหนดในอนาคตต่อไป
3. วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ซึ่งศึกษาจากข้อมูลด้ านทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด และทัศนคติของเจ้า หน้าที่ต่อการขับเคลื่อนแผนจังหวัด
สะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
1) ประชากรผู้ให้ข้อมูล
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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4) .วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรผู้ให้ข้อมูล
ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอาเภอ จานวน
12 อาเภอ ได้แก่ ท้องถิ่นอาเภอหรือผู้ช่วยท้องถิ่นอาเภอ หรือเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ซึ่งประชากรผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม (Self-Administrated Questionnaire) เพื่อทา
ให้ทราบระดับทัศนคติ ปัญหา อุปสรรค ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพื้นที่ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ว นที่ 1 ข้ อมู ล ด้ า นคุ ณลั กษณะส่ ว นบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ตาแหน่ ง
หน้าที่ปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และหน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบัน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบสอบถามเช็ครายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ หน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยแบ่งระดับ ออกเป็น
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” (ระดับความยากในการขับเคลื่อนรายด้านตามเกณฑ์ชี้วัด ) โดยแบ่งระดับ ออกเป็น
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยายตามคาถาม
ที่กาหนด
ส่วนที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด” โดยเป็ น แบบสอบถามที่ ใ ห้ ผู้ ต อบแบบสอบถามเขี ย นบรรยาย
ตามคาถามที่กาหนด
โดยแต่ละคาถามในส่วนที่ 2, 3 แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) และค่ า คะแนนตามระดั บ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และ
น้อยที่สุด โดยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับที่ตรงกับผู้ตอบมากที่สุด ให้น้าหนักคะแนนเป็น 5
ระดับที่ตรงกับผู้ตอบมาก
ให้น้าหนักคะแนนเป็น 4
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ระดับที่ตรงกับผู้ตอบปานกลาง ให้น้าหนักคะแนนเป็น 3
ระดับที่ตรงกับผู้ตอบน้อย
ให้น้าหนักคะแนนเป็น 2
ระดับที่ตรงกับผู้ตอบน้อยที่สุด ให้น้าหนักคะแนนเป็น 1
วิ ธี ก ารแปลผลแบบสอบถามส่ ว นนี้ ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะระดั บ ขั้ น โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน
คือ การหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด-ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการคานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
ดังนี้
ค่าอันตรภาคชั้น =
ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด
จานวนชั้นที่ต้องการ
=5–1
5
= 0.80
ดังนั้น ส่ว นที่ 2, 3 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับ ความเข้าใจ 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 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน เป็นคาถาม
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยาย ระบุถึงปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และแนวทางแก้ไข
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าและหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ หนังสือ
สั่งการและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาข้อมูลจากบุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการขยะ
3) ศึ ก ษาจากข้ อ มู ล การรายงานผลการด าเนิ น การผ่ า นระบบสารสนเทศ กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น
4) ศึกษาจากข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ร่างแบบสอบถาม
6) ขอคาแนะนาในการจัดทาแบบสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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7) พิ มพ์ แ บบสอบถามเพื่ อใช้ ในการเก็บ ข้ อ มูล และได้ จั ดส่ ง ให้ กั บ บุค ลากรที่รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ในระดับอาเภอ
8) รวบรวมแบบสอบถามและนาแบบสอบถามมาประมวลผล วิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3.4 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลั ง จากที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะน า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดมาลงรหั ส (Coding) เพื่ อ ไปประมวลผลและค านวณหาค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้
ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามวิ เคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2) ข้อมูลส่วนที่ 2 ระดับปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด”
ส่ ว นที่ 3 กระบวนการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
“จังหวัดสะอาด” (ระดับ ความยากในการขับเคลื่ อนรายด้านตามเกณฑ์ชี้วัด ) โดยการหาค่าเฉลี่ ย
และความถี่ จ าแนกตามระดั บ ค่ า คะแนน ส่ ว นที่ 4 ปั จ จั ย /ปั ญ หาอุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ส่วนที่ 5 แนวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
“จังหวัดสะอาด” เป็นการเขียนบรรยายโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
3) การวิเคราะห์ ข้อมู ล แบบสอบถามเพื่ อประเมิน โดยวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยคอมพิว เตอร์
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)
แสดงค่า ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย และข้อ ความการเขียนบรรยายของผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่ อวิ เคราะห์
และจัดเรียงลาดับ ค่ามากที่สุด-น้อยที่สุด
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปมาวิเคราะห์สรุป
และน าเสนอในรู ป ของตารางประกอบการบรรยาย ส่ ว นสถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ ต ารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้เก็บจากแบบสารวจที่กาหนด
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4. ผลกำรศึกษำ
4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย จ านวน 6 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 และเป็ น
เพศหญิง จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 อายุระหว่าง 41-50 จานวน 4 ราย และ 51-60 จานวน 4
ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.3 และรองลงมา คื อ มีอายุร ะหว่าง 31-40 จานวน 2 ราย และ 41-50 ปี
จานวน 2 ราย จานวนช่วงอายุละ 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 9
ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ ปริญญาโท จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 และระดับต่า
กว่าปริญญาตรี จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 อยู่ในตาแหน่ง ท้องถิ่นอาเภอระดับชานาญการ
จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ ผู้ช่วยท้องถิ่นอาเภอ จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ
25.0 และตาแหน่ ง ท้องถิ่ นอาเภอระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 8.3 และอื่น ๆ
จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 อายุในการดารงตาแหน่งปัจจุบัน 5 ปี ขึ้นไปจานวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ 1-3 ปี จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 3-5 ปี จานวน 1 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.3
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับควำมเข้ำใจหน้ำที่และบทบำทในกำรขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทัศนคติที่เกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
ขับ เคลื่อนแผนปฏิบั ติการจั งหวัดสะอาด ของเจ้าหน้าที่ผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ระดับอาเภอ จานวน 10 ข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนแบบสอบถาม
จาก มากสุด ไปน้อยสุด สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
1) ความเข้าใจแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน ร้อยละ 66.7
2) ความเข้ าใจบทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการจัด การปฏิกู ล และมูล ฝอยระดั บอาเภอ
อยู่ในระดับมาก จานวน 7 คน ร้อยละ 58.3
3) ความเข้ า ใจกระบวนการและขั้ น ตอนในการจั ด ท าแผนจั ง หวั ด สะอาด ระดั บ อ าเภอ
อยู่ในระดับมาก จานวน 7 คน ร้อยละ 58.3
4) ความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก จานวน
5 คน ร้อยละ 41.7
5) ความรู้สึกกังกลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ ชี้วัด
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 6 คน ร้อยละ 50.0
6) ความรู้ สึ ก ไม่แ น่ ใ จในกระบวนการขั บเคลื่ อ นแผนปฏิบั ติการจั งหวั ดสะอาดให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ชี้วัด อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 5 ราย และน้อย 5 ราย ร้อยละ 41.7
7) ความรู้สึกว่าการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด
ยังน้อยไป อยู่ในระดับมาก จานวน 5 ราย และปานกลาง จานวน 5 ราย ร้อยละ 41.7
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8) ความสามารถในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด สะอาดระดั บ อ าเภอได้ ค รบถ้ ว น
ตามกระบวนการ และขั้นตอนอย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก จานวน 7 ราย ร้อยละ 58.3
9) ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดระดับอาเภอตามเกณฑ์ที่
กาหนด อยู่ในระดับมาก จานวน 7 ราย ร้อยละ 58.3
10) ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดระดับอาเภอและรายงานผล
การดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด อยู่ในระดับมาก จานวน 8 ราย ร้อยละ 66.7
สรุ ป แล้ ว จากข้ อ มู ล ผลการประมวลผลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยภาพรวมความคิ ด เห็ น
ของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อ ทั ศ นคติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจหน้ า ที่ แ ละบทบาทในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จานวน 8 ข้อ จาก 10 ข้อ คิดเป็น 80 %
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จานวน 2 ข้อ จาก 10 ข้อ คิดเป็น 20 %
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมยำกในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด”
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความยากในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด
ของเจ้าหน้ าที่ผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้องกั บการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด จานวน 15 ข้อ
โดยเรียงลาดับตามค่าคะแนนแบบสอบถาม จากมากสุดไปน้อยสุด สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
1) ด้ำนบริหำรจัดกำร
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผล
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- มาก
จานวน 5 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 41.7
- ปานกลาง
จานวน 4 ราย
- มากที่สุด
จานวน 3 ราย
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
(3) จั ด ตั้ งคณะกรรมการสิ่ ง ปฏิ กู ล และมูล ฝอยอ าเภอ และองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และมีก ารประชุมดาเนิ น กิจกรรมเพื่อขับเคลื่ อนในพื้นที่อย่างน้อยปีล ะ6 ครั้ง ค่าคะแนน
เรียงลาดับ ดังนี้
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- ปานกลาง
จานวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
(4) สามารถส่งเสริมให้ครัวเรื อนในพื้นที่อาเภอจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 100
เปอร์เซ็นต์ ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 9 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 75.0
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
2) ด้ำนกำรจัดกำรขยะต้นทำง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจั ดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย
ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่าง
น้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 8 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 66.7
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- มาก
จานวน 1 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดทาถังขยะเปียกรวมและมีการ
จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้นาไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (สาหรับครัวเรือนที่ไม่มี
บริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้) ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 2 ราย
- มาก
จานวน 1 ราย
(3) การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนาขยะที่คัดแยกแล้วไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็น
เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณานาเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือส่วนรวมได้อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย
1 โครงการ ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3
- มากที่สุด
จานวน 3 ราย
- มาก
จานวน 1 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
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(4) ครั วเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่ว มเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- น้อย
จานวน 5 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 41.7
- ปานกลาง
จานวน 4 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
- มากที่สุด
จานวน 1 ราย
(5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 6 ครั้งค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0
- น้อย
จานวน 5 ราย
- มากที่สุด
จานวน 1 ราย
3) ด้ำนกำรจัดกำรขยะกลำงทำง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0
- มาก
จานวน 3 ราย
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน) ค่าคะแนนเรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3
- มากที่สุด
จานวน 3 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
(3) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนค่า
คะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0
- มากที่สุด
จานวน 3 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
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4) ด้ำนกำรจัดกำรขยะปลำยทำง
(1) ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ค่าคะแนน อยู่ในระดับค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0
- มาก
จานวน 3 ราย
- มากที่สุด
จานวน 2 ราย
- น้อย
จานวน 1 ราย
(2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ
80 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น พื้นที่
Zero Waste) ค่าคะแนน อยู่ในระดับค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 8 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 66.7
- มาก
จานวน 3 ราย
- มากที่สุด
จานวน 1 ราย
(3) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 ค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับค่าคะแนน เรียงลาดับ ดังนี้
- ปานกลาง
จานวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3
- มากที่สุด
จานวน 3 ราย
- มาก
จานวน 2 ราย
สรปุแล้ว จากข้อมูลผลการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อระดับความยากในกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดตามเกณฑ์
ชี้วัด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จานวน 13 ข้อ จาก 15 ข้อ คิดเป็น 86.67 % รองลงมาคือ
มาก จานวน 1 ข้อ จาก 15 คิดเป็น 6.66 % และน้อย จานวน 1 ข้อ จาก 15 ข้อ คิดเป็น 6.66 %
5. สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป อภิปรำยผล
จากการศึกษาพบว่า มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย และหญิงจานวนเท่าเท่ากัน
คือ ชาย 6 คน และหญิง 6 คน ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 41-60 ปี จานวน 8 คน
ระดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี มากสุ ด 9 คน ซึ่ ง ส่ ว นมากปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง
ท้องถิ่นอาเภอระดับชานาญการ จานวน 7 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว มากกว่า 5 ปี
ขึ้น ไป จ านวน 7 คน โดยผู้ วิ จั ย ได้ส ารวจทัศนคติ ที่มีต่ อความเข้ าใจในบทบาทและหน้าที่ ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในแต่ละด้าน โดยจาแนก ได้ 10 ข้อ ซึ่งผลปรากฏว่า ระดับ
คะแนน ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ด้านความเชื่อมั่นใน
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การขับเคลื่อนให้สาเร็จมากที่สุด ได้แก่ หัวข้อ ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผน
จังหวัดสะอาดระดับอาเภอ ซึ่งได้คะแนน รวม คือ 50 คะแนน และน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อ ความรู้สึก
ไม่ แ น่ ใ จในเรื่ อ งกระบวนการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ง หวั ด สะอาดให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ชี้ วั ด
ซึ่งระดับคะแนน รวม คือ 33 คะแนน
สาหรับระดับความยากของกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดรายด้าน
ตามเกณฑ์ ชี้ วั ด จ านวน 15 ข้ อ โดยผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ผลปรากฏว่ า ระดั บ คะแนน
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ต่ อ ระดับ ความยากของการขับ เคลื่ อ นแผนปฏิบั ติ ติ ก ารจั ง หวัด สะอาด
ตามเกณฑ์ ชี้วัด มากที่สุ ด ได้ แก่ หั ว ข้ อด้านการบริห ารจั ดการ กรณีองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ร้ อยละ 100 มีก ารรายงานข้อ มูล ในแบบรายงานผลการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยประจ าเดือ น
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่ า นระบบสารสนเทศของ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่น ซึ่ งได้ค ะแนนรวม คือ 47 คะแนน และน้อยที่สุ ด ได้แก่ หั ว ข้ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้ องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งได้
คะแนนรวม คือ 33 คะแนน
โดยสรุปแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผน
จั ง หวั ด สะอาดระดั บ อ าเภอเป็ น อย่ า งดี ส าหรั บ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ความยุ่ ง ยากในการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้ วัดที่กาหนดนั้น เป็นการรายงานข้อมูลในระบบ
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทาง วันเวลา และเกณฑ์ที่กาหนด
เป็นต้น
สาหรับทัศนคติ รายด้านเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด กรณี ปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด รายด้าน เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการนั้น
ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบ (มฝ 2) ในระบบล่าช้า ไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม และปัญหากรณี การรอข้อมูลจากขยะจาก อปท.
ที่นาขยะไปทิ้ง การดาเนินงานภายใต้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ดาเนินการไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
งบประมาณ และบุคลากรในการดาเนินงานไม่เพียงพอ ทั้งขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
อนึ่ งสถานที่ทิ้งขยะมีไม่เพีย งพอ และการส่ ง เสริมการจัดทาถังขยะเปียกครัว เรือนยังมีไม่ครบทุก
ครัวเรือน เป็นต้น
ด้า นการจั ด การขยะ ต้ น ทาง ประชาชนส่ ว นมากยั ง ขาดความเข้ า ใจในการคัด แยกขยะ
และการดาเนิน งานในรู ป แบบธนาคารขยะหรือตลาดนัดขยะยังไม่ต่อเนื่องของโครงการหรือการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องทาให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการแบบไม่ต่อเนื่อง สาหรับ
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กรณีการแยกขยะก่อนทิ้งนั้น ประชาชนไม่มีแรงจูงใจเนื่องจากไม่มีการปลูกจิตสานึกในการคัดแยก
ขยะมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วัยเด็ก เป็นต้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรจัดอบรมหรือซักซ้อมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย
2) ควรรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดให้ครอบคลุมพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติโดยมอบรางวัลหรือใบประกาศแก่ผู้ที่สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด
4) ควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะในระดับพื้นที่
5) ควรตรวจติ ด ตามและสอบถามปั ญ หา อุ ป สรรค เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อย่างสม่าเสมอ
บรรณำนุกรม
กรมควบคุมมลพิษ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). คู่มือส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการพิจารณาการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น . กรุ ง เทพฯ: กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
_______. (2563). เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
วรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์. (2551). การจัดทาร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตาบล
แม่ ใ จ อ าเภอแม่ ใ จ จั ง หวั ด พะเยา. (การค้ น คว้ า อิ ส ระสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. (2563). คู่มือปฏิบัติงานสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจั งหวัดนครพนม. นครพนม: สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
135 ตอนพิเศษ 177 ง 24 กรกฎาคม 2561ใ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559.
หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561.

166

หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว1664 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560. เรื่อง
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

167

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมคิดเห็นและ
ควำมต้องกำรของประชำชน กรณีศึกษำสำนักทะเบียน อำเภอบ้ำนดุง
จังหวัดอุดรธำนี
ธนเสฏฐ์ จรัสกมลพงศ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชน กรณีศึกษาสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ สานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวนทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการการให้บริการฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า การให้บริการในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
หรื อบุ คคลที่ให้ บ ริ ก ารด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บ ริการ และด้านสิ่ ง อานวยความสะดวก
เป็นลาดับสุดท้าย และ 2) ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (1) สิ่งอานวยความสะดวก ควรมีจุด/ช่องทางให้บริการ
ที่ เ หมาะสมและเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวก เพิ่ ม มากขึ้ น (2) กระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ควรจัดระยะเวลาเหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ (3) เจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ควรแนะนาและเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแก่ประชาชน
คำสำคัญ: ความคิดเห็น, ความต้องการ, การบริการ, สานักทะเบียนอาเภอ, การพัฒนาประสิทธิภาพ
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1. บทนำ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชนมาตั้ งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งเป็นหน่วยงานราชการที่เข้าไปถึงทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าของ
ประเทศ ทุกภารกิจที่ทาจึงเกี่ยวข้องกับผู้คนจานวนมาก และหลากหลาย Stakeholders หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจึงมีจานวนมาก เริ่มตั้งแต่บุคลากรกรมการปกครองทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกคนคือทีมงานในสั งกัด
กรมการปกครอง แม้ภารกิจมีความหนักพอสมควร แต่กรมการปกครองมีทีมงานเพื่อการ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข”บทบาทของผู้บริหาร ต้องนาพาทีมงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ทาให้
พวกเขามี ความทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น
การทาหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ ม
อานาจหน้าที่ (Function) เป็นงานตามระเบียบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ งานความสงบ
เรียบร้อย งานทะเบียน งานสัญชาติ ฯลฯ ที่ต้องทุ่มเทดาเนินงานต่อมาเป็ นกลุ่มงานในพื้นที่ (Area)
โดยมี น ายอ าเภอในพื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการขั บ เคลื่ อ น น าพาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ นั้ น ๆ
ตัว อย่ า งเช่น ศูน ย์ ดารงธรรมอาเภอที่พี่ น้ องประชาชนเดิน เข้า มาเพื่อ ให้ น ายอ าเภอแก้ไ ขปัญ หา
ซึ่งนายอาเภอจะมีทีมงานเพื่อแก้ไขเป็นไปตามแนวทางที่จะสร้างสุขให้พี่น้องประชาชนได้ ในเรื่องของ
งานตามนโยบาย (Policy) กรมการปกครองได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐบาล กระทรวง กรมฯ ต่าง ๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทั้งสิ้นที่จะบูรณาการนโยบายที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อ พี่น้อง
ประชาชน อย่างเช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาด้ านยาเสพติด ตรวจสอบผู้ค้า ผู้เสพ ส่งเข้าบาบัดดูแล
สอดส่องติดตามเมื่อกลับบ้านนี่คือภารกิจของนายอาเภอ ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่นั้น ๆ
ในส่วนของเรื่องใกล้ตัวอย่างงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน จากนโยบายการใช้
บัตรประจาตัวประชาชนเพียงใบเดียวเพื่อใช้ติดต่อ แสดงและใช้สิทธิ โดยผ่านเครื่องอ่านบัตร (Card
Reader) ปัจจุบันกรมการปกครองมีภาคีเครือข่ายเครื่องอ่านบัตรหลายร้อยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ทั้งนี้ในบัตรประจาตัวประชาชนเองมีชิพ (Chip)
ที่ยังคงมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมได้อีก ทั้งนี้จะสามารถต่อยอดข้อมูลกับภาคีเครือข่ายได้ใน
โอกาสต่อไป
สานักทะเบียนอาเภอ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ว่า
การอาเภอในอาเภอหนึ่ง ๆ จะมีสานักทะเบียนอาเภอแห่งหนึ่ง มีหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร งานทะเบียนชื่อบุคคล งานทะเบียนครอบครัว งานบัตรประจาตัวประชาชน ถือว่า
สานักทะเบียนอาเภอเป็นศูนย์รวมในการบริการประชาชนในเขตอาเภอเพราะเป็นส่วนราชการที่ออก
เอกสารยืนยัน กาหนดสถานะแห่งการเป็นพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นประชาชนในเขตอาเภอต้องมา
ใช้บริการจากทางราชการผ่านสานักทะเบียนอาเภอถือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษา
สิทธิของตนเองไว้ โดยสานักทะเบียนอาเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียน
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ราษฎรในเขตอาเภอ ยกเว้นในเขตท้องถิ่น โดยให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
อาเภอเป็นนายทะเบียนอาเภอ และให้มีอานาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอ สาหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายทะเบียนอาเภอ ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตอาเภออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ใน
หลาย ๆ ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ทางด้ า นสั ง คม ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ทางการเมื อ ง
การปกครอง ทางด้านการศึกษา ผลกระทบทั้งหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมายังส่วนราชการ
ในภาพรวม บางแห่งจะเป็น ในเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
แม้จ ะมีร ะเบี ย บกฎหมาย ควบคุมให้ มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็ไม่ได้ห มายความว่าทุกแห่ งจะมี
มาตรฐานที่ดีทั้งหมด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างรวมถึงพฤติกรรมบุคคลเป็นสาคั ญ
(กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, 2552: 78)
ดังนั้น การให้บริการประชาชนจึงเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่สาคัญทางด้าน
การตอบสนองต่อ สภาพปั ญ หาและความต้ องการของประชาชนที่ข อรั บบริก าร ภายใต้ ระเบี ยบ
กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนดไว้ ในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขตและ
ปรั บ ปรุ งการบริ การประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ
“บ าบั ดทุกข์ บารุงสุข ” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ
(กองงานวิจัยและประเมินผล, กรมการปกครอง, 2533: 7)
การให้บริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรตรา 74
ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
หรื อเจ้ าหน้ า ที่อื่น ของรั ฐ มี ห น้ าที่ ดาเนิ นการให้ เป็น ไปตามกฎหมายเพื่ อรักษาประโยชน์ส่ ว นรวม
อานวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรตรา
3/1 ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยกาหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ที่ว่า การอาเภอบ้ านดุง จั งหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ณ ถนนสั นติราษฎร์บารุง ตาบลศรีสุ ทโธ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-42271-1344
อาเภอบ้านดุงมีพื้นที่ทั้งหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 577,355 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัด
อุดรธานี 75 กิโ ลเมตร ประชาชนส่ ว นใหญ่ประกอบอาชี พทานา ทาไร่ ค้า ขาย และทานาเกลื อ
โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตาบล 147 หมู่บ้าน และ 1 เทศบาลเมือง 35 ชุมชน มีประชากร
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ทั้งหมด 127,141 คน สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้กรอบภารกิจและหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาเภอ
บ้ า นดุ ง เป็ น นายทะเบี ย นอ าเภอ ตามมาตรา 8(4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. 2534 ภารกิจที่รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ยกเว้นในเขตท้องถิ่น
งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนชื่อบุคคล งานพินัยกรรม งานบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น
เนื่องจากสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีการขอใช้สถานที่จากสานักทะเบียน
เทศบาลเมืองบ้านดุง เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรเป็นจานวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มีภูมิเลาเนาในเขตและนอกเขตพื้นที่อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หรือ
มีภูมิเลาเนาในอาเภออื่น จั งหวัดอื่น รวมทั้งชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นจานวนมาก
สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ว่าการอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้ กรอบภารกิจ และหน้ าที่ ของที่ท าการปกครองจัง หวั ดอุ ดรธานี โดยมี นายอ าเภอเป็น นาย
ทะเบียน ตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ภารกิจที่รับผิดชอบใน
การให้บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน
และงานทะเบียนทั่วไป ยกเว้นในเขตท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด -แจ้งตาย การแจ้ง
ย้ า ยที่ อ ยู่ การเพิ่ ม ชื่ อ บุ คคล เข้ า ในทะเบี ย นบ้ านการแก้ ไ ขและจ าหน่ ายรายการบุค คลออกจาก
ทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การกาหนดเลขหมายประจาบ้าน การแจ้งรื้อถอนบ้าน
การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ การคัดและ
รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์ การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้กับ บุคคลที่มี
อายุ 7 ปีจนถึง 70 ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรชารุด ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อ
บุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ บุคคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล
การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุล ตามบิดา/มารดา การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส ทะเบียนครอบครัว เช่น
การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรมการบันทึกฐานะ
แห่งครอบครัว โดยให้บริการครอบคลุม 21 ตาบล 252 หมู่บ้าน ทั้งนี้ การให้บริการประชาชนใน
ระบบราชการถือเป็นกลไกของรัฐที่ปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
ด้วยสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่ งขันสูง วิวัฒนาการทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ประชาชนมีความต้องการการบริการของภาครัฐและ
เอกชนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์กรจาเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ,
2556)

171

ดังนั้นนักศึกษา ดารงตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ปฏิบัติราชการ
สังกัดที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนรวมทั้งความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เพื่อ น าข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษานี้ ไปใช้เ ป็น ข้อ มูล ในการวางแผน พั ฒ นาคุ ณภาพการให้ บริ การ
ประชาชนด้านทะเบียนและบัตรเพื่อให้การบริการประชาชนยกระดับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และนาผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาสานัก
ทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. กรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนดุงอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
โดยแบ่งเป็น 4 ด้ำน
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ สานักงานทะเบียนอาเภอ
บ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวนทั้งหมด 120 คน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 1. ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s needs) 2. ทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์สเบริ์ก (Herzberg’s theory) 3.
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s theory)
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งเป็นเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประชาชน ได้ แ ก่ เพศ, อายุ , ระดั บ
การศึกษา, อาชีพ เป็นแบบสอบถามจานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ใช้ บ ริ ก ารส านั ก งานทะเบี ย นอ าเภอบ้ า นดุ ง ที่ ท าการปกครองอ าเภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น คื อ ด้ านกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บริ ก าร ด้ า นเจ้ าหน้ า ที่ /บุ ค ลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการให้บริการจานวน 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 ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนที่มีต่อการใช้
บริ ก ารของส านั ก งานทะเบี ย นอ าเภอบ้ า นดุ ง ที่ ท าการปกครองอ าเภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
เป็นคาถามแบบปลายเปิด
4.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ
1) การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของสานักทะเบียนและบัตรสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทา
การปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีจากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนต่อการใช้บริการของ สานักทะเบียน
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และตรวจสอบแบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้ วิจั ย ขออนุ ญ าตนายอ าเภอบ้ านดุง จั งหวัด อุด รธานี เพื่อ ใช้ แบบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง
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2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่สานักงานทะเบียนอาเภอ
บ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลคื นด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30
พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
4) จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ แ จกแบบสอบถามไปจ านวน 120 ชุ ด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จานวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ
ด้ว ยคอมพิว เตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจัยเลือกใช้ส ถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
2) ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของสานักงาน
ทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะความคิ ด เห็ น ประชาชนที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของ
สานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การพรรณนาวิเคราะห์
4.6 เกณฑ์กำรแปลผล
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก 4) ด้านคุ ณภาพของการให้บริการ โดยมีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่ง 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด และ 1 มีความพึง
พอใจน้ อยที่ สุ ด ตามล าดับ เกณฑ์ ในการประเมิน ระดับ ความพึงพอใจ ผู้ วิจั ยใช้ค่ าเฉลี่ ย ( Mean)
โดยเทีย บคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ยกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิ เคิร์ท (Likert) แล้ ว แปลผลดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543)
ช่วงคะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด
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 านักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึก ษา
เชิงสารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 3 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บริการของสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามกลุ่ มตั ว อย่ างที่ ตอบค าถาม ซึ่ งเป็ น
ประชาชนที่มาใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวน 120 คน ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
53
67
120

ร้อยละ
44.17
55.83
100.00

จากตารางที่ 5.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ า นเพศของกลุ่ มตั ว อย่ างที่ต อบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวน 120 คน พบว่า
ส่ ว นใหญ่เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 67 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.83 และเป็น เพศชาย จ านวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.17
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อำยุ
15-19
20-29
30-39
40-49

จำนวน (คน)
23
22
12
27

ร้อยละ
19.16
18.33
17.5
22.5
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อำยุ
50-59
60 ขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
15
12
120

ร้อยละ
12.5
10
100.0

จากตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามอายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จานวน 120 คนพบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรองลงมามีอายุ 15-19 ปี
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16
ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
ป.โท
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
73
35
6
1
4
1
120

ร้อยละ
60.83
29.16
5
0.83
3.33
0.83
100.00

จากตารางที่ 5.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา จ านวน 120 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาโท และ ปวส.
จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.83
ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อำชีพ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
นักเรียน
ว่างงาน

จำนวน (คน)
2
22
8
30
2

ร้อยละ
1.66
18.33
7.5
25
1.66
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อำชีพ
เกษตรกร
แม่บ้าน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
50
5
120

ร้อยละ
41.66
4.16
100.00

จากตารางที่ 5.4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นอาชี พ ของประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการ จานวน 120 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกร
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของประชำชนที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของสำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนดุง ที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอบ้ า นดุ ง ที่ ท าการปกครองอ าเภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
จากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 120 คน ดังแสดงในตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ในภาพรวม
ประเด็นกำรประเมิน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
เฉลี่ย

n = 120
S.D.
4.41
0.63
4.45
0.62
4.33
0.66
4.47
0.57
4.41
0.62

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5.5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( =4.41, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีลาดับมากที่สุดไป
น้อยที่สุด คือ ลาดับที่ 1 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.47,
S.D.=0.57) ล าดั บ ที่ 2 คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลที่ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
( =4.45, S.D.=0.62) ล าดับ ที่ 3 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ ( =4.41, S.D.=0.63)
ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( =4.33, S.D.=0.66) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 5.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นกำรประเมิน
1. กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 การติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ
1.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศ
1.3 การให้บริการตามลาดับผูม้ ารับบริการก่อน-หลัง เช่น
ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น
1.4 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.5 ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
เฉลี่ย

n = 120
S.D.

ระดับควำมสำคัญ

4.48

0.62

มาก

4.35
4.44

0.60
0.68

มาก
มาก

4.34
4.46
4.41

0.66
0.59
0.63

มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5.6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บ ริการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อ
พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุดไปน้อยสุด ลาดับที่ 1 คือ การติด
ประกาศเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร ( =4.48, S.D.=0.62) ล าดั บ ที่ 2 คื อ
ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ( =4.46, S.D.=0.59) ล าดั บ ที่ 3
การให้บริการตามลาดับผู้มารับบริการก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น ( =4.44,
S.D.=0.68) ลาดับที่ 4 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศต้น ( =4.35, S.D.=0.60)
และลาดับสุดท้าย คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =4.34, S.D.=0.66)
ตารางที่ 5.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร
1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่ น สามารถตอบคาถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
5. ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. สามารถติดต่อและแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
รวม

n = 120
S.D.
4.51
0.54
4.45
0.67
4.35
0.69

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก

4.43

0.60

มาก

4.51
4.47
4.45

0.64
0.56
0.62

มากที่สุด
มาก
มำก
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จากตารางที่ 5.7 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บ ริการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อ
พบว่ า ประเด็ น ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมา กที่ สุ ด ไปน้ อ ยสุ ด ล าดั บ ที่ 1 คื อ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ( =4.51, S.D.=0.54) และให้บริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ( =4.51, S.D.=0.64) ลาดับที่ 2 คือ สามารถติดต่อและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว ( =4.47, S.D.=0.56 ) ลาดับที่ 3 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ ( =4.45, S.D.=0.67) ลาดับที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ( =4.43, S.D.=0.60) และลาดับสุดท้าย คือ
ความรู้ ความสามารถในการให้ บ ริก าร เช่ น สามารถตอบค าถาม ชี้แ จง ข้ อสงสั ย ให้ คาแนะน า
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ ( =4.35, S.D.=0.69)
ตารางที่ 5.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
2. มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก
3. ความพอเพียงของอุปกรณ์สาหรับผู้รบั บริการ เช่น ปากกา น้ายาลบ
คาผิด เป็นต้น
4. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็นต้น
5. ความพอเพียงของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้าดื่ม ทีน่ ั่ง
คอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
6. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
รวม

n = 120
S.D.
4.34
0.64
4.23
0.74

ระดับ
มาก
มาก

4.24

0.57

มาก

4.36

0.70

มาก

4.30

0.80

มาก

4.55
4.33

0.53
0.66

มากที่สุด
มำก

จากตารางที่ 5.8 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้ บริ การของสานักทะเบี ยนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อพบว่า ประเด็น
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มากที่สุดไปน้อยสุด ลาดับที่ 1 คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการใน
ภาพรวม ( =4.55, S.D.=0.53) ลาดับที่ 2 คือ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รั บ ความคิ ด เห็ น แบบสอบถาม เป็ น ต้ น ( =4.36, S.D.=0.70) ล าดั บ ที่ 3 ป้ า ย/สั ญ ลั ก ษณ์ /
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ( =4.34, S.D.=0.64) ลาดับที่ 4 ความพอเพียงของสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ห้องสุขา น้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
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( =4.30, S.D.=0.80) ลาดับที่ 5 ความพอเพียงของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบ
คาผิด ( =4.24, S.D.=0.57) เป็นต้น และลาดับสุดท้าย คือ มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ( =4.23, S.D.=0.74)
ตารางที่ 5.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านคุณภาพของการให้บริการ
คุณภำพของกำรให้บริกำร
1. การให้บริการทีไ่ ด้รับตรงตามความต้องการ
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ
3. ผลการบริการในภาพรวม
ภำพรวม

n = 120
S.D.
4.52
0.53
4.40
0.62
4.50
0.56
4.47
0.57

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 5.9 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง 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) เป็นลาดับสุดท้าย
ตอนที่ 3 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรเพิ่มเติมของประชำชนที่มี
ต่อกำรใช้บริกำรของสำนักงำนทะเบียนอำเภอบ้ำนดุง ที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนดุง จังหวัด
อุดรธำนี
จากตารางวิเคราะห์ แบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในประเด็นต่าง ๆ จาก
ตารางที่ 5.6-5.9 สามารถสรุปในประเด็นย่อยที่มีการแปลผลเป็นความพึงพอใจในระดับคะแนนที่น้ อย
ที่สุด 4 ประเด็น ได้ดังตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนที่มีต่อการใช้
บริการของสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี
ตำรำงที่
ตารางที่ 5.6 ประเด็นด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ
ตารางที่ 5.7 ประเด็นด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่

ผลสรุป
การให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตาระยะเวลาที่ ก าหนด
( =4.34 , S.D.=0.66) มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด
ความรู้ ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร เช่ น
ส า ม า ร ถ ต อ บ ค า ถ า ม ชี้ แ จ ง ข้ อ ส ง สั ย

ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย
ควรมีการกาหนดนัดหมายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน
หรื อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศการนั ด หมายเวลา
ออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
ควรมีการนาเสนอแนวทางการเข้ารับบริการแบบ
มัลติมีเดียส่งเสริมความเข้าใจในเวลารวดเร็ว และ
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ตำรำงที่

ผลสรุป
ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย
ให้บริการ
ให้ ค าแนะน า ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่อ แก้ปั ญ หาการติดต่อ สอบถามในเรื่อ งซ้าซ้อ น
น่าเชื่อถือ ( =4.35, S.D.=0.69) มีค่าเฉลี่ยและ หรือ เรื่องเดิม ควรมีการบั นทึกคาถามคาตอบที่มี
ความถี่ สู ง มาเป็ น ป้ า ยแนะน า ชี้ แ นะ ในอิ น โฟ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด
กราฟิกในการทาความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 5.8 ประเด็นด้านสิ่ง มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ ควรมี ก ารจั ด การเรื่ อ งจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร
อานวยความสะดวก
โดยสะดวก ( =4.23, S.D.=0.74) มีค่าเฉลี่ย โดยทาการเก็บข้อมูลและแจกแจงความถี่ว่าในวัน
ใดบ้ า งที มี จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารสู ง ควรเพิ่ ม
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่หรือการให้บริการช่องทางพิเศษสาหรับ
เรื่องที่เร่งด่วน และต้องการรับทราบข้อมูลเพื่อการ
ส่งต่อไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องทันเวลา
ตารางที่ 5.9 ประเด็ น ด้ า น ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ( = ควรมีการกาหนดภาระงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน
คุณภาพของการให้บริการ
4.40, S.D.=0.62) มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ว่าหากผู้เข้ารับบริการต้องการหรือมีปัญหาเรื่องใด
ต้อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งไรบ้ า ง และต้ อ งมี
มาตรฐานน้อยที่สุด
รายละเอียดให้ทราบเบื้องต้นว่าจะต้องใช้เอกสาร
หลักฐานอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะมีสิ่ง
ใดบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจก่อนการเข้า
รับบริการ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
มากยิ่งขึ้น

6. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีและเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทาง
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ
ประชาชนที่มาใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จานวน 120 คน โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้ บริ การของสานั กทะเบี ย นอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อวัด
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ตอนที่ 3 ผลสรุ ปข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บริการของสานักงานทะเบียนอาเภอบ้านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
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ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริหารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และความต้องการของประชาชน กรณีศึกษาสานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สรุปได้
ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนที่มาใช้บริการที่สานักทะเบียนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
จานวน 120 คน ส่ว นใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 และเป็นเพศชาย
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 อายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
และรองลงมามีอายุ 15-19 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.16 และน้อยที่สุดคือ ปริ ญญาโทและปวส. จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.83 ส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกร จานวน 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.66 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน จานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 25
2) ประชาชนมีระดับความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอบ้ านดุง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดั บมาก ( =4.41, S.D.
=0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้
(1) ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ประชาชนมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( =4.14, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกข้อตามลาดับ ได้แก่ การติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ( =
4.48, S.D.=0.62) ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่กาหนด ( =4.46, S.D.=0.59)
การให้ บ ริ ก ารตามล าดั บ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารก่ อ น -หลั ง เช่ น ผู้ ที่ ม าก่ อ นได้ รั บ บริ ก ารก่ อ น
เป็นต้น ( =4.44, S.D.=0.68) การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศ ต้น ( =4.35,
S.D.=0.60) และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ( =4.34, S.D.=0.66) ตามลาดับ
(2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ
ตามลาดับ ได้แก่ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ( =4.51, S.D.=0.54) และให้บริการ
เหมือนกั น ทุกรายโดยไม่เ ลื อกปฏิบั ติ ( =4.51, S.D.=0.64) สามารถติดต่อและแก้ปัญ หาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ( =4.47, S.D.=0.56) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ ( =4.45, S.D.=0.67) ความซื่อสัตย์สุจ ริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สิ น บน ไม่ห าประโยชน์ ในทางมิ ช อบ ฯลฯ ( =4.43, S.D.=0.60) ความรู้ ความสามารถในการ
ให้ บ ริการ เช่น สามารถตอบคาถาม ชี้แจง ข้อสงสั ย ให้คาแนะนา ช่ว ยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ( =4.35, S.D.=0.69) ตามลาดับ
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(3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดั บ มาก ( =4.33, S.D.=0.66) เมื่ อ พิ จารณารายข้ อ พบว่า มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากทุ ก ข้ อ
ตามลาดับ 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) ความพอเพียงของสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้าดื่ม ที่ นั่งคอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานที่ให้บริการใน
ภาพรวม ( =4.30, S.D.=0.80) ความพอเพียงของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบ
คาผิด ( =4.24, S.D.=0.57) เป็นต้น และมีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก
( =4.23, S.D.=0.74) ตามลาดับ
(4) ด้านคุณภาพของการให้ บริการประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ
ตามลาดับ 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) เป็นลาดับสุดท้าย
3) การเสนอแนะแนวทาง จากแบบสอบถามที่มีการประเมินในระดับน้อยที่สุด สามารถนามา
เสนอแนะแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก งานทะเบี ย นอ าเภอบ้ า นดุ ง
ได้ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการนาเสนอแนวทางการเข้ารับบริการแบบมัลติมีเดียส่งเสริมความเข้าใจ
ในเวลารวดเร็ว และเพื่อแก้ปัญหาการติดต่อสอบถามในเรื่องซ้าซ้อน หรือเรื่องเดิม ควรมีการบันทึ ก
คาถามคาตอบที่มีความถี่สูงมาเป็นป้ายแนะนา ชี้แนะ ในอินโฟกราฟิกในการทาความเข้าใจในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ควรมีการกาหนดนัดหมายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ
การนัดหมายเวลาออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
(3) ควรมีการจัดการเรื่ องจานวนผู้เข้ารับบริการ โดยทาการเก็บข้อมูลและแจกแจง
ความถี่ว่าในวันใดบ้างทีมีจานวนผู้เข้ารับบริการสูง ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือการให้บริการช่องทางพิเศษ
สาหรับเรื่องที่เร่งด่วน และต้องการรับทราบข้อมูลเพื่อการส่งต่อไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องทันเวลา
(4) ควรมีการกาหนดภาระงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน ว่าหากผู้เข้ารับบริการต้องการ
หรือมีปัญหาเรื่องใดต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง และต้องมีรายละเอียดให้ทราบเบื้องต้นว่า
จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะมีสิ่งใดบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจก่อนการเข้ารับบริการ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนที่ดิน
จังหวัดอุดรธำนี สำขำบ้ำนดุง
ธนวัฒน์ ธีระเดชพิริยะ*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด อุ ด รธานี สาขาบ้ า นดุ ง ในปั จ จุ บั น
3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้ า นดุ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น และ 4) เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มารับบริการ
จานวน 307 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
บ้านดุง ในอดีต อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกระบวนการ
การให้บริการ ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
บ้านดุง ในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของประชาชนในปัจจุบันสูงกว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนในอดีต
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

186

1. บทนำ
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐด้านการบริหาราชการและตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ให้ความสาคัญในการปรับปรุงบทบาทของ
ภาครัฐ ให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน
โดยส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการปฏิรูประบบราชการและเร่งรัดพัฒนา
ทบทวน กฎ ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่ว น
ราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ
จ าเป็ น และประชาชนได้ รั บ ความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ รวมทั้ ง มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ ส านั กงานข้าราชการพลเรือนจึงได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ขึ้น เพื่อที่จะปรั บเปลี่ ยนระบบราชการให้ สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และการทาให้ระบบราชการมีความเป็นเลิศ ก็จะสะท้อนถึงความ
พยายามที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กรที่พัฒนาการบริหารงานต่าง ๆ จนกระทั่งมีความเป็นเลิศ
(นิวาส พรหมคาบุตร, 2558)
กรมที่ดินในฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกอันหนึ่งที่สาคัญที่จะ
ทาให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการให้
สานักงานที่ดินทุกจังหวัดถือปฏิบัติให้บริการต่อประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการเกี่ยวกับงานที่ดินให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยกรมที่ดินมีภารกิจหลักอยู่ 2 ประการ ได้แก่
ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบด้วย การดาเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
ราษฎร การให้ บ ริ การจดทะเบี ย นสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ย วกับที่ ดิน และอสั งหาริมทรั พย์ อย่ างอื่ น
การรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การรังวัดและ
ทาแผนที่ และการจัดที่ทากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และภารกิจตามกฎหมายอื่น
เช่น การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียน อาคารชุด การควบคุมช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น
(รุทธ์ สุขสาราญ, 2546: 1)
การปฏิรูประบบราชการมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน โดยมีความเป็นมาเริ่มตั้งแต่การออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนของรัฐ พ.ศ. 2532 ซึ่งใช้บังคับวันที่ 12 เมษายน 2532 ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา
76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค และส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
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ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการ
สาธารณะและการใช้จ่ ายเงิน งบประมาณมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด เพื่อ ประโยชน์สุ ขของประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” และในปี พ.ศ.
2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบังคับใช้ ซึ่งแสดง
ถึงความสาคัญของการบริหารงานและการให้บริการของภาคราชการที่จะต้องให้ ความสาคัญแก่การ
บริการประชาชน (กรมที่ดิน , 2548: 7) มีการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบทิศทางที่จะกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการให้ ร ะบบราชการไทยพร้ อ มรั บ กั บ การขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับปรุงสมดุลในการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ
มีการทางานแบบบูรณาการ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนา มีภูมิ คุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัว
เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ในและภายนอกเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในทุ ก ๆ
สถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ
และมุ่งสู่ความยั่งยืน ” จากประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถึงการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน โดยพัฒ นางานบริ ก ารของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ สู่ ค วามเป็น เลิ ศ เพื่ อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่าย
และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน
การให้ บ ริ การแบบเบ็ ดเสร็ จ อย่ างแท้จริง พัฒ นาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้ มีประสิ ทธิภ าพ
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิ ศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,
2562: 31)
สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วย
ราชการในส่ ว นภูมิ ภ าคได้ป ฏิบั ติงานโดยยึ ดหลั กและแนวทางนโยบายของกรมที่ ดิน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้บริการด้านงานที่ดินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจิตบริการ ยึดมั่นใน
จริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน , 2553: 6)
เป็นงานที่มีลักษณะเป็นหน่วยงาน “บริการประชาชน” ปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ
ประชาชน และจัดการที่ดินของรัฐโดยออกหนังสือแสดงสิทธิให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การรังวัดแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
มั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังที่กรมที่ดินได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“ขับ เคลื่ อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจั ด การ การบริ ก ารระดั บ สากล” ซึ่ ง ที่ ดิ น นั บ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรอั น ส าคั ญ และเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันนอกจากการจัดการที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการ
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ใช้และการเพิ่มค่าให้กับที่ดินแล้ว สิ่งที่จะต้องคานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ การให้บริการ จึงมีความ
จาเป็ นอย่ างยิ่งส าหรับ การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
ที่จ ะต้ องปฏิ บั ติง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ใ นด้า นการให้ บ ริ การประชาชน เพื่ อ ให้
ประชาชนผู้ รับ บริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจต่อการให้ บริการ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชนในงานที่ให้บริการ
สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง มีระบบงานบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่บัญญัติว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจทาการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริการให้มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม เป็นธรรม ประชาชนเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการว่าเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้ และจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ในการพัฒ นาระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีความพร้อมและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้บริหารในการกาหนด
นโยบายและแผนงานในด้านการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมที่ดิน
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในปัจจุบัน
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน
2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
เพื่ อทราบถึ ง ความพึง พอใจของประชาชนต่ อการให้ บ ริก ารของส านัก งานที่ดิ นจั งหวั ด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และได้ น าแนวคิ ด ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1994: 241; อ้ า งถึ ง ใน สมวงศ์
พงศ์สถาพร, 2550: 75) มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) จานวนครั้งที่มารับบริการ
6) ประเภทงานที่เข้ารับบริการ

ตัวแปรตำม
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี สำขำบ้ำนดุง
ในอดีตและปัจจุบนั
1) ด้านกระบวนการการให้บริการ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4) ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยผู้วิจัยอาศัยฐานคิดคานวณสถิติผู้มารับบริการกับ สานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้ านดุง ในช่ว งเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 จานวน 1,308 คน (ส านักงานที่ดิน
จังหวัด อุดรธานี สาขาบ้านดุง, 2563)
4.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยผู้วิจัยอาศัยฐานคิดคานวณสถิติผู้มารับบริการกับ สานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จานวน 307 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชน
4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) ด้วยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
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) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (T-test)
4) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุ ด รธานี สาขาบ้ า นดุ ง โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) ด้ ว ยการแบ่ ง ประเภท
ข้ อ ความในเอกสารที่ น ามาวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ มี ค วามสม่ าเสมอ จั ด บริ บ ท (Context) ของข้ อ มู ล
วัดความถี่ของการใช้ห รื อการวิเคราะห์ เชิ งปริมาณ โดยการจัดประเภทของคาและข้อความที่จะ
วิเคราะห์ที่มีระบบจาแนกประเภท
5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.10)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด
มีความพึง พอใจอยู่ ในระดับ ปานกลาง ( X =3.18) รองลงมาคื อ ด้านกระบวนการการให้ บริ การ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13) และด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07) ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.02) สามารถสรุปผลรายด้าน ดังนี้
1) ด้านกระบวนการการให้ บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.13)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการชาระเงินมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (  =3.35) รองลงมาคื อ การน าคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการบริ ก าร
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.27) ส่วนขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.88)
2) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (  =3.02)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.21) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สามารถให้คาแนะนาในเรื่อง
ต่า ง ๆ แก่ ผู้ รั บ บริ การ มีค วามพึ งพอใจอยู่ ในระดับ ปานกลาง (  =3.08) ส่ ว นการให้ บริ การของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.92)
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ให้รับชม
ระหว่างรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.43) รองลงมาคือ
การจัดให้ มีเครื่องปรับ อากาศภายในส านักงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.40)
ส่วนบริเวณโดยรอบสานักงานที่ดินมีความร่มรื่น มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปาน
กลาง (  =2.96)
4) ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.07)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า การจัดให้ มีตู้แสดงความคิดเห็ นและรับแบบประเมินการบริการ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.32) รองลงมาคือ มีการนาเทคโนโลยีที่
ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (  =3.21) ส่ ว นมี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการติดต่องานไว้ชั ดเจน มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.90)
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานั กงานที่ดินจังหวัด
อุ ด รธานี สาขาบ้ า นดุ ง ในปั จ จุ บั น พบว่ า โดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(  =3.40) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่ า ด้านการส่ งเสริมแนะนาการบริการ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งอานวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.44) และด้านกระบวนการการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.38) ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.33)
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1) ด้ านกระบวนการการให้ บริ การ พบว่ า มี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บปานกลาง (  =3.38)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการชาระเงินมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.57) รองลงมาคือ มีการจัดคิวให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.45) ส่วนขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.15)
2) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (  =3.33)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดลาดับคิวก่อน-หลัง ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย และยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.40) รองลงมา
คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.37) ส่วนเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.25)
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.44) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดให้มีเครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน มีค่าเฉลี่ ย
สูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.67) รองลงมาคือ มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
โทรทัศน์ให้รับชมระหว่างรอรับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.51) ส่วนมีบริเวณที่
จอดรถบริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.25)
4) ด้ า นการส่ ง เสริ ม แนะน าการบริ ก าร พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(  =3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นและรับแบบประเมินการ
บริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =3.63) รองลงมาคื อ มี แ ผ่ น พั บ
คาแนะนาเกี่ยวกับงานที่มาติดต่อเพื่อบริการประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.54)
ส่วนขั้นตอนการขอรับบริการไม่ซับซ้อน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.37)
5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
บ้านดุง ในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบัน (  =3.40) สูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต (  =3.10)
5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง พบว่า ประชาชนอยากให้มีการสารวจพื้นที่ว่างให้มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ เพิ่มพนักงาน
ต้อนรับและตรวจเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้
บริ การประชาชน ให้ เพิ่มช่องทางการประชาสั มพันธ์ข่าวสารของส านักงานที่ดินให้ มากขึ้น และ
ให้เจ้าหน้าที่แนะนาขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากขึ้น

193

6. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง
6.1 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุ ด รธานี สาขาบ้ า นดุ ง ในอดี ต พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงคา (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่ มาใช้บริการ
สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยพรพรรณ
ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการของสานักงานที่ ดินจังหวัด
นนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลรายด้านดังนี้
1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของสานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงคา
(2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขา
ปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า
(2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้ ค วามเชื่ อมั่น แก่ผู้ รั บ บริ ก าร ด้า นการเอาใจใส่ ต่อ ผู้ รับ บริ การ ด้ า นความน่า เชื่อ ถือไว้ว างใจได้
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกบริการ อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการการให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สาขาหนองกุ ง ศรี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ด้านกระบวนการการให้บริการด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ต่อคุณภาพการให้บ ริ การของส านั กงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางเขน ด้านการส่งเสริมแนะนาการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง
6.2 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุ ด รธานี สาขาบ้ า นดุ ง ในปั จ จุ บั น พบว่ า โดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า (2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า
มีค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพการให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงคา (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการสานักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดิ นจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดิ นจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลรายด้านดังนี้
1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี สาขาบางบัวทอง ด้านกระบวนการการให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการบริการของสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ
ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
สาขาปากช่อง ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางเขน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า
(2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้ ค วามเชื่ อมั่น แก่ผู้ รั บ บริ ก าร ด้า นการเอาใจใส่ ต่อ ผู้ รับ บริ การ ด้า นความน่า เชื่อ ถือไว้ว างใจได้
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงคา (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการ สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริ ก ารส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นนทบุ รี สาขาปากเกร็ ด มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์อานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ (2556) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ
ของสานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า
มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสานักงานที่ดิ นจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้ า นการส่ ง เสริ ม แนะน าการบริ ก าร พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนงนุช จันดีกระยอม (2557) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพในการให้บริการของ
สานักงานที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ผลการศึกษาพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ระดับคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดิน จัง หวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี
สาขาบางบัวทอง ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมแนะนา
การบริการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกบริการ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
6.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจ
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ของประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบันสูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับ
ปฐม มณีโรจน์ (อ้างถึงใน ปริมพร อาพันธ์ , 2538: 24) ที่กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะเป็นการ
บริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอานาจ กระทาเพื่ อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้
เกิดความพอใจของผู้รับบริการ สอดคล้องกับสาโรช ไสยสมบัติ (2534: 15) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ง านส าเร็ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้ า เป็ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การให้ บ ริ ก าร ผู้ บ ริ ห ารจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การท าให้ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือ จานวนผู้มาใช้บริการ
และสอดคล้ องกั บ ศิริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2541: 90) ที่ก ล่ า วว่ า ความพึง พอใจของลู ก ค้ า
(Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบ
ระหว่า งการรั บ รู้ ใ นการท างานของผลิ ต ภัณ ฑ์ กั บความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ถ้ า ผลการท างานของ
ผลิตภัณฑ์ต่ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจ ถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความ
คาดหวังลูกค้า จะเกิดเป็นความพึงพอใจ และถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวังมาก
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก
6.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอยากให้มีการสารวจพื้นที่ว่างให้มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ
ให้เพิ่มพนักงานต้ อนรับและตรวจเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้ มี
เครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการประชาชน ให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสานักงานที่ดิน
ให้มากขึ้น และให้เจ้าหน้าที่แนะนาขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนิ ว าส พรหมค าบุ ต ร (2558) ที่ศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารของส านั กงานที่ ดิ น จัง หวั ด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า สานักงานที่ดิน ควรเพิ่มช่องทางในการให้บริการหลายช่องทาง เช่น
การให้บริการแบบออนไลน์ควรเพิ่มจุดให้บริการให้มากกว่านี้ ควรเพิ่มระยะเวลาในการให้บริการให้
มากกว่านี้ ควรเพิ่มเก้าอี้ในการนั่งรอรับบริการให้มากกว่านี้ สอดคล้องผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา
(2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจั งหวัดกาฬสินธุ์
สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า ควรปรับการให้บริการให้รวดเร็วขึ้นและแสดงขั้นตอนให้เห็น
อย่ า งชั ด เจน ควรเพิ่ ม จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บริ ก าร เจ้า หน้ าที่ ค วรเอาใจใส่ แ ละให้ คาแนะน าแก่
ประชาชนมากขึ้น ควรจัดเก้าอี้สาหรับผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น และควรมีเอกสารแนะนาขั้นตอนในการ
ติ ด ต่ อ ให้ เ พี ย งพอ และสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของนงนุ ช จั น ดี ก ระยอม (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
คุณภาพในการให้บริการของสานักงานที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ผลการศึกษาพบว่า
ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ควรมีการแบ่ง
งานให้บริการแต่ละประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น ควรมีป้ายบอกจุดแสดงขั้นตอน การให้บริการที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ควรที่จะมีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจน
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7. บทสรุป
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในอดีต โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านกระบวนการการ
ให้ บริ การ การส่งเสริ มแนะนาการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ ส่ว นความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบัน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม แนะน าการบริ ก าร ด้ า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้ า นกระบวนการ
การให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สาหรับผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้ บ ริ การในอดีตและปั จ จุ บัน พบว่า แตกต่างกัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยความพึงพอใจของประชาชนในปัจจุบัน สูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง
ประชาชนอยากให้ มีการสารวจพื้นที่ว่างให้ มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ เพิ่มพนักงานต้อนรับและตรวจ
เอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการประชาชน
ให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานที่ดินให้มากขึ้ น และให้เจ้าหน้าที่แนะนา
ขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ศึกษำเฉพำะกรณีเทศบำลตำบลนิคมสงเครำะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
ธานินทร์ จงประเสริฐ*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับขวัญกาลังใจบุคลากรเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
และ 3) เพื่อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงและส่งเสริมการสร้าง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลนิ คมสงเคราะห์ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง จานวน 75 ท่าน โดยทาการศึกษา
แบบวิจัยเชิงปริมาณ แล้วด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลไดแก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทและระดับตาแหน่ง, อายุการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ทดสอบ
แบบ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ผลการศึ กษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ าง จานวน 75 ราย แบ่ง เป็น ข้ อมู ล ทั่ว ไปพบว่า พนัก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยมีเพศหญิง มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และมีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี มากที่สุ ด
20-30 ปี จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 37
ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ส่วนมากเป็นประเภทและ
ระดับตาแหน่ง พนั กงานจ้ างเหมาบริการ จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 อยู่ในตาแหน่งและ
ประเภท คิดเป็ นร้อยละ มีอายุการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 29 ราย
คิดเป็นร้อยละ 38.70 และบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 34 ราย คิด เป็นร้อ ยละ 45.30 และขวัญกาลั งใจในการปฏิ บัติงาน
บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับขวัญ
กาลั งใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 3.5748 ในส่ว นผลการทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ส ถิติ
เชิงอนุมาน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ประเภทและระดับตาแหน่ง และรายได้ค่าตอบแทน ไม่สัมพันธ์ กับระดับขวัญกาลังใจ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อย่างมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ บริหารเทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์ ควรพัฒนาและทานุบารุงขวัญกาลังใจต่อบุคลากรในสังกัดให้ดี อยู่เสมอ และเพิ่มเติมใน
ด้านของการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าควรให้มีการติดตามผลนาเอาความรู้ ไปใช้ในการ
บริหารงาน ของบุคลากรในสังกัดหรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน
เพื่อให้ มีความเจริ ญก้าวหน้ าในสายวิช าชีพและสายการปฏิบัติ และเป็นการพัฒ นาบุคลากรของ
องค์การต่อไป และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งควรให้มีการศึกษาในหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ งในองค์กรภาครัฐอื่น หรือองค์กรใน
ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้ บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรอื่น เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
บริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ: ขวัญกาลังใจ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร
1. บทนำ
หลักของการกระจายอานาจทางการปกครอง (Decentralization) คือ การจัดระเบียบการ
ปกครอง ในการจัดทาบริ การสาธารณะบางอย่างที่รัฐ หรือส่ วนกลางเป็นผู้ดาเนินการเดิมอยู่แล้ ว
มอบอานาจหน้าที่กระจายอานาจทางการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้รับไปดาเนิน การด้วยงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่กากับดูแลเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชา
สั่งการ ซึ่งสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น สามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ (สถาบันพระปกเกล้า)
1) องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูปแบบทั่ว ไป ได้แก่ องค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
คาว่า “เทศบาล” อาจพิจารณาโดยแยกความหมายดังนี้ “เทศ” หมายถึง สถานที่หรือถิ่นที่
ส่วนคาว่า “บาล” หมายถึง เลี้ ยงรักษาและปกครอง เมื่อรวมทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ ว “เทศบาล”
จึงหมายความถึง การเลี้ยงการรักษาและการปกครองถิ่นที่ (ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา, 2533)
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งใน
การให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ดีที่สุด โดยเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างความเจริญ
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ามามี ส่ ว นร่ว มและพั ฒ นาได้ ด้ว ยตนเอง จึ งเป็นหน่ว ยงาน
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ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง
เช่นกัน ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง ปัญหาที่มักเกิดขึ้นภายในเทศบาล
นั้น จึงมักเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมากเช่นกัน ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นภายใน
องค์กรเทศบาลนั้น เป็นต้นว่าความขัดแย้งระหว่างคณะผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาล ความขัดแย้ง
ระหว่างนายกเทศมนตรี (ฝ่ายการเมือง) กับข้าราชการฝ่ายประจาและความขัดแย้งระหว่า งพนักงาน
เทศบาลด้วยกันเองเป็นต้น ปัญหาภายในของเทศบาลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการถูกแทรกแซงจาก
นโยบายรัฐบาล ส่วนราชการส่วนกลาง หรือจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค มากจนส่งผลทาให้เทศบาล
ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลนิ ค ม
สงเคราะห์อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาปั จ จั ย ที่มีผลต่อระดับขวัญกาลั งใจบุคลากรเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงและส่งเสริมการสร้าง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. คำถำมหลักกำรวิจัย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสั ง กั ด เทศบาลต าบลนิ ค ม
สงเคราะห์
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 ควำมหมำยของขวัญกำลังใจ
ขวัญกาลังใจตามศัพท์ภาษาไทยขวัญและกาลังใจสามารถแยกได้เป็น 2 คา คือ ขวัญและ
กาลังใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายดังนี้
“ขวัญ” คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจาชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็
เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า
ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทาให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิง
ซึง่ มักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่าขวัญอ่อน, และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว
เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน โดยปริยายหมายความว่า ยอดกาลังใจ เช่น ขวัญเมืองว่า
ยอดกาลังใจของเมือง
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“ก าลั ง ใจ” คื อ สภาพของจิ ต ใจที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และกระตื อ รื อ ร้ น พร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
เหตุการณ์ทุกอย่าง ความหมายของขวัญกาลังใจ ขวัญกาลังใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า morale
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554; อ้างถึงใน ธนิษฐา อ่อนมิ่ง , 2557) กล่าวว่า ขวัญและกาลังใจ
หมายถึง ขวัญเป็นลักษณะเหมือนแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในภาวะที่ผู้นา
หรือผู้บริหารต้องเผชิญกับภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจสูง การดูแลพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้ปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป
สมคิ ด บางโม (2546; อ้ า งถึ ง ใน สมโชค ประยู ร ยวง, 2558) กล่ า วว่ า ขวั ญ (Morale)
หมายถึง ความพึงพอใจ ความตั้งใจในการปฏิบั ติงานที่จะอุทิศทุกสิ่งอย่าง สติ ปัญญา แรงกาย เวลา
และทรัพย์สิน เพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
สมพงษ์ เกษมสิน (2521; อ้างถึงใน สิริรัตน์ ฉัตรสมนิยม, 2551) นิยามว่าขวัญเป็นธรรมชาติ
ที่ไม่มีรูป ร่ าง และขวัญที่ดีเกี่ย วกับการทางานนั้นคือความตั้งใจของคนทางานที่จะอุทิศเวลาและ
แรงกายของตนเองเพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ผดุง วุฒิเอ้ย (2552) ขวัญและกาลังใจ หมายถึง การแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่องานต่อบุคคลต่อเพื่อนร่วมงาน หรือต่อจุดมุ่งหมายของ
องค์การ รวมถึงความตั้งใจของคนที่จะอุทิศเวลาและแรงของคนเพื่อตอบสนองความต้องการและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
ปรี ย าพร วงอนุ ตรโรจน์ (2553; อ้างถึงในนิติ ห่ ว งไทย, 2551) ได้อธิบายคาว่า “ขวัญ ”
หมายถึ ง สถานการณ์ ข องจิ ต ใจแสดงออกในรู ป พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ เช่ น ความกระตื อ รื อ ร้ น
ความคาดหวัง ความกล้า ความเชื่อมั่นในทางตรงกันข้ามคนที่ปราศจากขวัญมักแสดงออกมาในรูป
ของความเฉยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง และขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังได้อธิบาย
เพิ่มเติมอีกว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็นเจตคติของบุคคลที่ยึดติดต่องาน และเป็น ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน ส่วน“ขวัญ”นั้นเป็นผลของการแสดงออกทางเจตคติ
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจ
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ, 2551) ได้คิดค้นการจูงใจที่
สาคัญของทฤษฎี โดยมี 2 ปัจจัยเพื่อต้องการศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการทางาน คาตอบที่
ค้นพบคือ ทุกคนย่อมต้องการความสุขจากการทางาน และองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความสุขจากการ
ทางานมีอยู่ 2 องค์ประกอบคือ
1) ปัจจัยจูงใจ เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อเรื่องงานโดยตรง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
และก่อให้เกิดความสุขจากการทางาน บุคคลย่อมจะถู กจูงใจให้เพิ่มผลผลิตโดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่ ง
สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ความสาเร็จของงาน คือ ความสาเร็จ ความสมหวังจากการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตนเอง

203

(2) การยอมรับนับถือ หมายถึงการที่บุคลากรขององค์การได้รับความเชื่อถือ และ
ความไว้วางใจ
(3) ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ความดีความชอบในการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสม
(4) ความรับ ผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
อานาจตามกฎหมายกาหนด โดยการปฏิบัติงานนั้นต้องมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ
(5) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถงานที่ปฏิบัติมีความสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ ต้องไม่ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
จนเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นอิสระในการทางาน
2) ปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยที่ใช้ค้าจุน หรือใช้บารุงรักษาจิตใจของบุคคล ให้ทางานแต่มิได้เป็น
สิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ปัจจัยนี้ประกอบด้วย
(1) นโยบายและการบริหารงาน คือ นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร ที่ มีทิศทางการ
บริ ห ารอย่ า งครอบคลุ ม และชั ด เจน ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การปกครองการบังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถในการ
บังคับบัญชา และมีความยุติธรรมและความเป็นผู้นาที่ดี
(3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล คื อ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมไปจนถึงกับเพื่อนร่วมงาน
(4) สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกสบายอย่างสม่าเสมอ
(5) เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ
ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970; อ้างถึงใน บุญมา อัครแสง, 2552)
เป็นทฤษฎีการจูงใจของนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว์
มองความต้องการของมนุ ษย์เป็นล าดับขั้นจากระดับ ที่ต่าสุ ดไป ไปสู่ ร ะดับที่สู ง สุ ด ขึ้นไป
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร น้า
ความอบอุ่นหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้น
2) ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จะ
เป็นอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร หรือที่อยู่อาศัย
3) ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการความผูกพันกับองค์การและการยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนร่วมงาน
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4) ความต้องการการยอมรับนับถือเป็นความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องยอมรับนับถือและมีความ
ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นและนับถือตนเอง
5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงสุดเป็นความปรารถนาที่จะให้
ประสบความสาเร็จเพื่อที่จะมีศักยภาพบรรลุความสาเร็จ ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระดับสูงสุด
ทฤษฎี ก ารจู ง ใจของแมคเคลแลนด์ (1985; อ้ า งถึ ง ใน วั ช ราภรณ์ เจี ย รวาปี , 2558)
ได้เน้นความต้องการ 3 ประการ คือ
1) ความต้องการความสาเร็จ (need for achievement) คือ ความต้องการมีผลงานและ
บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา
2) ความต้องการความผูกพัน คือ ความต้องการที่จะมีความผูกพันกับองค์การ
3) ความต้องการอานาจ (need for Power) คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลอานาจเหนือ
บุคคลอื่น
4.3 องค์ประกอบของขวัญและกำลังใจ
ประดิษฐ์ คุณรัช (2539; อ้างถึงใน บุญมา อัครแสง, 2552) ได้เสนอแนวคิดถึงองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานมี 6 ประการคือ
1) การควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ คือ การที่ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน ช่วยแนะนา
และแก้ไขปัญหาจนไปถึงการเป็นที่พึ่งของผู้ร่วมงานได้
2) ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติงานอยู่
3) การเข้าใจดีกับเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ
4) ความพอใจกับวั ตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ พนักงานที่เข้าใจระบบงาน และ
การดาเนินงานของผู้ร่วมงานมีขวัญกาลังใจสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
5) ความพึงพอใจในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรางวัลที่ได้รับ เช่น การให้บาเหน็จรางวัล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
6) สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ร่วมงาน การที่จะมีขวัญที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการคานึงถึง
ปัจจัยในหน่วยงานแล้ว ต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วย และยังต้องคานึงถึงอารมณ์
โดยทั่วไปของแต่ละบุคคล ซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอ ไม่เหมือนกันและเมื่อมาเปรียบเทียบกัน
แล้วก็จะแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการทางานที่อยู่มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร
4.4 ควำมสำคัญของขวัญกำลังใจ
วิชิต เยี่ยมเวหา (2531; อ้างถึงใน สรัญญา มิ่งเมือง, 2551) ให้ความเห็นว่านักวิชาการและ
นักบริหารงานส่วนใหญ่ถือเอาความพอใจเป็นหลักสาคัญอย่างหนึ่งของเรื่องขวัญกาลังใจ เป็นเหมือน
แกนกลางของบุคคลในการอุทิศทั้งกายและใจในการทางานให้แก่องค์การ โดยเปรียบเปรยว่าขวัญ
กาลังใจเป็นเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ มนุษย์จาเป็นต้องหมั่นออกกาลังกาย และตรวจสุขภาพอยู่
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เสมอ จะด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ แ ละมี พ ลั ง เข้ ม แข็ ง อยู่ เ สมอ องค์ ก ารก็ เ ช่ น กั น จะด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ต้องหมั่นตรวจตราขวัญกาลังใจในการทางานของบุคลากรในองค์การเสมอด้วย
4.5 ควำมสัมพันธ์ของขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
สมพงษ์ เกษมสิ น (2512; อ้ า งถึ ง ใน วุ ฒิ ช าติ เลื่ อ นสุ คั น ธ์ , 2542) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของขวัญและกาลังใจในการทางาน คือ
1) ขวัญกาลังใจในการทางาน เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความร่ วมมือร่วมใจเพื่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
2) สร้างความจงรั กภักดี ซื่อสั ตย์ต่อหมู่ คณะและองค์การ เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับ
เกิดผลในด้านการควบคุมความประพฤติของพนักงาน อยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอัน
ดีงาม
3) สร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะก่อให้เกิดพลัง ร่วมในกลุ่ม
4) ทาให้เกิดพลังสามัคคี เพื่อสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์การได้
5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
6) เครื่องหมุนและจูงใจให้สมาชิก หรือหมู่คณะ หรือองค์กรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
7) ทาให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่
วิจิตร อาวะกุล (2542 อ้างถึงใน วารี อัศวเสนา 2551) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ขวัญของการทางานมี 6 อย่าง คือ
1) ภาวการณ์เป็นผู้นาในการบริหารงาน
2) ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติงานอยู่ของบุคคลนั้น
3) ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อวัตถุประสงค์นโยบายของกลุ่ มและ
องค์การ
4) ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บาเหน็จความดีความชอบตาแหน่งหน้าที่การงาน
5) สภาพของการทางานสะดวกสบาย ความลาบากงานหนักเกิดความพึ งพอใจหรือไม่พึง
พอใจในการทางาน
6) สุขภาพทางร่างกายและจิตใจของบุคคลในหน่วยงาน แข็งแรงพอที่จะทางานในหน้าที่
หรืออ่อนแอจนทาไม่ไหว
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วัฒนา มหิพันธ์ (2544) ได้เสนอวิธีวัดขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานมีวิธีสาคัญอยู่ 4 อย่าง
คือ
1) การสังเกต เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ บังคับบัญชาควบคุมงานอยู่แล้ว การสังเกตทาได้โดยอาศัย
การร่วมสนทนาจากการปฏิบัติงานดูพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จะทาให้ เรา
ทราบถึ ง ภาวะของขวั ญ และก าลั ง ใจของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ แต่ ข้ อ ควรระวั ง คื อ การแสดงออกหรื อ
พฤติกรรมของคนบางคนอาจไม่แสดงออกมาจากใจจริงแต่เป็นการแสร้งทา
2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวัดระดับขวัญและกาลังใจของ
คนงานและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้มากการสัมภาษณ์อาจทาให้
เป็นมาตรฐาน โดยมีแบบสอบถามหรือคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยหรืออาจเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีแบบฟอร์มทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ความเหมาะสม
3) การออกแบบสอบถาม วิธีการนี้อาจเรียกว่าเป็นการสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
โดยอาศัยแบบสอบถามที่กาหนดขึ้นมาล่วงหน้าเพื่อให้รู้ถึงท่าทีของขวัญและกาลังใจของคนงานอาจมี
ทางเลือกทาได้ 2 ทาง คือ
(1) จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทาการสารวจด้วยกันหรืออาจทาเองโดยพนักงานใน
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและระยะเวลา ที่นิยมทากันควรจะมีการสารวจปีละครั้ง องค์กรประมาณ
2 ใน 3 จะจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทาการสารวจเพราะผู้ตอบแบบสอบถามจะเกิดความเชื่อถือ
และไม่เกรงใจที่จะตอบคาถาม ตามความจริง
(2) บุคลากรภายทาแบบสอบถามเนื่องจากรู้สึกปลอดภัยว่าคาตอบจะถูกเก็บเป็น
ความลับแต่ยุ่งยากก็คือการสร้างแบบสอบถามจะต้องให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและมีความประสงค์จะ
ให้ผู้ตอบ ตอบอย่างไร ก็ตามวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางวิธีหนึ่ง
4) การเก็บบันทึก การเก็บบันทึกจะอานวยผลเป็นอย่างมากถ้ามีการเก็บที่เป็นระเบียบเพราะ
การเก็บบันทึกได้แก่การเก็บรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงานเกี่ยวกับผลผลิตต้นทุนบันทึก
การขาดงานการมาทางานสายการร้องทุกข์หรืออื่น ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัดขวัญและกาลังใจ
ของคนงานเพราะการบันทึกต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นท่าทีและความคิดเห็นที่มีต่อองค์การ
ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลตำบลนิคมสงเครำะห์
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เทศบาลต าบลนิ ค มสงเคราะห์ เป็ น เทศบาลฯ ขนาดเล็ ก มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด-ตารางกิ โ ลเมตร
การปกครองมีหมู่บ้านรวมในเขตพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ชุมชน 8 ชุมชน จานวนประชากรทั้งสิ้น 3,353 คน
แยกเป็น
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ตำบล
ตาบลนิคมสงเคราะห์
ตาบลโคกสะอาด

ชำย
545
1,291

หญิง
562
1,355

รวม
1,107
2,646

จานวนครัวเรือน 1,214 ครัวเรือน แยกเป็น
- ตาบลนิคมสงเคราะห์ จานวน 331 ครัวเรือน
- ตาบลโคกสะอาด จานวน 883 ครัวเรือน
จานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งรวม 2,922 คน (รวม 2 ตาบล)
- ชาย จานวน 1,383 คน
- หญิง จานวน 1,539 คน
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธ าทิพย์ บุญเสม (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผ ลต่อขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจากการศึ กษาพบว่าขวัญและกาลังใจ
ในการอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะประเด็นความยุติธรรมในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่มักมองว่าคน
ใกล้ชิดมักจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษบ่อยครั้งถึงแม้ว่าผลการปฏิบัติงานจะ
ใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องการที่จะปฏิ บัติงานต่อไปเนื่องจากมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
และเห็นว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมได้ มีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้
ยังพบว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่นสภาพการทางานความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโอกาสความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชามีผลกับระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
นิตยา พบกิ่ง (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร และ
ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง
โดยปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรด้านนโยบายผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรด้านโครงสร้างองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผล
ต่อขวัญกาลังใจของด้านความยุติธรรมในหน่วยงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากร ปัจจัยด้านนโยบายผู้บริหาร,
ด้านโครงสร้างองค์การและด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรที่มีเพศต่างกันพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
ในแต่ละด้านไม่ต่างกันเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรที่มี
ตาแหน่งแตกต่างกันพบว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างและข้าราชการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านนโยบายผู้บริหารด้านความคิดเห็น ของข้าราชการมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่อขวัญกาลังใจสูงกว่าพนักงานจ้างส่วนความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างองค์การและด้านความยุติธรรมในหน่วยงานไม่แตกต่างกัน
6. วิธีกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ส่วนตัวแปรตามได้แก่
ตัวแปรต้น
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
2. ปัจจัยในที่ทางาน ได้แก่
…- ด้านนโยบายและการบริหารงาน โดยแบ่งออกได้เป็น
2.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายในองค์กร
2.2 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานจากภายนอก
องค์กร
3. ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
6. ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
7. ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ตัวแปรตำม
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ลั กษณะของเครื่ อ งมือ เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ส าหรับ การวิจัย ครั้ง นี้เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเอกสารที่เกี่ ยวข้องโดยคาถามและ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกั บสถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถามมี ข้ อค าถาม
เกี่ยวกับประเภทของเจ้าหน้าที่และลักษณะคาถามเป็นการตรวจสอบรายการ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า Rating scale 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย และน้อยที่สุด
โดยผู้วิจัยได้กาหนดค่าคะแนนแต่ละระดับไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547)
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความสาคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ขอหนั ง สื อ รั บ รอง และแนะน าตั ว ผู้ ศึ ก ษาจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ถึงนายกเทศมนตรีตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์
2) ทาความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ช่วยวิจัยจานวน 1 ท่าน
3) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในการวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์
4) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วยตนเองจนได้
แบบสอบถามที่ครบจานวน ทุกฉบับ
6.3 กำรประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล
2) บันทึกข้อมูลลงรหัสตามแบบการลงรหัส (coding form) ในโปรแกรม SPSS
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปรแกรม SPSS
4) นาข้อมูล ให้ค่าคะแนนแต่ละข้อมากาหนด เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545)
(1) มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(2) มาก/เห็นด้วย

กาหนดให้ 5 คะแนน
กาหนดให้ 4 คะแนน

210

(3) ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
กาหนดให้ 3 คะแนน
(4) น้อย/ไม่เห็นด้วย
กาหนดให้ 2 คะแนน
(5) น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยที่สุด กาหนดให้ 1 คะแนน
5) ประมวลผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โปรแกรม SPSS
(The Statistical Package For The Social Sciences) พร้ อ มทั้ ง ก าหนดเกณฑ์ ใ ห้ ค วามหมาย
ค่าเฉลี่ยดังนี้
1) ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่าระดับขวัญกาลังใจมากที่สุด
2) ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
3) ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
4) ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
5) ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ของบุ ค ลากรสั ง กั ด เทศบาลต าบลนิ ค ม
สงเคราะห์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประชากรการวิ จั ย โดยหาค่ า ความถี่ (Frequency) และมั ช ฌิ ม เลขคณิ ต
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ทดสอบแบบ Independent-Sample T-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างของเพศจะทาให้
ระดับขวัญกาลังใจ มีความแตกต่างกันหรือไม่
ทดสอบแบบ one-way ANOVA เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของอายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประเภทและระดับตาแหน่ง อายุการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน (รวมเงินประจาตาแหน่ง ค่าเช่า
บ้าน และเงินค่าครองชีพ) จะทาให้ระดับขวัญกาลังใจ มีความแตกต่างกันหรือไม่
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) แล้วนาเสนอเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่
7. ผลกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน

ร้อยละ

34
41
75

45.3
54.7
100.0
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2. อำยุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าอนุปริญญา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ประเภทและระดับตำแหน่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ลูกจ้างประจา
ปฏิบัติงาน-ชานาญงาน
ปฏิบัติการ-ชานาญการ
อานวยการ-บริหารงานท้องถิ่น
รวม
5. อำยุกำรปฏิบัติงำน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม
6. รำยได้ต่อเดือน (รวมเงินประจำตำแหน่ง
ค่ำเช่ำบ้ำน และเงินค่ำครองชีพ)
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท

จำนวน

ร้อยละ

21
13
25

28.0
17.3
33.3

16
75

21.3
100.0

17
11
37
10
75

22.7
14.7
49.3
13.3
100.0

30
7

40.0
9.3

15
2
5
8
8
75

20.0
2.7
6.7
10.7
10.7
100.0

29
13
20
6

38.7
17.3
26.7
8.0

7
75

9.3
100.0

34
19
4
5

45.3
25.3
5.3
6.7
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25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท
35,001-40,000 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน
3
5
3
2
75

ร้อยละ
4.0
6.7
4.0
2.7
100.0

บุ ค ลากรสั ง กั ด เทศบาลต าบลนิ ค มสงเคราะห์ อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด อุ ด รธานี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 75 คน เป็นเพศหญิง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.70 เพศชาย 34 ราย
คิดเป็นร้อยละ 45.30 บุคลากรส่วนมากอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 25 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ
33.30 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 บุคลากรส่วนใหญ่นั้น
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ บุคลากรมี
ระดับการศึกษาในระดับต่ากว่าอนุปริญญา จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.70 ส่วนบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ที่มีประเภทและระดับตาแหน่ง มากที่สุดคือ พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ บุคลากรที่มีประเภทและระดับตาแหน่ง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 20 บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ต่ากว่า 5 ปี จานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ
บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงาน 11-15 ปี จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และสุดท้ายบุคลากร
สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ที่มี รายได้ต่อเดือน คือส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000
บาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้ อยละ 45.3 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3
ระดับขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสังกัดเทศบำลตำบลนิคมสงเครำะห์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
1.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายในองค์การ
1.2 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายนอกองค์กร
2. ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
5. ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
6. ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
รวม

ค่ำเฉลี่ย
3.62
3.5748
3.6800
3.6171
3.5659
3.7211
3.3543
3.4800

S.D.
0.96
0.79651
0.67770
0.76505
0.79542
0.73413
0.84004
0.88627

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.5705

0.66690

มำก
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ขวัญกาลั งใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากร สั งกัดเทศบาลตาบลนิ คมสงเคราะห์ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 โดยมีระดับขวัญกาลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับ มาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าปัจจัยด้าน
ความสั มพันธ์ระหว่างผู้ร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือปัจจัยด้าน
นโยบายและการบริหารงานภายนอกองค์กร มีค่าเฉลี่ ยที่ 3.68 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาอีก คือ
ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มี ค่าเฉลี่ยที่ 3.62 อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริหารงานภายในองค์การ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่
3.57 โดยอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 โดยอยู่ในระดับปานกลาง ตามตารางที่ได้แจกแจงข้อมูล
กำรเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสังกัดเทศบำลตำบลนิค ม
สงเครำะห์จำแนกตำมปัจจัยคุณลักษณะของบุคคล
1) เพศ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

จำนวน
34
41
75

ค่ำเฉลี่ย
3.6795
3.4801
3.5705

S.D.
0.73175
0.60214
0.66690

t
1.295

Sig.
0.519

เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เท่ากับ 3.67 โดยอยู่
ในระดับมาก และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 โดยอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อนามาทดสอบ
ทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือเพศชายและเพศหญิงมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
2) อำยุ
อำยุ
1. 20-30 ปี
2. 31-40 ปี
3. 41-50 ปี
4. 51 ปี ขึ้นไป
รวม

จำนวน
21
13
25
16
75

ค่ำเฉลี่ย
3.34
3.61
3.61
3.80
3.5705

S.D.
.60576
.74593
.62281
.70652
0.66690

F
1.613

Sig.
.194

บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยอยู่ในระดับมาก และกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ
ทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์แต่ละกลุ่มอายุไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คืออายุที่ต่างกันของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตาบลนิคมสงเคราะห์ ไม่มีผลทาให้ระดับขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
3) ระดับกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
1. ต่ากว่าอนุปริญญา
2. อนุปริญญา
3. ปริญญาตรี
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวม

จำนวน
17
11
37
10
75

ค่ำเฉลี่ย
4.03
3.49
3.36
3.63
3.5705

S.D.
.43453
.50232
.72724
.59243
0.66690

F
4.410

Sig.
.007

-

-

พบว่า บุ คลากรสั งกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ากว่า
อนุ ปริ ญญา มีคะแนนเฉลี่ ยของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานสู งที่สุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03
โดยอยู่ในระดับ มาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทาง
สถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ ยของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ จาแนกตามระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลทาให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ แตกต่างกัน
4) ประเภทและระดับตำแหน่ง
ประเภทและระดับตำแหน่ง
1. พนักงานจ้างเหมาบริการ
2. พนักงานจ้างทั่วไป
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. ลูกจ้างประจา
5. ปฏิบัติงาน-ชานาญงาน
6. ปฏิบัติการ-ชานาญการ
7. อานวยการ-บริหารงานท้องถิ่น
รวม

จำนวน
30
7
15
2
5
8
8
75

ค่ำเฉลี่ย
3.56
3.49
3.84
3.39
2.90
3.66
3.62
3.5705

S.D.
.70526
.53602
.62017
.01341
.98293
.37043
.68965
0.66690

F
1.231

Sig.
.301

บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีประเภทและระดับตาแหน่ง ในประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.84 โดยอยู่ในระดับมาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีประเภทและ
ระดั บ ต าแหน่ ง ปฏิ บั ติ ง าน-ช านาญงาน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.90 โดยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่อทดสอบทางสถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของ บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ จาแนก
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ตามประเภทและระดับตาแหน่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ประเภท
และระดับ ตาแหน่ ง ที่แตกต่างกัน ไม่มี ผ ลทาให้ ข วัญกาลั ง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสั งกั ด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน
5) อำยุกำรปฏิบัติงำน
อำยุกำรปฏิบัติงำน
1. ต่ากว่า 5 ปี
2. 5-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. 16-20 ปี
5. 21 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน
29
13
20
6
7
75

ค่ำเฉลี่ย
3.50
3.66
3.53
3.43
3.98
3.5705

S.D.
.63456
.69747
.54611
1.05473
.70856
0.66690

F
.870

Sig.
.486

บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีคะแนน
เฉลี่ยของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 โดยอยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 16-20 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
เท่ากับ 3.43 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ จาแนกตามอายุการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่อายุการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ไม่มีผลทาให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน
6) รำยได้ต่อเดือน
รำยได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001-15,000 บาท
3. 15,001-20,000 บาท
4. 20,001-25,000 บาท
5. 25,001-30,000 บาท
6. 30,001-35,000 บาท
7. 35,001-40,000 บาท
8. 40,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน
34
19
4
5
3
5
3
2
75

ค่ำเฉลี่ย
3.59
3.63
3.34
2.91
4.04
3.49
3.56
4.37
3.5705

S.D.
.67251
.67499
.25565
.86671
.17277
.41178
.92328
.13848
0.66690

F
1.371

Sig.
.232

บุ ค ลากรสั ง กั ด เทศบาลต าบลนิ ค มสงเคราะห์ ที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น 40,000 บาทขึ้ น ไป
มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 โดยอยู่ใน
ระดับมาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท
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มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 2.91 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทางสถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ จาแนกตามรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ที่จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตาบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน
8. สรุปผลกำรวิจัย
1) ข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา
บริการ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และ
มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี มากที่สุด 20-30 ปี จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ ส่วนมากเป็นประเภทและระดับตาแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 30 ราย
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 40.0 อยู่ ในตาแหน่ งและประเภท คิ ดเป็น ร้ อยละ มี อ ายุ การปฏิ บัติ งานส่ ว นใหญ่
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.70 และบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ มีร ายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ
45.30
2) ข้อมูล เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อขวัญก าลั งใจในการปฏิบัติงานของของบุค ลากร สั งกั ด
เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีรวม 7 ด้านพบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีเฉลี่ยที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านนโยบายและ
การบริ ห ารงานโดยมี เ ฉลี่ ย ที่ 3.62 อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 โดยมีขวัญกาลังใจอยู่ในระดับปานกลาง
3) ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับขวัญกาลังใจอยู่ในระดับ มากโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.5748
4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ประเภทและระดับตาแหน่ง และรายได้ค่าตอบแทน ไม่สัมพันธ์กับระดับขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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9. กำรอภิปรำยผล
การศึกษาพบว่าขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยตรงกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม (บุญมา อัครแสง, 2552)
ที่พบว่า พบว่าระดับขวัญกาลังใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก
หากแยกเป็นเฉพาะประเด็นแล้วด้านปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดโดยมีเฉลี่ยที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก จึงแสดงว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมมีความกลม
เลี ย วกัน ภายในดี โดยเฉพาะจากข้อ คาถามที่ ว่า เพื่อ นร่ ว มงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า
ให้ความร่วมมือท่านในการปฏิบัติงาน ที่มีเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ที่ร้อยละ 3.88 และข้อคาถาม บุคลากร
ในหน่วยงานเคารพนับถือซึ่งกันและกันและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่มีเฉลี่ยคะแนนสูงรองลงมา
ที่ร้อยละ 3.80 โดยผลการวิจัย สอดคล้องกับ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ที่มองความ
ต้องการของมนุษย์เป็นลาดับขั้นจากระดับที่ต่าสุดไป ไปสู่ระดับที่สูงสุด ที่กล่าวว่าบุคคลย่อมมีความ
ต้องการความผู กพัน เป็ น ความต้องการความผู กพันกับองค์การและการยอมรับนับถือจากเพื่อน
ร่วมงาน และยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด์ (1985) ได้ เน้นความต้องการ 3
ประการ โดยประการที่ 2 ความต้องการความผูกพัน คือความต้องการที่จะมีความผูกพันกับองค์การ
จึงทาให้ขวัญกาลังใจของบุคลากร สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในส่วนปัจจัยที่มีมีขวัญกาลังใจอยู่ ในระดับปานกลาง มี 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล
และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เหตุผลเนื่องจากบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีจานวน
มาถึง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยพนักงานจ้างเหมาบริ การนั้นมีสัญญาเพียงเดือนต่อเดือน และ
เป็ น สั ญ ญาที่ เ ทศบาลจ้ า งพนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก ารท าของให้ แ ก่ เ ทศบาล โดยกองต่ า ง ๆ เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดจ้างตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีความมั่นคงใน
หน้าที่การงานมากนักเนื่องจากสัญญาเพียงเดือนต่อเดือน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์ มีความมั่นคงในหน้าที่การงานที่น้อยมากจากสัญญาเดือนต่อเดือน จึงไม่เห็นความก้าวหน้า
ในสายอาชี พ อี ก ทั้ ง พนั ก งานจ้ า งเหมาบริ ก ารเป็ น พนั ก งานประเภทเดี ย วที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ บั ง คั บ ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงไม่อยู่ในแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติดังกล่า วอีกด้วย จึงส่งผลต่อขวัญกาลังใจ ซึ่งหากดูจากข้อคาถามที่ว่า
ท่านไม่คิดจะย้ายไปทางานที่หน่วยงานอื่นถึงแม้จะมีโอกาสที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.29 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิ คมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดที่จะย้ายไป
ทางานที่หน่วยงานอื่น เนื่องด้วยจากความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของตนเอง สอดคล้อ งกับทฤษฏี
ของภิญโญ สาธร (2518) ที่กล่าวถึงการสร้างขวัญและกาลังใจดังนี้ มี 6 ปัจจัยนั้น โดยปัจจัยที่ 3
ระบบการวัดผลความสาเร็จในการทางานเช่นระบบการเลื่อนตาแหน่งการเลื่อนเงินเดือนการโยกย้าย
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สิ่ งเหล่ านี้ ถ้าปฏิบั ติอ ย่ างไม่ มีร ะเบี ยบไม่ มีกฎเกณฑ์ก็จ ะทาให้ มีผ ลกระทบต่ อขวัญ มากที่สุ ด และ
สอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญของการทางานมี 6 อย่าง
โดยภาวการณ์เป็น ผู้น าในการบริห ารงาน และความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ บาเหน็จความดี
ความชอบต าแหน่ ง หน้ า ที่ก ารงาน ส่ ง ผลกระทบต่ อขวัญของการทางาน และทฤษฎี ล าดับความ
ต้องการของมาสโลว์ ที่มองความต้องการของมนุษย์เป็นลาดับขั้นจากระดับที่ต่าสุดไป ไปสู่ระดับที่
สูงสุด มองถึงความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัยของบุคคล ความต้องการเหล่านี้เป็นความ
ต้องการที่จะเป็นอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร หรือ
ที่อยู่อาศัย
ส่วนปัจจัยอีกด้านที่อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยที่ต่าสุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ ย ที่ 3.35 เหตุก็จะสอดคล้องกับปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในข้อคาถามที่ว่าท่านสามารถเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของเทศบาลตาบล
นิคมสงเคราะห์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงได้อย่างสะดวก และข้อคาถามที่ว่าการ
พิจารณาความดีความชอบใช้ระบบคุณธรรม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
เพียง 3.27 เนื่องจากพนักงาน จ้างเหมาบริการนั้นไม่สามารถเบิกสวัสดิการต่าง ๆ และเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ
ได้ อีกทั้ง การจ่ายเงิน ค่าตอบของเทศบาลให้ พนักงานจ้างเหมาบริการนั้นยังไม่ตรงกับ ประเภท
ตาแหน่งอื่นอีกด้วย จะได้ช้ากว่าบุค ลากรประเภทอื่น ประมาณ 1 สัปดาห์ อีกทั้งก่อนทาการลงพื้นที่
ส ารวจ กลุ่ มเป้ าหมาย เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ได้มีการเลิ กจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวนทั้งหมด 30 ราย เหตุเนื่องจาก การอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการต่อสัญญาจ้าง โดยมีการขอได้
มีก ารยื่ น ญั ต ติ ไปยั ง จากสภาเทศบาลต าบลนิ ค มสงเคราะห์ โดยฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ ขอมติ ก ารโอน
งบประมาณของกองช่าง ไปเป็นเงินไว้ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยตาม
เทศบั ญญัตินั้ น งบประมาณตั้ง ขึ้น เพื่ อสร้ างถนน แต่ ส ภามี มติไ ม่เห็ น ชอบกั บการโอนงบประมาณ
เพื่อมาใช้จ่ายในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามที่ฝ่ายบริหารเสนอจึงทาให้พนักงานจ้างเหมา
บริการไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องดังกล่าวจึงเกิดการสอบสวนในเรื่องนี้ขึ้น โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด สั่งให้นายอาเภอ สอบสวน เหตุการณ์ดังกล่าว แต่เบื้องต้นให้เยียวยาโดยการจ้างพนักงานจ้าง
เหมาบริการไปพลางก่อน จนกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติจะหมดลง โดยทางานให้พนักงาน
จ้างเหมาบริการนั้นไม่ได้มาปฏิบัติงาน 4 วัน จึงทาให้ค่าตอบแทนลดลงจึงส่งผลต่อระดับขวัญกาลังใจ
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี การจูงใจของ Herzberg
ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความสุขจากการทางานมีอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยจูงใจ
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อเรื่องงานโดยตรง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน และก่อให้เกิดความสุข
จากการทางาน บุคคลย่อมจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตโดยมี แรงจูงใจเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
2) ปั จจั ย ค้าจุน เป็ นปั จ จั ย ที่ใช้ค้าจุน ใช้บารุงรักษาจิตใจของบุคคลให้ ทางานแต่มิได้เป็นสิ่งจูงใจ
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน หากไม่มีปัจจัยนี้หรือมีใน
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ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์ กร จะส่งผลให้บุคคลในองค์การนั้น เกิดความคิดหรือทัศนคติ
ไม่ดีต่องาน ปัจจัยนี้เช่นในเรื่อง เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้
จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เมื่อเกิดจาก
เหตุที่กล่าวมาขางต้นจึงส่งผลทาให้ระดับของขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้นต่าลงไป แต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง
10. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากร ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้
1) จากผลการวิจัยด้านปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลนิคม
สงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ และปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ ควรพัฒนาและทานุบารุงขวัญกาลังใจต่อบุคลากรใน
สังกัดให้ดีอยู่เสมอ และเพิ่มเติมในด้านของการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าเช่นการเซ็นสัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการให้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเป็นต้น
2) ควรให้มีการติดตามผลนาเอาความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไปใช้ในการบริหารงานของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายวิชาชีพและสายการปฏิบัติ
และเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การต่อไป
3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะบุคลากร
สังกัดเทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นควรให้มีการศึกษาในหน่วยงาน
อื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบล
อื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบถึงปัจ จั ย ที่มีผ ลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในองค์กร
ภาครัฐอื่น หรือองค์กรในภาคเอกชนอื่นๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรอื่น เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารองค์

220

บรรณำนุกรม
ชริยาภร เผ่าศิริ. (2558). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตอ าเภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด . (วิ ท ยานิ พ นธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
นิตยา พบกิ่ง . (2554). ศึกษาปัจ จัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรสั งกัดองค์การบริห ารส่ว น
จั ง หวั ด สกลนคร. (วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สกลนคร.
นิรดาสก์ เวชยานนท์. (2560). ประวัติศาสตร์ระบบราชการ และการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย
(พ.ศ. 2418-ปัจจุบัน). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 4). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.
บุญมา อัครแสง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
มหาสารคาม. (วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม.
ประเสริฐ ชมนาวัง . (2539). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลั งใจของข้าราชการระดับอาเภอ
ในจังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผดุง วุฒิเอ้ย. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของข้าราชการทหาร สังกัดสานักงาน พัฒนา
ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่. (สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ) สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วั ช ราภรณ์ เจี ย รวาปี . (2558). ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
วัฒนา มหิพันธ์. (2544). ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการสารวัตรทหารบกชั้น
ประทวนสังกัดกองร้อยสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 14. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์. (2542). ขวัญในการปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดนชั้นประทวนและ
พลตารวจ กองกากับ การตารวจตระเวนชายแดนที่ 13. (วิทยานิพนธ์ ) บัณ ฑิตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินิต วิไลวงษ์วัฒนพิจ. (2551). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย
ระดับตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต )
สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา.

221

วารี อัศวเสนา. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะแพทย์ ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. (สารนิพนธ์ รัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต )
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ศิริ ศักดิ์ ศิริ มังคะลา. (2533). ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือ ง
อุ ทั ย ธานี (พ.ศ. 2528-2533). (รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สถาบั น พระปกเกล้ า . (2563). การกระจายอ านาจ. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563, จาก
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title
สุธาทิพย์ บุญเสม. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่. (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมโชค ประยูรยวง. (2558). ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ ว . (รั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ) สาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
สรัญญา มิ่งเมือง. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่ว นท้องถิ่น:
ศึกษากรณี อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี. (วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิริรัตน์ ฉัตรสมนิยม. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร.
(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

222

ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้องถิ่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
กรณีศึกษำ บุคลำกรท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครพนม
ธิติพงศ์ กุลภา*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา
บุ ค ลากรท้ องถิ่น สั งกั ดองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในจัง หวัด นครพนมครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิ จั ย
เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัด
นครพนม ทั้ง 104 แห่ง จานวน 330 คน ประกอบด้วย สายงานผู้บริหาร จานวน 114 คน สายงาน
ผู้ปฏิบัติ จานวน 216 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 50.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 45.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 50.9 สังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ 59.7 ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และเคยได้รับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแล้วทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ร้อยละ 92.7 ความต้องการ
ของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
เมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อบุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้อ งการศึกษา
ต่อ ในหลั ก สู ต รที่ส ามารถน ามาปรั บ ใช้ กั บ หน่ ว ยงานได้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.40 ด้ า นการสั ม มนา
ต้องการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถนามาปรับใช้กับ
การทางานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านการศึกษาดูงาน ต้องการศึกษาดูงานนอกสานักงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านอื่น ๆ ต้องการการให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 สาหรับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในภาพรวมระดับปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 จาแนกเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มาจากหน่วยฝึกอบรม (สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม) คือ หลักสูตรเปิดอบรมมีน้อยไม่หลากหลาย และไม่ตรง
ตามความต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และปัญหาที่มาจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
*
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนจากัด ส่งผลต่อการอนุมัติเข้าฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย
3.51 ข้อเสนอแนะจากการศึก ษาครั้งนี้ คือ 1) ส านักงานส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ นควรจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม 2)
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมควรยึดตามความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นมากกว่าจะเป็นแบบ
ที่ผู้ จั ดเป็ น ผู้กาหนด 3) หลั กสู ตรการพัฒ นาควรมีลั กษณะที่เป็นการบูรณาการทางความคิด หรือ
หลั กสู ตรที่เป็ น แบบการพัฒ นาแบบองค์รวม และหลั กสู ตรมีเนื้อ หาที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ
สามารถนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อเปิดทัศนคติของบุคลากรท้องถิ่นให้ทันสมัยตามกระแส
โลกาภิวัตน์
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น, การฝึกอบรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. บทนำ
บุคลากรท้องถิ่นเป็นทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐประเภทหนึ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจริญเติบโต และเป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับประเทศ จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับการ
ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคตอั น จะท าให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รบรรลุ
เป้ า หมายและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า น าพาไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจ ของรัฐ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่และภารกิจในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริหารการพัฒนา
และการตรวจสอบติดตามประเมินผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของการดาเนินงาน
พัฒนาด้านบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดทาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ทุกระดับตามแผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การศึกษา
การอบรม สัมมนา เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริ หารจั ดการให้ เป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีประสิ ทธิภาพ ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจั งหวัดนครพนม ซึ่งเป็ น หน่วยงานในราชการส่ ว นภูมิภ าคสั งกัด กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทน และเป็นกลไกหลักของกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยในแต่ ล ะปี ง บประมาณได้ จั ด ท าโครงการฝึ ก อบรม สั ม มนา ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกับ ภารกิจ และอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้ง พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในภาพรวมระดับประเทศ ขณะที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งในการดาเนินงานที่ผ่านมายังมิได้มีการนาเอาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ที่มีอยู่และข้อมูลสภาพปัญหาในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นที่ผ่านมา มาประมวลและวิเคราะห์
เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ทั้งหมด ส่งผลต่อการพิจารณากาหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีความไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้อง หรือครอบคลุมกับความ
ต้องการของบุคลากรท้องถิ่น
ดังนั้น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดังกล่าว จึงมุ่งศึกษาภาพรวมความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากาหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ นให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
ในมุมมองของบุ คลากรท้องถิ่น ซึ่งจะช่ว ยพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและความต้องการของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2 เพื่อ ศึก ษาปั ญ หาและอุ ปสรรคเกี่ ยวกับ การฝึ กอบรมบุ คลากรท้อ งถิ่ นของส านัก งาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
3. วิธีกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงกาหนดระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามของการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

225

3.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ประชากร (Population) ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้เป็นบุคลากรท้องถิ่นซึ่งปฏิบั ติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนครพนม ทั้ง 104 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง เทศบาล จานวน 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 81
แห่ง โดยมีกรอบอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จานวน 1,899 คน (ระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2563) จาแนกออกเป็น 2 สาย
งาน ดังนี้
1) สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดารงตาแหน่งปลัด
หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการสานัก /กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้าฝ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคนครองตาแหน่ง จานวน 657 คน
2) สายงานผู้ ป ฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย ข้ าราชการหรือ พนักงานส่ ว นท้อ งถิ่น ผู้ ดารงตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ) และประเภททั่วไป (ระดับ
ปฏิบัติงาน/ระดับชานาญงาน/อาวุโส) มีคนครองตาแหน่ง จานวน 1,242 คน
3.2 กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรท้องถิ่นผู้ศึกษาได้กาหนดโดยวิธีการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 330 คนประกอบกับ ขนาดของประชากร
กลุ่มเป้ าหมายมีความแตกต่า งกัน ผู้ ศึกษาจึง คานวณตัว อย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างตามสั ดส่ วนของ
ประชากรแบบโควต้า (Quota Sampling) ได้ จานวนกลุ่ มตัวอย่างเป็น บุคลากรท้องถิ่น สายงาน
ผู้บริหารจานวน 114 คน และสายงานผู้ปฏิบัติจานวน 216 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างบุคลากรท้องถิ่นที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี ทั้งสิ้น จานวน 330 คน หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามสัดส่วนที่กาหนด
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อมูลใน
การสอบถาม มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความต้องการของ
บุ คลากรท้ องถิ่นในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ผู้ ศึกษาได้ก าหนดระดั บความต้ องการของบุคลากร
ท้องถิ่ นในการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ออกเป็ น 5 ระดับ และส่ ว นที่ 3 ปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม ผู้ศึกษาได้กาหนดระดับของปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 5 ระดับ
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามจะนาไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
SPSS for Windows (Statistic Package for Social Sciences) โดยใช้ค่าทางสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึ กษา คือ การวิเคราะห์ เชิง พรรณนา (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
ระหว่ า ง 41 ปี ถึ ง 50 ปี ร้ อ ยละ 45.2 รองลงมามี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31 ปี ถึ ง 40 ปี ร้ อ ยละ 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
ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.8 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.9 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ร้อยละ 59.7 รองลงมาสังกัดเทศบาล ร้อยละ 39.1 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ร้อยละ 1.2 ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ร้อยละ 34.5 และเคยได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ร้อยละ 92.7 และรองลงมาไม่เคยได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 7.3
4.2 ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้องถิ่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
พบว่า ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะ และบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจตามอานาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง บุคลากรท้องถิ่นจึงมีความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งแบบทางการเช่น การศึกษาต่อ และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การสัมมนา และอื่น ๆ โดยจาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1) ด้ำนกำรศึกษำต่อ
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อ พบว่าใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการศึกษาต่อใน
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ศึกษาต่อใน
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หลักสูตรที่สามารถนามาปรับใช้กับหน่วยงานได้ 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 ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาต่อมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 ศึกษาต่อนอก
เวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ศึกษาต่อในหลักสู ตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานที่ตน
ปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และศึกษาต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อได้รับทุนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41
รูปแบบการพัฒ นาด้านการศึกษาต่อที่ ต้องการปานกลาง ได้แก่ ศึกษาต่อภายในประเทศ
แม้ว่าจะใช้ทุนส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของเอกชน มีค่าเฉลี่ ย
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 รู ปแบบการพัฒนาด้านการฝึ กอบรมที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60 ฝึ กอบรมกับ ผู้ เชี่ย วชาญหรื อผู้ มี ประสบการณ์เ ฉพาะด้า น มี ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 4.58 ฝึ ก อบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ฝึกอบรมโดยเน้นการเสริมสร้าง
ทัก ษะความช านาญในการปฏิ บั ติง าน มีค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.50 ฝึ ก อบรมโดยเน้ นการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 การสนับสนุน และช่วยเหลือด้านงบประมาณ การฝึกอบรมจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
รูป แบบการพัฒ นาด้านการฝึกอบรมต้องการมาก ได้แก่ ฝึ กอบรมในขณะปฏิ บัติงานจริง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นา หรือผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ฝึกอบรม
หลักสูตรอื่น แม้ว่าจะไม่อยู่ในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ฝึกอบรมกับองค์กร
เอกชนหรือสถาบันอื่น 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 านักงานที่ตนเองปฏิบั ติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาดูงานที่ต้องการมาก ได้แก่ จัดให้มีการศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 จัดทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
4) ด้ำนกำรสัมมนำ
ความต้องการของบุ คลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสัมมนา พบว่า
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการสัมมนา
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการสัมมนาที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การสัมมนาใน
หัว ข้อที่น่ าสนใจ สร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถนามาปรับใช้กับการทางานได้
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.44 การสั มมนาทางวิชาการในหั วข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.43 และการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสัมมนา
อย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
รู ป แบบการพัฒ นาด้า นการสั มมนาที่ต้ องการมาก ได้แก่ สั มมนาทางวิช าการในหั ว ข้อ ที่
น่าสนใจแม้จะไม่อยู่ในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และสัมมนาทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
5) ด้ำนอื่น ๆ
ความต้ อ งการของบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นอื่ น ๆ พบว่ า
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านอื่น ๆ รูปแบบต่าง
ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ต้ องการมากที่สุด ได้แก่ การให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และการสอนงานเพื่อให้รู้และเข้าใจในระบบการทางาน
รูปแบบใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
รูปแบบการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ต้องการมาก ได้แก่ การเป็นพี่เลี้ ยงเพื่อช่วยสอนงานและ
แนะนาการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 การมอบหมายงานพิเศษ เพื่อให้ทางานในรูปแบบใหม่ ๆ
หรืองานที่ท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การทางาน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทางาน ลักษณะงานในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
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4.3 ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถิ่นของสำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 โดยจาแนกเป็นรายด้าน
ดังนี้
1) ปัญหำและอุปสรรคที่มำจำกหน่วยฝึกอบรม (สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ได้แก่ หลักสูตร
เปิ ดอบรมมีน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.08 ค่าลงทะเบี ยนสู ง
มีค่าเฉลี่ย 3.07 มีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งจานวนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.06 ช่วงเวลาการฝึกอบรมไม่
สอดคล้องกับความสะดวกของผู้เข้าอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.90 วิทยากรทาการถ่ายทอดเนื้อหาไม่น่าสนใจ
มีค่ า เฉลี่ ย 2.88 การประชาสั ม พั นธ์ รั บ สมั ค รล่ า ช้า /ไม่ ทั่ ว ถึ ง มีค่ า เฉลี่ ย 2.85 ช่ องทางการช าระ
ค่าลงทะเบียนมีน้อย และไม่สะดวก มีค่าเฉลี่ย 2.78 และหน่วยจัดไม่มีการจัดเตรียมที่พักค้างคืนให้
ระหว่างการอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.64
2) ปัญหำและอุปสรรคที่มำจำกภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 เมื่อพิจารณาปัญหารายประเด็น พบว่า ระดับปัญหาและ
อุปสรรคที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนจากัด ส่งผลต่อ
การอนุมัติเข้าฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.51
ระดับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มีคนทางานแทน หรือมีภาระงาน
มาก ทาให้ไม่สามารถเข้าร่ว มการฝึกอบรมได้ มีค่าเฉลี่ย 3.08 ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาไม่เห็ น
ความส าคัญของการอบรม มีค่าเฉลี่ ย 2.77 และระดับปั ญหาและอุ ปสรรคที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามีความลาเอียง/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 สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ร้อยละ 59.7 ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และเคยได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มาแล้วทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ร้อยละ 92.7
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2) ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้องถิ่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
จากการสอบถามบุ คลากรท้องถิ่น พบว่ า ความต้ องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อมากที่สุด อาทิ ต้องการศึกษาต่อ
ในหลั กสู ตรสายงานที่ ตนปฏิ บั ติ อยู่ และต้ องการศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรที่ สามารถน ามาปรั บใช้ กั บ
หน่วยงานได้
ด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อาทิ ต้องการฝึกอบรม
หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในสายงานที่ ต นปฏิ บั ติ อ ยู่ ต้ อ งการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้
เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ
สามารถนามาปรั บใช้กับการปฏิบั ติงานได้ ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลื อด้านงบประมาณการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ ต้องการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะ
ด้าน ต้องการฝึกอบรมโดยเน้นการเสริมสร้างทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน และต้องการ
ฝึกอบรมโดยเน้นการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาดูงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อาทิ ต้องการศึกษา
ดูงานนอกสานักงานทีต่ นเองปฏิบัติอยู่ และต้องการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้านสัมมนา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อาทิ ต้องการสัมมนาทาง
วิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ต้องการสัมมนาในหัวข้อที่
น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถนามาปรับใช้กับการทางานได้ และต้องการ
การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสัมมนาอย่างเพียงพอ
ด้านอื่น ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อาทิ ต้องการการสอนงาน
เพื่อให้รู้และเข้าใจในระบบการทางานรูปแบบใหม่ ๆ และต้องการการให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
3) ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถิ่นของสำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
สาหรั บ ปั ญหาอุป สรรคเกี่ยวกับการฝึ กอบรมบุคลากรท้องถิ่ นของส านักงานส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ในภาพรวมปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 จาแนกเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มาจากหน่วยฝึกอบรม (สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม) คือ หลักสูตรเปิดอบรมมีน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ตรงตามความต้องการ
ค่าลงทะเบี ย นสู ง และมีการกาหนดผู้ เข้าอบรมมากเกินไป สาหรับปัญหาที่มาจากภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนจากัด ส่งผลต่อการ
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อนุ มัติ เ ข้า ฝึ กอบรม และไม่ มี คนทางานแทน หรื อ มีภ าระงานมาก ท าให้ ไ ม่ส ามารถเข้ าร่ ว มการ
ฝึกอบรมได้
5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการสาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการสาธารณ และการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และ
ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งใช้ ความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง บุคลากรท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งแบบทางการ อาทิ การศึกษาต่อ และแบบไม่เป็นทางการ อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา และอื่น ๆ
จากผลการศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการมากมาย ทั้งภารกิจที่กาหนดให้มีอานาจหน้าที่
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งล้วนแต่
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทาง
ที่กฎหมายกาหนด บางภารกิจเป็นภารกิจใหม่ต้องใช้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรท้องถิ่นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการกาหนดแนวทาว
ทางการพัฒนาไม่สอดคล้องและครอบคลุมกับความต้องการของบุคลากรท้องถิ่น โดยจาแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีการกาหนด
หลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของแต่ละตาแหน่งเท่านั้น และมีรอบ
กาหนดการฝึ กอบรมที่จ ากั ด เช่น หลั กสู ตรข้าราชการหรือพนักงานส่ ว นท้องถิ่นประเภททั่ว ไป/
วิชาการ และหลักสูตรนักบริหารงานต่าง ๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรลักษณะที่เป็นการบูรณา
การทางความคิด หรือหลัก สูตรที่เป็นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม และหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย
องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
ส่วนที่ 2 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทาโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นน้อย ไม่หลากหลาย อันเนื่องมาจากข้อจากัดในด้านงบประมาณ กล่าวคือ สานักงานฯ ไม่มี
งบประมาณสาหรั บ การจั ดฝึ กอบรมบุคลากรท้องถิ่น จาเป็นต้องอาศัยค่าลงทะเบียนจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นงบประมาณในการบริหารโครงการ การพิจารณากาหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม จึงเลือกจัดเฉพาะหลักสูตรที่มีความจาเป็น และมีปัญหาในทางปฏิบัติเท่านั้น
สาหรั บ ปั ญหาอุป สรรคเกี่ยวกับการฝึ กอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงานส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัญหามาก คือ งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนจากัด เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ มีจานวนจากัด การพิจารณาของผู้บริหารในการ
ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมจึงคานึงถึงหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ ทาให้บุคลากร
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง และไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
5.3 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ การพัฒ นาบุ คลากรท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ เกิดประโยชน์สู งสุ ด และ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ต่อสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดังนี้
1) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และแผน
งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม
2) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมควรยึดตามความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นมากกว่า
จะเป็นแบบที่ผู้จัดเป็นผู้กาหนด
3) หลักสูตรการพัฒนาควรมีลักษณะที่เป็นการบูรณาการทางความคิด หรื อหลักสูตรที่เป็น
แบบการพัฒนาแบบองค์รวม และหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนามาปรับใช้
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเปิดทัศนคติของบุคลากรท้องถิ่นให้ทันสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน์
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ประชำธิปไตยกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในอำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธำนี
ธิรดา นันทิสุทธิ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อที่ได้รับทางการเมือง 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง และด้านการร่ว มกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน จานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิจั ย คือ สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อทาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อ
ที่ได้รับทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
แต่ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการศึกษาแตกต่างกัน มีอาชีพแตกต่างกัน และได้รับสื่อทาง
การเมืองที่ แตกต่างกั น มีส่ ว นร่ ว มทางการเมืองแตกต่ างกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
คำสำคัญ: ประชาธิปไตย, การเมือง, การมีส่วนร่วม
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1. บทนำ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย
ให้ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้น โดยบัญญัติให้การเลือกตั้งเป็น “หน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย” ในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (7) บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลง
ประชามติอย่างอิสระโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนจึ งเป็ น เรื่ องที่น่าสนใจ และมีความสาคัญต่อการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งเพราะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของ
ประชาชนที่ประชาชนได้ทาหน้าที่ปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) แต่ในทางปฏิบัตินั้น
ไม่ ส ามารถกระท าได้ จึ ง เกิ ด รู ป แบบการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบผู้ แ ทน ( Indirect
Democracy or Representative Government) โดยประชาชนเลื อกผู้แทนขึ้นทาหน้าที่แทนตน
แล้วผู้แทนเหล่านั้น มีหน้าที่ร่วมกันกาหนดทั้งผู้ปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตาม
นโยบาย การที่ประชาชนทาหน้าที่ปกครองด้วยตนเองโดยตรง หรือการเลือกผู้แทนเข้าไปทาหน้าที่
แทนตนนั้ น เป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ที่สุ ด ที่จ ะทาให้ กระบวนการทางการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนต้อง
มีคุณสมบัติที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อหลักการประชาธิปไตย เช่น มีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในทางการเมือง หรือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทางานของรัฐอย่างจริงจังเป็นต้น
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ประชาชนต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะที่ว่า “กิจกรรมทาง
การเมืองการปกครองเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธให้พ้นความ
รับผิดชอบของตนหาได้ไม่ ” เพราะการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองเป็นของประชาชน
เป็ น หั ว ใจของการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยแบบผู้ แทน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน นอกจากจะช่ว ยในการตัดสิ นใจของผู้ เสนอโครงการหรือรัฐ บาลมีความรอบคอบ
สอดรับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของ
รัฐบาลให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน มีความรับผิดชอบหรือ
สามารถตอบคาถามของประชาชนได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตาบล 165 หมู่บ้าน จากการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวน 90,152 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน 55,874 คน คิดเป็นร้ อยละ 61.98 ถือว่าน้อยเมื่อ
เทียบกับจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของประชาชนในอ าเภอเพ็ ญ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
โดยกาหนด ตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม เพื่อให้ทราบผลของ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
อาชี พ และสื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ทางการเมื อ ง) ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน จานวน 3 ด้าน (ด้านการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง)
จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. สื่อที่ได้รับทางการเมือง

ระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
1. ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง
3. ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง

ภาพที่ 31 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในอาเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จานวน 11 ตาบล 165 หมู่บ้าน จานวนทั้งสิ้น 90,966 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2562 สานักทะเบียนอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คานวณจาก
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สูตร Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จากนั้นจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) จากประชากรในอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จานวน 11 ตาบล
แล้ ว น ามาท าการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ตามสั ด ส่ ว น (Proportion Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ (SPSS) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือ นกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563
4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50
จาแนกตามรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 จาแนก
ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.75 จาแนก
ตามอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ทานา/ทาไร่/ทาสวน) คิดเป็นร้อยละ 40.50 และจาแนกตาม
สื่อที่ได้รับทางการเมือง ส่วนใหญ่ได้รับสื่อทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 52.50
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอาเภอเพ็ญ จังหวัด
อุด รธานี พบว่ าประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ปไตย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ( =3.24, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ใน
ระดับ มาก ( =3.61, S.D.=0.58) ด้านการติดตามข้อมูล ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21,
S.D.=0.66) และมีส่วนร่วมด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90, S.D.=
0.84)
สาหรับการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จ าแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น อายุ ต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การศึกษาต่างกัน อาชีพต่างกัน และสื่อที่
ได้รับทางการเมืองต่างกัน จะมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 400 รำย พบว่า
(1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 242 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.50 และเป็นเพศชาย จานวน 158 คนหรือร้อยละ 39.50
(2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 122 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 18-30 ปี จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25
ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.25
(3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000
บาท จ านวน 108 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 28.00 และมี รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ นมากกว่า 15,000 บาท
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
(4) ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ระดับปริญญาตรี จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ปริญญาโท 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ
อื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
(5) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ทานา/ทาไร่/
ทาสวน) จานวน 162 คนคิดเป็นร้อยละ 40.50 อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 98 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 24.50 อาชี พรั บ จ้ าง 64 คน คิ ดเป็นร้ อยละ16.00 อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจ ส่ ว นตั ว
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 27 คน ร้อยละ 6.75 และ
อื่น ๆ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
(6) สื่ อที่ได้รั บ ทางการเมือง พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ได้รับสื่ อทาง
โทรทัศน์ จานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สื่ออินเตอร์เน็ต/ออนไลน์ จานวน 183 คนคิดเป็น
ร้อยละ 45.75 สื่อวิทยุ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 สื่อบุคคล จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 และสื่ออื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50
2) กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน
(1) ผลการวิ เคราะห์ การมี ส่ ว นร่ว มทางการเมือ งในระบอบประชาธิป ไตยของ
ประชาชน ในอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบว่า ประชาชนมีส่ว นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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( = 3.24, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก
( =3.61, S.D.=0.58) ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21, S.D.=0.66)
และมีส่วนร่วมด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90, S.D.=0.84)
(2) การมีส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนด้ านการไปใช้สิ ทธิ เลื อ กตั้ งเมื่ อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ประชาชนได้ไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
( = 4.19, S.D.=0.89) การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีความเป็นประชาธิปไตย ( =3.51, S.D.=1.04)
คิดว่าการเลื อกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ( =3.64, S.D.=0.97) การเลือกตั้งมี การประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง ( =3.51, S.D.=0.94) คิดว่านโยบายของพรรคการเมืองมีส่วนสาคั ญในการตัดสินใจใน
การเลื อ กตั้ ง ( =3.65, S.D.=0.95) การเลื อ กตั้ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบ้ า นเมื อ ง
( =3.70, S.D.=0.99) มีความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งในครั้งต่อไป ( =3.72, S.D.=1.00) ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเนื่องจากมีความศรัทธาในวุฒิการศึ กษาของตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( =3.47, S.D.=0.92)
ไปใช้สิทธิตั้ง เนื่องจากมีความศรัทธาในชื่อเสียงของพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( =3.39,
S.D.=0.99) และมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ( =3.28, S.D.=1.03)
(3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้ ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง ( =3.47, S.D.=
0.96) มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแล้วแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ
( =3.48, S.D.=0.93) มีส่ ว นร่ ว มในการรับรู้ข้ อมูล ข่าวสารทางการเมืองแล้ ว แจ้งให้ ส มาชิกใน
หมู่บ้านได้รับทราบ ( =3.21, S.D.=0.91) มีส่วนร่วมในการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเมืองให้
ประชาชนได้รับทราบ ( =3.10, S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
( =3.06, S.D.=0.93) มี ส่ ว นร่ ว มในการประชาสั มพัน ธ์ก ารรณรงค์ใ ห้ ป ระชาชนไปใช้ สิ ทธิ ทาง
การเมือง ( =3.15, S.D.=0.96) ส่ ว นร่ว มในการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ( =3.15,
S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ( =3.08,
S.D.=0.94) ได้ติดตามข่า วสารเกี่ยวกับการชุม นุมทางการเมือง ( =3.24, S.D.=0.92) และได้
ติดตามการประชุมสภาลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ห้วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ( =3.16,
S.D.=0.98)
(4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ( =3.26,
S.D.=1.02) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองระดับประเทศ ( =3.04, S.D.=1.07) ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การเมืองระดับ ท้องถิ่น ( =3.03, S.D.=0.97) ร่ว มแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการเมือง
ระดับประเทศ ( =2.87, S.D.=1.03) ร่วมชุมนุมฟังการปราศรัยของนักการเมืองท้องถิ่น ( =2.83,
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S.D.=1.06) ร่ ว มชุ ม นุ ม ฟั ง การปราศรั ย ของนั ก การเมื อ งระดั บ ประเทศ ( =2.78, S.D.=1.07)
ร่ ว มเกี่ ย วกั บ การดาเนิ น การจั ด การเลื อกตั้ง เช่น ได้ รับ แต่ง ตั้ง เป็ นอนุ กรมการการเลื อกตั้ ง หรื อ
กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ง (กปน.) ระดั บท้ อ งถิ่น ( =2.84, S.D.=1.15) ร่ว มเกี่ย วกับ การ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง เช่น ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรมการการเลือกตั้ง หรือ กรรมการประจาหน่ วย
เลือกตั้ง (กปน.) ระดับประเทศ ( =2.83, S.D.=1.16) ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทางานของ
นักการเมือง ( =2.76, S.D.=1.11) ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตของนักการเมือง ( =
2.79, S.D.=1.11)
3) กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของประชำชน
จำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล
เมื่อทาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อที่ได้รับทาง
การเมือง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ T-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุแตกต่างกันมีส่ วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกันและประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการศึกษาแตกต่างกัน มีอาชีพแตกต่างกัน ได้รับสื่อ
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
โดยการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างตัวแปรอิส ระกับตัว แปรตาม
สามารถสรุปเป็นตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สื่อที่ได้รับทางการเมือง

ตัวแปรตำม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง
การติดตามข่าวสารทางการ
เมือง และการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง

ระดับกำรมีส่วนร่วม
แตกต่ำงกัน
ไม่แตกต่ำงกัน







5.2 อภิปรำยผล
1) ผลการศึกษาประชาธิปไตยกับการมีส่ วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนขาดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการ
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เมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ใหม่คามิ (2556) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองมากขึ้น
ส่งผลทาให้ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมเกียรติ ใหม่คามิ (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิงไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
3) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันส่งผลทาให้
ประชาชนเกิ ด ความตื่ น ตั ว ในการเลื อ กตั้ ง มากยิ่ ง ขึ้ น และจากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทาให้ประชาชนจะต้องไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่ ถือว่าเป็น
“สิ ทธิและหน้ า ที่ของประชาชน” ดัง นั้น จึ งส่ งผลทาให้ ประชาชนที่มี อายุแตกต่างกัน มีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับงานวิจัยของ ฐิติมา อุดมศรี (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในคลองปลากดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05)
4) ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน
มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ตลอดจนปัจจุบัน
มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย อาจทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลแตกต่างกัน
จึ งส่ งผลทาให้ ป ระชาชนที่มีอ าชีพแตกต่างกั นมี ส่ ว นร่ว มทางการเมืองแตกต่างกั น สอดคล้ องกั บ
งานวิจั ย ของ ฐิ ติมา อุดมศรี (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในคลองปลากดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ
สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาในการอาศัยในพื้นที่
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5) ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงส่งผลให้ระดับการมีส่ วนร่วมทางการเมืองที่
แตกต่างกัน แตกต่างจากงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองคา และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ที่ได้
ศึกษา ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุ รี พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการกล่ อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผ ลต่อ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
6) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะในสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองเป็ น อย่ างมาก มองเห็ นความส าคั ญของตัว แทนของประชาชนในการเข้าไปบริห าร
ประเทศ ดัง นั้ น จึ ง ส่ งผลท าให้ ป ระชาชนที่ มีร ายได้แ ตกต่ างมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งแตกต่ างกั น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.บุศรา โพธิสุข (2558) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีตาบลช้างเผื อก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และตาแหน่งหน้าที่ในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
7) ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ สื่ อ เกี่ ย วกั บ การเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันประชาชนได้เลือก
บริโภคสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การพัฒนาสื่อจึงต้องดาเนินการ
อย่ างต่อเนื่ องอยู่ เสมอ ดังนั้ น ประชาชนที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารจากสื่ อที่แตกต่างกันจึงมีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัลกร บุญศรี (2556) ที่ได้ศึกษา สื่อที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเวทีราชดาเนินในปี 2556
พบว่าอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่สื่อบุคคล
ค่อนข้างส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนเข้าใจถึงความเป็น
ประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เวทีการแสดงความคิดเห็น เวทีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ท างด้ า นประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ แ สดงออก ร่ ว มสร้ า งวิ ถี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยร่วมกัน และสร้างสานึกทางการเมืองมากขึ้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและรณรงค์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รั บทราบว่าการเลื อกตั้งเป็น “หน้าที่” ของทุกคน ไม่ใช่เป็นเพียงการ “ใช้สิทธิ ” ทางการเมือง
เท่านั้น
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3) พรรคการเมืองควรมีการดาเนินงานของพรรค ด้วยการแข่งขันทางด้านนโยบายแนวคิด
และผลการทางาน มากกว่าการโจมตีกันทางการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ จนทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อ
หน่ายทางการเมือง
4) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง
และมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการทุ จ ริต ของนั ก การเมื อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ รั บ ทราบ
มากยิ่งขึ้น
5) หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องควรมีการปลู กฝั งค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม
กิจกรรมทางการเมืองต่อไป
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โอกำสและควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษำบ้ำนโนนกอก หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนำคำ
อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
ธีระศักดิ์ สุนารักษ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน
การพั ฒ นาหมู่บ้ านตามโครงการชุ มชนท่อ งเที่ย ว OTOP นวั ตวิ ถี บ้า นโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบล
หนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดยเป็น การศึกษาวิจั ยเชิงคุณภาพ จากกลุ่ มตัว อย่างในการวิจัย จานวน 3 กลุ่ ม ได้แก่
1) กลุ่มผู้นาชุมชน 2) กลุ่มคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ 3) กลุ่มประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนที่มี
บทบาทสาคัญ และ 4) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็งของบ้ านโนนกอกที่โดดเด่นที่สุดคือผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า
ที่มีการย้อมด้วยดอกบัวแดง ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของการย้อมผ้าจากดอกบัวแดงแห่งแรกของจังหวัด
อุดรธานี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอ
ผ้าและย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดง และบ้านโนนกอกมีศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณซึ่งเป็นสถานที่หลักใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ในส่วนจุดอ่อนของบ้านโนนกอกที่เห็นได้ชัดคือสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
ไม่สวยงาม ในส่วนโอกาสของบ้านโนนกอกนั้นคือการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับ
กรมและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลดีที่จะทาให้หมู่บ้านมีการต่อยอดการดาเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของอุปสรรคของบ้านโนนกอกนั้นที่คือขาดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในที่นี้
หมายถึงวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนรู้การทอผ้าและย้อมผ้า
การศึกษาครั้งนี้ ได้ข้ อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบ้านโนนกอก ผู้วิจัยได้
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้กรอบตาม
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(5P) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Place) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (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 เพื่อการท่องเที่ยว (Product) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว (Promotion) ได้นาเสนอในผลงานการวิจัย
เล่มเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโนนกอกให้สามารถ
ต่อยอดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
คำสำคัญ: ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, บ้านโนนกอก, ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน
1. บทนำ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ที่ มุ่งเน้ น การพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริการให้ ส ามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยื น
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
มี แ นวทางเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก าร และพั น ธกิ จ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ อานาจ หน้าที่ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2561 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแนวทางการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนว
ทางการจัดทา 3 แนวทาง คือ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศัก ยภาพ สร้ างโอกาสในอาชี พ และการจ้า งงาน 2) พั ฒ นาเชิง พื้ นที่ ผ่ า นกระบวนการประชาคม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และ 3) ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการตลาด
สมัยใหม่
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้าง
รายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มด าเนิ น การร่ ว มกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล
หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ (กอ.นตผ.) เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ น และมอบหมายให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก ส่ ง เสริ ม การดาเนิ นงาน OTOP จนถึงปั จจุ บัน เป็น เวลา 16 ปี โดยร่ว มกั บ
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หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
เพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทาให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่ว นใหญ่ไม่สามารถ
แข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว
หรือบางกลุ่มเล็ก ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้ จริง ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลัก
ของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ ๆ กรุ๊ปทัวร์
ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน
ดังนั้น จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียง
ด้านเดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy)
โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนา
ผลิ ต ภั ณฑ์ อ อกไปขายนอกชุ ม ชน เป็ น ชุม ชนท่อ งเที่ย วที่ เป็ น เจ้ าบ้ า นที่ดี ชวนกั น คิด ชวนกั น ท า
ผลิ ตสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ ดึงดูด และ
มีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in)
และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
ตามนโยบายการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว จังหวั ดอุดรธานี โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานีได้ขับ เคลื่ อนภารกิจในการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุดรธานี
จานวน 81 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ต่างมีความโดเด่นที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันในบางประการ
และสิ่ งที่ ส าคัญการดาเนิ น โครงการฯ ดังกล่ าว จะประสบความส าเร็จได้ นั้น ต้อ งอาศัย ปัจจัยใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่ตั้ง ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านความโดดเด่น
เชิงพื้นที่ สินค้าและผลิตภัณฑ์ประจาถิ่น ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้าน/ชุมชน
ดังนั้น การที่จะนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้ประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ฉะนั้นแล้วผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น 1 ใน
81 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาโอกาส
และความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านที่จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสาเร็จตามโครงการฯ
ต้องมีแนวทางการพัฒ นาอย่ างไรให้ ส อดคล้ องกับจุดอ่อน จุดแข็งของหมู่บ้าน และจะต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไรในการขับเคลื่อน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้ประสบความสาเร็จและเกิดความยั่งยืนในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิถี บ้ านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อนาเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก
หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. คำถำมเพื่อกำรวิจัย
3.1 บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีจุดแข็ง
จุ ดอ่อ น โอกาสและอุป สรรคในการพัฒ นาหมู่ บ้านตามโครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิ ถี
อย่างไร
3.2 บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ควรมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างไร
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 กรอบแนวคิดกำรดำเนินโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีเป้าหมายในการดาเนินโครงการคือการให้
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพใน
ชุมชน สนับ สนุน วิส าหกิจชุมชนให้ เป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์
ในการดาเนินโครงการ ดังนี้
1) เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากให้ เ กิ ด รายได้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ให้พร้อมขาย สร้างรายได้มากขึ้น
3) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (เมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น
มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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4) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้
อย่างเหมาะสม
เป้ า หมายในการด าเนิ น โครงการ คือ ประชาชนได้ รับการพัฒ นาอาชี พ มี รายได้ เพิ่ มขึ้ น
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เ ข้มแข็งโดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการ
ท่อ งเที่ ย วเมือ งหลั ก เมื องรอง และแอ่ ง ท่อ งเที่ ย ว จ านวน 3,273 หมู่ บ้ าน มีก ารพั ฒ นาคุ ณภาพ
ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP กลุ่ ม ปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นา (กลุ่ ม D) จ านวน 64,570
ผลิตภัณฑ์ และสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการ
กระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (Local Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่

ภาพที่ 4.1 แนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน
ดังนั้น จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้าน
เดียวสู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการ
ขายสิ น ค้ าอยู่ ในชุ มชน ที่ม าจากการท่อ งเที่ ยว โดยใช้เ สน่ห์ ภูมิ ปัญญา วิ ถีชีวิ ต วั ฒ นธรรม และ
ความคิดสร้ างสรรค์แปลงเป็ นรายได้ ทั้งนี้ ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกไปขายนอกชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี ชวนกั น คิ ด ชวนกั น ท า
ผลิ ตสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ ดึงดูด และ
มีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in)
และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
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ภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันการขายสินค้า OTOP
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน
กระบวนการขั บ เคลื่ อ นโครงการชุม ชนท่ องเที่ย ว OTOP นวั ตวิ ถี มี 5 กระบวนงาน คื อ
1) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก 3) พัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และ 5) ส่งเสริมการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว

ภาพที่ 4.3 กระบวนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน
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การคัดเลื อกพื้น ที่เป้ าหมายในการดาเนินงานโครงการ เป็นการคัดเลื อกจากการประชุม
คัดเลือกในระดับอาเภอและระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของ
หมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการโดยมีข้อพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชุมชน ต้นทุนด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น
2) พิจารณาความเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย แอ่งท่องเที่ยวหลัก (แหล่งท่องเที่ยว
แม่เหล็ก) หมายถึง พื้นที่ในจังหวัด 22 เมืองหลัก แอ่งท่องเที่ยวรอง หมายถึง พื้นที่ในจังหวัด 55
เมืองรอง แอ่งท่องเที่ยวเล็ก หมายถึง ชุมชนท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมกัน
เกื้อกูลกันเป็นเส้นทางท่องเที่ยว มีอัตลักษณ์จุดเด่น
3) ดาเนินการโดยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ หมายถึง ต่อยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวต่อ
ยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้ รับการสนับสนุนจาก อพท. ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
วัฒนธรรม ต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ต่อยอดกิจกรรมเดิมที่ดาเนินการโดยไม่
จาเป็นต้องเติมทุก Value Chain เป็นต้น
4) เน้ น การจ าหน่ ายผลิ ต ภัณฑ์ OTOP ประกอบด้ว ย พิจ ารณาให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ OTOP เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ส่ งเสริ มการท่องเที่ย ว พิจารณาดาเนินการเลื อกพัฒนาและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ OTOP
กลุ่ม Quadrant D จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก
5) เสน่ห์ที่เป็นจุดขาย ประกอบด้วย ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้า ความสวยงาม
ของธรรมชาติ เป็นต้น ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ/ตานาน เป็นต้น
6) ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
ความเข้มแข็งของผู้นา เป็นต้น
7) ต้องมีการจัดทาแผนธุรกิจ (Demand side) แผนการสร้างรายได้ ปฏิทินท่องเที่ยวของ
ชุมชนถ้าไม่มี ชุมชนต้องทาให้มีขึ้น
การดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีข้อห้ามในการดาเนินงานโครงการ คือ
1) หมู่บ้านเป้าหมายไม่เป็นหมู่บ้านที่ซ้ากับหมู่บ้านที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 125 หมู่บ้าน 2) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานราคากลาง หากไม่มีมาตรฐานราคากลางให้ตรวจสอบราคา
โดยเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ร้านค้า และ 3) เป็นงบดาเนินงาน ไม่เป็นงบ
ลงทุน หากเป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ หรือก่อสร้างขนาดเล็ก ไม่ควรใช้งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 25
ของวงเงินงบประมาณ
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สรุ ป ได้ ว่ า การด าเนิ น โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี มี ก ารวางแผนและ
มีกระบวนงานที่ชัดเจน ซึ่งหากหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดาเนินงานตาม
กรอบกระบวนงานที่วางไว้และเป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและตรงตามแนวทางที่กรมการ
พัฒนาชุมชนกาหนด ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความสอดคล้อง
เหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการประสบความสาเร็ จอยู่มากพอสมควร แต่สิ่ง
ที่เป็นที่น่าสังเกตของการดาเนินโครงการดังกล่าว คือ ลักษณะของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน
การดาเนินโครงการนั้นเป็นงบประมาณที่จัดอยู่ในกลุ่มงบดาเนินงาน ไม่ใช่งบลงทุน ซึ่งไม่สามารถซื้อ
วัสดุในลักษณะที่เป็นครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่คงทนถาวรได้ แต่ถ้าหากเป็นการดาเนินงาน
ที่มีลักษณะของงบลงทุน ให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว
คาว่า “การท่องเที่ยว” นั้นมีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและผู้เ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
หลายท่านได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเงื่อนไขของการท่องเที่ยวไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) การเดินทางจากแห่งอาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2) การเดินทางด้วยความสมัครใจ
3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยว
ชาตรี แก้วมา (2549) กล่าวว่า “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง ในระยะใกล้หรือไกล โดยไม่มีรายได้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่อ งเที่ยวในครั้งนั้น ๆ
และไม่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือไปพานักอยู่ประจา แต่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่าง
เช่ น เพื่ อ การพั กผ่ อ น เพื่ อ หาความสนุก สนานเพลิ ด เพลิ น เพื่อ ประชุ ม สั ม มนา หรื อติ ด ต่ อธุ ร กิ จ
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติมิตร
ฉลองศรี พิม ลสมพงศ์ (2546) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การเดิ น ทางเพื่ อความ
เพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจและเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ
1) เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือ หารายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) อธิบายว่า การท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนประกอบ
กิจ กรรมตามความสนใจ หรือเพื่อประกอบธุรกิจที่เป็นส่ วนหนึ่งของการทางาน แต่ไม่ได้เป็นการ
เดินทางเพื่อไปทางานหรือประกอบอาชีพเป็นหลัก
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จากนิ ย ามความหมายของการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่ง
หนึ่ง อาจจะเป็นการเดินทางแบบค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้หรือเป็นการชั่วคราว และวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางนั้นคือการเยี่ยมเยียน เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ การพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมตามความ
สนใจทีไ่ ม่ใช่การเดินทางเพื่อการทางานหรือหารายได้
ควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ
เป็นที่ยอมรับกันว่าทุกประเทศในโลกว่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้ที่
สูงกว่าในพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี เรื่องการท่องเที่ยวนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้พูดถึง
ความสาคัญของการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
นิคม จารุมณี (2536) ได้สรุปบทบาท และความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจไว้ดังนี้
1) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา การท่องเที่ยว
ก็ได้เข้ามาเป็นอันดับ 1 ของประเทศเปรียบเทียบกับรายได้จากการผลิตและส่งออกสินค้า
2) รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวมีส่ ว นในการสร้างความสมดุล ในระเศรษฐกิจและสร้า ง
เสถียรภาพให้สมดุลแก่การชาระเงิน
3) รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการจ้าง
งานสร้างอาชีพที่มั่นคง เช่น การผลิตสินค้าท้องถิ่นออกมาจาหน่ายให้อยู่ในรูปของสินค้า OTOP หรือ
ในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีธุรกิจนาเที่ยวในชุมชน
4) การท่องเที่ยวมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแก่คนใน
ชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่จะต้องใช้คนเป็นผู้ให้บริการ โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนาเที่ยวและธุรกิจสายการ
บิน ส่ ว นธุร กิจ ทางอ้อมนั้ น อาจจะเป็นการประกอบอาชีพเสริม เช่น งานหั ตถกรรม สินค้า OTOP
เป็นต้น
5) การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อีกทั้งยังเป็นการนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มี
ความต้องการที่จะท่องเที่ยวจึงทาให้เกิดการใช้จ่ายเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ทั้งการ
จ่ายค่าที่พัก ค่าเดิน ทาง หรื อแม้แต่ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายไปนั้นไม่ได้ตกอยู่
เฉพาะกับค่าที่พัก แต่จะมีการกระจายรายได้ออกสู่เกษตรกรรายย่อยต่าง ๆ เมื่อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิต
ออกมาขายเป็นของที่ระลึก และมีราคา แม้จะเป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อรวมกันเป็นปริมาณ
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มาก ๆ ก็จ ะเป็ นรายได้ที่มีมูลค่ามากซึ่งส่ งผลต่อการกระตุ้นการผลิ ตที่เรียกว่า Multiplier Effect
ทางการท่องเที่ยวซึ่งมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
6) การท่องเที่ย วเป็ น อุต สาหกรรมที่ไ ม่มีขี ดจากั ดในการจาหน่าย เมื่ อเที ยบกั บสิ น ค้าใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาจานวนนักท่องเที่ยวของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทา
ให้เกิดการเดินท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของโลกอีกทั้งวิวัฒนาการของระบบการขนส่งที่แพร่หลาย
จึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง การเดินทางท่องเที่ยวจึงไม้ได้จากัดเฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้น
ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล องค์การสหประชาชาติ
ได้ประกาศว่า “การเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน”
7) การท่องเที่ยวไม่มีขีดจากัดในเรื่องการผลิต เพราะการท่องเที่ยวไม่ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศ
เหมือนกับอาชีพเกษตรกรรม สาหรับผลผลิตของการท่องเที่ยวที่เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว คือ
ความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขา น้าตก สภาพอากาศและความสวยงาม
จากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น พระราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบานเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจน
ขนบทาเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ตลาดน้า ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีความยั่งยืนในตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพฝนฟ้าอากาศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึง
ได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากองค์การท่องเที่ยวอย่างจริงจังที่จะให้ประเทศที่กาลังพัฒนาและหัน
มาใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
8) การท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือน เพราะวิถีชีวิตของคนไทยนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่
อดีตสืบเนื่องมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี เป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบันจึงทาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ขึ้นมา และควรค่าแก่การเผยแพร่ให้คนที่ไม่เคยพบเห็นได้รู้จัก
9) การท่องเที่ยวสามารถสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิดการเดินทางที่
จะท่องเที่ยว ก็จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่คอยอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม
ภัตตาคารจึงเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น
10) การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พื้นที่นั้น เนื่องจากสถานที่ใดถูกให้
พัฒ นาเป็ น แหล่ งท่องเที่ย วขึ้นมาแล้ว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวจะต้องมันใจว่า
สถานที่นั้นที่ตนจะเดินทางไปเยือนต้องปลอดภัย ฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวใดมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยือน
แสดงว่าสถานที่นั้นย่อมมีความปลอดภัย
องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกันหลายปัจจัย จึงจะส่งผลให้การท่องเที่ยว
นั้นประสบความสาเร็จ สร้างความประทับใจและผลกาไรให้กับผู้ประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว
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 ซึ่ ง จะเอื้ อ อ านวยให้ นั กท่ อ งเที่ ยวสามารถเดิ น ทางไปถึ ง จุด หมายปลายทาง
(Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)
2) การมีที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการค้างคืนได้แก่ ที่พัก
ประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรมประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอานวย
ความสะดวกในระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งจะทาให้มีราคาและบริการในระดับต่าง ๆ กัน ได้แก่ ภัตตาคาร
สระว่ายน้า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุรกิจและสิ่งอานวยความสะดวก
3) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญสูงสุดของการเดินทาง
เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มี
ความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรม บ้านเชียง เป็นต้น
4 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and
Recreational Activities) นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ในยุ ค ปั จ จุ บั น เพราะการท่ อ งเที่ ย วมิ ไ ด้
หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็น
การที่นั กท่องเที่ยวได้มีโ อกาสทากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่า การล่ องแก่งในแม่น้า การปีน
หน้ าผา การดาน้ า การตกปลาหมึกในทะเลลึ ก ตลอดจนการร่ว มกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น
การเกี่ยวข้าว การ่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความ
ทรงจาของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้
5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น
4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวชุมชน
1) กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
สุถี เสริฐศรี (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Sustainable
Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ที่กาหนด
ทิศทางในการจั ดการโดยชุมชนเพื่ อให้ เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนรู้และชุมชน โดยมองว่าการ
ท่องเที่ย วสามารถคลอบคลุมทั้ง 5 ด้านพร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ
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พจนา สวนศรี (2546) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า คือ การท่องเที่ยวที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว การที่จะให้ชุมชนดาเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจาเป็นที่
จะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว โดยชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสาคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาท
ของชุมชนท้องถิ่น ต่อการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกาลังใจหรือสนับสนุนให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในการทางานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (2562) ให้ นิ ย ามไว้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน คื อ
การท่ อ งเที่ ย วที่ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ก าหนดกระบวนการทิ ศ ทาง และรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วของตนเอง
ซึ่งมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทั้ง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด
ชูวิทย์ ศิริโชคเวชกุล (2544) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า เป็นแนวทางการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกและของภูมิภาค ซึ่งหัวใจสาคัญของ
การท่องเที่ย วโดยชุมชน คือ การมีส่ ว นร่ว มของชุมชน (Community Participation) ในกิจกรรม
ทางการท่องเที่ย ว เช่น การประดิษฐ์ และจาหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลั กษณ์ของชุมชน
เทศกาล ประเพณี การนานักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หลาย
ประเทศนาไปปฏิบัติและประสบความสาเร็จมีรูปแบบ ดังนี้
1) การจาหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (Product Sales) เช่น สินค้าหัตถกรรม
อาหารประจาวัน
2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Shows) เช่น การฟ้อนรา การละเล่นพื้นบ้าน
การแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน
3) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง หมู่บ้ า น (Village Based Activities) คื อ กิ จ กรรมทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการเพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการพักค้างแรมใน
หมู่บ้าน สาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนั้น
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จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น สรุปได้
ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ วางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับร่วมกันของชุมชนโดย
คนในชุมชนเอง มีการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน ร่วมกันรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ดารงสืบต่อไป
2) กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
สุถี เสริฐศรี (2557) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการมี ส่ วนร่วมของคนเข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก ดังนั้น ผู้นานาชุมชนจะต้องมี ทักษะมีความรู้ในการ
จั ด การอย่ า งดี เพราะผู้ น าชุ ม ชนจะต้ อ งมี ค วามสามารถคาดการณ์ และประเมิ น ว่ า วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกัน
อภิป ราย ระดมความคิดเห็ น จากชุมชนให้ กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ่งมี
องค์ประกอบของการประเมินอยู่ 7 ประการด้วยกัน ดังนี้
1) ผู้ น าชุ ม ชนและแกนน าชุ ม ชน จะต้ อ งสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์
ภายนอกและสภาพปัญหาของชุมชน เพื่อทีจ่ ะหาแนวทางที่สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและชัดเจน แล้วจะ
ได้กาหนดวัตถุประสงค์และการทากิจกรรมท่องเที่ยวได้
2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งหมด เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของชุมชน ว่าคนใน
ชุมชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมชุมชนที่มีต่อการเปิดหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะต้องมีวิธีรับมือกับผลกระทบหรือ
สิ่งที่จะตามมาอย่างไร ด้วยวิธีการใด ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง และใครมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
3) ชุมชนต้องมีส่ว นร่ วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพื่อรั บผิ ดชอบกิจกรรมนี้ หรือ
ผลักดันให้องค์กรชุมชนอื่นที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมทาหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
องค์กรนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การดาเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมีผลประโยชน์ที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง
4) พิจารณาหาเอกลั กษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น หรือของดีของชุมชน เพื่อทาให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชน
5) เพิ่มความพร้อมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการท่องเที่ยว อาทิ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะต้องไม่อยู่กับแกนนา
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องมีการกระจายอย่างทั่วถึง
6) การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อ
สามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
เป็นการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย
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7) ประสบการณ์และทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะต้องบูรณาการทั้งความ
เพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ เพื่อความเหมาะสมของการจัดการการท่องเที่ยวของแต่ละ
พื้นที่นั้น ๆ
4.4 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT)
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผู้คิดค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่ว ยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ภายนอกองค์กร ทังสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้ ว และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรและจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรในระดับที่เหมาะสมต่อไป
ซึ่งคาว่า SWOT นั้น มีความหมาย ดังนี้
S มาจาก Strengths หมายถึ ง จุ ดเด่ นหรื อ จุด แข็ง หรือ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ เป็ นข้ อ ดีที่ เ กิด จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล ซึ่งองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึ ง จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ เสี ย เปรี ย บ ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสหรือข้อได้เปรียบ การที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง
การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก
บางครั้ง การจาแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยากเพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงอาจท าให้ ส ถานการณ์ ที่ เ คยเป็ น โอกาสกลั บ กลายเป็ น อุ ป สรรคได้ SWOT
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กรหรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก สภาพแวดล้ อมภายนอก สาหรับ
กาหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการกาหนด วิสัยทัศน์และการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้
อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
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4.5 ข้อมูลพื้นฐำนชุมชน
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีข้อมูล
พื้นฐานของหมู่บ้านที่จะนามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เอกสารประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัติวิถี บ้านโนนกอก, 2560) ดังนี้
ประวัติหมู่บ้ำน
บ้านโนนกอกเดิมชื่อบ้ านน้อยโนนกอกซึ่งเรียกตามชื่อของตันมะกอกใหญ่ 3 ตันที่ตั้งอยู่
บริเวณกลางหมู่บ้าน มีผู้นาในการตั้งถิ่นฐานคนแรกคือ พ่อชาลี โคตะมี เมื่อ พ.ศ. 2459 ซึ่งย้ายมา
จากบ้านหนองนาคา หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบุ ต่อมามีการแยกตาบลเป็นตาบลหนองนาคา ได้มาตั้งถิ่น
ฐานเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขอแยกหมู่บ้านจากหนองนาคา หมู่ที่ 1 เป็นบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบล
หนองนาคา เมื่อวันที่ 30กันยายน 2546 สาเหตุการแยกหมู่บ้านเนืองจาก บ้าโนนกอกอยู่ห่างจากบ้าน
หนองนาคาประมาณ 1 กิโลเมตร ทาให้การพัฒนาหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและไม่ได้ รับความช่วยเหลือใน
งบประมาณเท่าที่ควร
บ้ า นโนนกอก หมู่ ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อาเภอเมื องอุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ดรธานี นั้ น มี
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนแรก คื อ นายโสวั ต ร แก้ ว วั น นา คนที่ ส อง นายค าปาน พลอยพุ ด ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน
คาขวัญบ้ านโนนกอก คือ “หมู่บ้านคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่งเรืองแหล่งวัฒนธรรม งามล้าผ้าไหม หมี่-ขิด ย้อมดอกบัวแดง”
อำณำเขต
ทิศเหนือ
ติดบ้านสามพร้าว หมู่ที่ 1 ตาบลสามพร้าว
ทิศตะวันออก ติดบ้านหนองนาคา หมู่ที่ 1 ตาบลหนองนาคา
ทิศใต้
ติดบ้านนาดอน หมู่ที่ 16 ตาบลหนองนาคา
ทิศคะวันตก ติดบ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองนาคา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปพื้นที่ของบ้านโนนกอกหมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี
บางส่วนเป็นที่ดอน ป่าไม้มีสภาพเป็นป่าโปร่งเบญจพรรณ แหล่งน้ามีสาห้วยหลักอยู่ 2 สาย ได้แก่
สาห้วยเชียงรวง และโสกโปรก และลักษณะของดินหรือสภาพของดินนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทรายและดินลูกรัง สีน้าตาลหรือสีน้าตาลปนเทา ทาให้ดินระบายน้าได้ดี ไม่อุ้มน้า ความสมบูรณ์
ของแร่ธาตุในพื้นดินมีน้อยมาก ในส่วนของลักษณะแหล่งน้าสภาพของแหล่งน้านั้นจะเป็นแหล่งน้าลา
ห้วยเชียงรวง ชาวบ้านใช้น้าในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และหนองน้าสาธารณะ สาหรับใช้สาหรับ
อุปโภคและบริโภค
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กลุ่มอำชีพ OTOP/องค์กร/ผู้นำ
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก, กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (ลี้ยงกบ), กลุ่มเลี้ยงวัว, กลุ่มเลี้ยงไก่,
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตาบล อสม. หมู่บ้าน, อาสาสมัคร/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน, กองทุนหมู่บ้าน, ธนาคารหมู่บ้าน, กองทุนวันละบาท, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ,
กลุ่ มรถไถประชารั ฐ , ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ห มู่บ้า น, อพปร., ชรบ., คณะทางานขับ เคลื่ อ นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก, หัวหน้าคุ้ม จานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) คุ้มกลาง 2) คุ้มเจริญสุข
3) คุ้มพุดเจริญ 4) คุ้มแสนคา และ 5) คุ้ม อบต.
อัตลักษณ์เรื่องรำวควำมโดดเด่นของชุมชน
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้า นโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี มีกระบวนการผลิตผ้าจากไหม ฝ้าย นามาย้อมสีด้วยดอกบัวแดง ซึ่งเป็นกรรมวิธีการย้อมที่
และวั ตถุดิบ ในการย้ อมที่เป็ น เอกลั กษณ์ นามาทอด้ว ยกี่โ บราณ นาลายดั้งเดิมมาอนุลั ก ษณ์และ
ประยุ ก ต์ ออกแบบให้ มี ล วดลายที่ ส วยงามโดดเด่ น และที่ ส าคั ญ มี ค วามแปลกตาเป็ น ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องผ้าทอ
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก นั้น มีจุดเริ่มต้นในปี 2556 โดนนายอภิชาติ พลบัวไข ซึ่งเป็น
ลูกหลานบ้านโนนกอก ได้ทาผลงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับอาชีพชาวบ้าน คือ การทอผ้าจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของชาวบ้านโนนกอกจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านและตาบลหนองนาคา ซึ่งระหว่างการทาผลงานฯ
ได้ทดลองทอผ้าแบบโบราณด้วยตนเองจนเกิดความชานาญ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแนวทางการทอ
ผ้าให้มีความโดดเด่น สวยงามมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น นาวั ตถุดิบ
ที่มาจากท้องถิ่นมาย้อมผ้าและสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีที่ย้อมจากดอกบัวแดง ซึ่งมีความโดด
เด่นจากการย้อมด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ จึงได้รับความสนใจและความชื่นชอบจากลู กค้าเป็นจานวนมาก
จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อขายผลงานการทอผ้าที่ไ ด้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
จึงได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกขึ้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
เกิดการสร้างงานภายในชุมชนและส่งต่อผลงานสู่คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าของบ้านโนนกอกได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ผ่านการคัดสรรอยู่ใน
ระดับ 5 ดาว และได้รับรองมาตรฐาน มชช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ในเวลาต่อมา ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
การทอผ้าของบ้านโนนกอก มีกาลังการผลิตที่มากพอสมควร โดยมีกี่กระตุก จานวน 40 ตัว
ปริมาณการผลิต 2,400 ผืน/เดือน และกี่กระทบ 30 ตัว ปริมาณการผลิต เกรดปลาตะเพียน สีน้าเงิน
สีเขียว 180 ผืน/เดือน (ผืนละ 2 เมตร)
ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและช่องทางการตลาดของบ้านโนนกอก
หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี 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 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้น มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณบ้านโนนกอก 2) ตลาดภูมิปัญญา (ตลาดชุมชน)
3) ห้วยเชียงรวง 4) ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก และ 5) สวนตาลคู่ (แปลงเกษตร
ผสมผสาน)
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี 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) ชมวิถีชีวิตพื้นบ้าน เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด
4) เที่ยวชมแปลงเกษตรผสมผสาน สวนตาลคู่
จุดที่ 3
1) ชมกระบวนการทอผ้า การค้นหูก
2) ชมการย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดงและก้านบัวแดง
3) ชมขั้นตอนการทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
4) ชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก ของที่ระลึก
จุดที่ 4
1) ชมการแสดงกลองยาวโบราณ
2) พิธีบายศรีสู่ขวัญ
3) การแสดงตามเทศกาลบุญประเพณีอีสาน
4) ทานอาหารพื้นถิ่น/ของหวาน ข้าวต้มมัด ผลไม้ตามฤดูกาล และลิ้มรสน้าดอกบัวแดง
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4.8 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุลีพร อานันทประภา (2551) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยศึกษา
ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและสารวจวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์
ของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า สถานการการณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีมีจานวนเพิ่มขึ้นเกิดการเดินทางทาให้ท้องถิ่นมีรายได้จากธุรกิจต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และทาให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยและส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ และผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis
จากแบบสอบถาม 170 ชุด ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมในทุก
ด้า นเกี่ย วกั บ ด้ านการท่ องเที่ ย ว ฉะนั้ น การร่ ว มมื อกั นระหว่า งภาครัฐ กับ เอกชนจะช่ ว ยเกิ ดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต
มนตรี คาวัน (2560) การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา
นครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้าโขง พบว่า
จุดแข็ง (Strengths) คือมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางอารยะธรรมลุ่มแม่น้าโขงและมีพระธาตุ
ประจาวันเกิด มีวัฒนธรรมและชนชนเผ่าที่หลากหลาย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี มีปลาแม่น้าโขงและ
อาหารเวียดนามเป็นที่นิยม มีความเชื่อเรื่องพญานาคและมีการสร้างประติมากรรมเป็นจุดเด่นของ
เมือง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีทิวทัศน์แม่น้าโขงที่ สวยงามและมีสะพานมิตรภาพไทยลาว
แห่งที่ 3 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
จุดอ่อน (Weaknesses) คือสิ่งอานวยความสะดวกและการบริการการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เส้นทางความห่างไกลจากศูนย์กลางของประเทศ การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับประโยชน์ ขาดการ
ลงทุนจากภายนอกในธุรกิจการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวภายนอก
โอกาส (Opportunities) คือ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 สามารถเป็นประตูสู่อาเซียน
ทั้งการเดินทางเข้าออกสามรถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนและเวียดนามได้มากขึ้น มีสนามบินที่สามารถ
พัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติได้ มีโครงการสารวจเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ -นครพนม ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางการดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น หากพระธาตุพนมได้รับการประกาศให้ เป็นมรดก
โลกจะสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วใน
ปัจจุบันสามรถประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น การเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะทาให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threats) คือ ขาดการเชื่อมโยงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
การคามนาคมเป็นเส้นทางสายรองช่องทางจราจรมีขนาดเล็ก การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว
นามาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติ จิตสานึกการดูแลรักษา

263

แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณที่มีไม่ทั่วถึง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนานครพนมเป็น
เมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้าโขง
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
5.1 ประเภทของงำนวิจัย
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipated observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงมากที่สุด
5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้นา ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างการวิจัยรวมทั้งหมด จานวนไม่น้อยกว่า 95 คน ดังนี้
1) ผู้นาชุมชน
จานวน 3 คน
2) คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ
จานวน 18 คน
3) ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนที่มีบทบาทในชุมชน
จานวนไม่น้อยกว่า 54 คน
4) เจ้าหน้าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การศึกษาในครั้ งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามในรูปของแบบสอบถาม
ออนไลน์ จานวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและจุดด้อย ของบ้านโนนกอก
หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี 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 ตาบลหนองนาคา อาเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นคาถามปลายเปิด โดยการกรอกข้อมูลคาตอบสั้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ดังนี้ ข้อมูล ด้านที่ 1 สถานที่ที่โ ดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ข้อมูล ด้านที่ 3
อาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 4 วัฒนธรรมที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 5 การแสดงพื้นถิ่นที่โดดเด่น
ข้อมูลด้านที่ 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น และข้อมูลด้านที่ 7 ของฝาก ของที่ระลึก ที่โดดเด่น
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5.4 กำรทดสอบเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยประยุกต์มาจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถนามาใช้ได้ทันที
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยนาแบบสอบถามออนไลน์ให้ผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้พิจารณาตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
5.5 วิธีกำรเก็บข้อมูล
1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ ม าจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วารสารวิชาการ
รายงานการวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
5.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) สถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้ คือ การใช้ความถี่สะสมของคาตอบในแบบสอบถามออนไลน์ จัดเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้ อ ยจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ข องแบบสอบถามออนไลน์ แ ละข าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ของคาตอบเรียงลาดับความสาคัญตามถี่ที่มากที่สุด นามาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี โดยใช้แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวใน 5 ด้าน
(5P) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Place)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (Preserve)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน (People)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว (Promotion)
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5.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้กรอบ
แนวคิด ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของบ้ำนโนนกอก
หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนำคำ อำเภอเมือง
อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
S

W

O

T

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้ำนโนนกอก
หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนำคำ อำเภอเมือง
อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 Place
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 Preserve
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 People
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 Product
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 Promotion

6. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งโอกาสและความท้ า ทายในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นตามโครงการชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ประการแรกคือเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่
18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ด รธานี และประการที่ ส องเพื่ อ น าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18
ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค
(Threats) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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SWOT เมทริกซ์

จุดแข็ง (Strengths)
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 มี จุ ด แลนด์ ม าร์ค (จุ ด เช็ ค อิ น ) ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว
S5 มีกลุ่มกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง
S6 ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
หมู่บ้าน

โอกำส (Opportunities)
O1 หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ให้การสนับสนุน
O2 หน่วยงานภาครัฐระดับอาเภอ
ให้การสนับสนุน
O3 ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ร ะ ดั บ
กระทรวง/กรม ให้การสนับสนุน
O4 การคมนาคมสะดวก
O5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเป็ น ที่ รู้ จั ก
อย่างกว้างขวาง
O6 ผู้นามีวิสัยทัศน์ นาการพัฒนา
อุปสรรค (Threats)
T1 ขาดสิ่งอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
T2 ขาดการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
ระดับท้องถอ่น
T3 ขาดความพร้อมด้านบุคลากร
T4 ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
T5 ประชาชนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
ไม่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ การด าเนิ น
กิจกรรมโครงการฯ
T6 การกระจายรายได้ของการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่
ทั่วถึง

กลยุทธ์ SO
(การนาจุดแข็งภายในเพื่อนาโอกาสจาก
ภายนอกมาใช้)

กลยุทธ์ ST
(การนาประโยชน์จากจุดแข็งภายในเพือ่
ลดทอนหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคจาก
ภายนอก)

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สวยงาม
W2 ประชาชนไปทางานต่างถิ่น
W3 ประชาชนในพื้นที่มีความยากจน
W4 ประชาชนในพื้ นที่ไม่ได้รับ การศึก ษาอย่า ง
ทั่วถึง
W5 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมโครงการฯ
W6 ผู้นาขาดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ
W7 ประชาชนมีปัญหากันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
กลยุทธ์ WO
(ลดจุดอ่อนจากภายในเพื่อนาโอกาสที่ดีจาก
ภายนอกมาใช้)

กลยุทธ์ WT
(ลดจุดอ่อนภายในเพื่อหลีกเลี่ยง
อุปสรรคจากภายนอก)
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2) ยุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลนด์มาร์ค
(Land Mark) ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ ในรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการให้การสนับสนุนสถานที่สาหรับจัดอบรมหรือประชุม
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ เข้ามามีส่ว นร่ว มในคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการเข้าถึง
การบู รณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิ นกิจกรรมของชุมชน
ท่องเที่ยวต่อไป
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (Preserve)
กลยุ ทธ์ที่ 1 จั ดกิจ กรรมการท่ องเที่ยวเยี่ย มชมการฟ้อ นราประกอบการแสดงกลองยาว
พื้นบ้านและการเรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง โดยเน้นการมี
ส่ว นร่ วมของคนในหมู่บ้ าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น/หน่ว ยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 ผู้นาชุมชนร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People)
กลยุ ท ธ์ที่ 1 กาหนดให้ มีก ารประชุ มหารื อหรื อวางแผนเกี่ย วกับ การดาเนิ นกิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวโดยผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้นาชุมชนต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก
ครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์เข้ามาในหมู่บ้าน
กลยุ ทธ์ที่ 3 ส่ งเสริมให้ป ระชาชนในหมู่ บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้และลดปัญหาการไปทางานต่างถิ่น
กลยุ ท ธ์ที่ 5 กาหนดกิจ กรรมการท่อ งเที่ ยวโดยให้ ประชาชนในหมู่ บ้ าน/ชุ มชน มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพื่ อสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion)
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้นาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 กาหนดให้มีบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์
หรื อ Social Network สร้ างช่องทางการประชาสั มพันธ์ที่ห ลากหลาย เช่น Facebook, Twitter,
Website, YOUTUBE ฯลฯ
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ SWOT เมทริกซ์ และได้มาซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ดังข้อมูล ข้อที่ 4.1 และข้อมูล ข้อที่ 4.2 ที่แสดงข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นากลยุทธ์ที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลส่วนที่ 2 (ข้อที่ 4.2) นามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จั งหวัดอุ ดรธานี โดยกาหนดเป็นยุ ทธศาสตร์ 5 ด้ าน ตามกระบวนการ 5 P
ของพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ ต้นกาเนิดแหล่ง
เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงคู่อุดรธานี”
พันธกิจ
“เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงของจังหวัด
อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้า”
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เป้ำประสงค์
“สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และพัฒนาการทอผ้าโบราณ
ย้อมดอกบัวแดงสู่อาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
ยุทธศำสตร์ (Strategy) กำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้ำนโนนกอก หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนำคำ อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลนด์มาร์ค
(Land Mark) ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ ในรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการให้การสนับสนุนสถานที่สาหรับจัดอบรมหรือประชุม
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ เข้ามามีส่ว นร่ ว มในคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการเข้าถึง
การบู รณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
ท่องเที่ยวต่อไป
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (Preserve)
กลยุ ทธ์ที่ 1 จั ดกิจ กรรมการท่ องเที่ยวเยี่ย มชมการฟ้อ นราประกอบการแสดงกลองยาว
พื้นบ้านและการเรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง โดยเน้นการมี
ส่ว นร่ วมของคนในหมู่บ้ าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น/หน่ว ยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 ผู้นาชุมชนร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People)
กลยุ ท ธ์ที่ 1 กาหนดให้ มีก ารประชุ มหารื อหรื อวางแผนเกี่ย วกับ การดาเนิ นกิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวโดยผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุ มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ผู้นาชุมชนต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก
ครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์เข้ามาในหมู่บ้าน
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กลยุ ทธ์ที่ 3 ส่ งเสริมให้ป ระชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้และลดปัญหาการไปทางานต่างถิ่น
กลยุ ท ธ์ที่ 5 กาหนดกิจ กรรมการท่อ งเที่ ยวโดยให้ ป ระชาชนในหมู่ บ้ าน/ชุ มชน มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion)
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้นาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 กาหนดให้มีบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์
หรื อ Social Network สร้ างช่องทางการประชาสั มพันธ์ที่ห ลากหลาย เช่น Facebook, Twitter,
Website, YOUTUBE ฯลฯ
7.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ ม (Focus Group) จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ น าหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ และประชาชนที่มีบทบาทสาคัญในหมู่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบล
หนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ผู้นามีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์
มีศักยภาพ รวมถึงการมีภาคี เครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง หมู่บ้ านมีจุดแลนด์มาร์ค (จุดเช็คอิน)
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายในชุมชนนั้นมีกลุ่มกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง และประการสุดท้ายคือประชาชน
มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒนาหมู่บ้ าน (กิจกรรมการพัฒ นาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว)
จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สวยงาม ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องจากมีความยากจนจึงส่งผลให้ประชาชนบ่งส่วนต้องไปทางานต่างถิ่น ทาให้
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ อาจจะเป็นด้วยสาเหตุจากผู้นาขาดการ
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สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งใน
บางเรื่องของหมู่บ้านทาให้ประชาชนมีปัญหากันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
โอกำส (Opportunities) หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม จังหวัดและอาเภอให้การ
สนับสนุน เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน และในการเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ ว ใช้ เวลาไม่ ม ากนั ก สิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดูด นั ก ท่อ งเที่ย วได้ เป็ น อย่า งดี คื อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นก็คือผ้าย้อมดอกบัวแดง และประการสุดท้ายที่บ้านโนน
กอกมีก็คือผู้นามีวิสัยทัศน์ นาการพัฒนา
อุปสรรค (Threats) บ้านโนนกอกนั้นขาดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐในระดับท้องถิ่น ทั้งยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้น้อยและขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีในการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ และที่สาคัญนั้นประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้ความสนใจกับการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ส่งผลให้การกระจายรายได้ของ
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่ทั่วถึง
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีข้อมูล
พื้นฐานที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ดังนี้ 1) ด้านสถานที่ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 2) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้าชุมชนที่โดดเด่น คือ ฝ้ายทอมือย้อม
ดอกบัวแดง 3) ด้านอาหารพื้นที่ถิ่นที่โดดเด่น คือ ข้าวต้มมัดดอกบัวแดง, น้าดอกบัวแดง, ขนมจีน
และเมี่ยงบัวแดง 4) ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
5) การแสดงพื้นถิ่นที่โดดเด่น คือ การฟ้อนราประกอบการแสดงกลองยาว 6) กิจกรรมการท่องเที่ ยวที่
โดดเด่น คือ การทาผ้ามัดย้อม, การย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดง และลงแขกทานา และ 7) ด้านของฝาก
ของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมดอกบัวแดง จากศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณ
บ้านโนนกอก
ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น นามาวิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาหมู่บ้าน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place) ประกอบด้วยการสร้าง
ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วและศู น ย์ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และแลนด์ ม าร์ ค (Land Mark)
ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ ในรูปแบบ
ของกิ จ กรรมจิ ตอาสาพัฒ นาหมู่บ้ าน อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ ง และร่ว มกับ ส่ ว นราชการให้ การ
สนับสนุนสถานที่สาหรับจัดอบรมหรือประชุม และที่สาคัญต้องมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
ชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการเข้าถึงการบูรณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวต่อไป
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย ว (Preserve)
โดยจะต้องจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมการฟ้อนราประกอบการแสดงกลองยาวพื้นบ้านและการ
เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อม
ดอกบัวแดง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น /หน่ วยงานภาครัฐ อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒ นธรรมท้องถิ่น และ
สุดท้ายผู้นาชุมชนต้องร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People) ต้องกาหนดให้มีการ
ประชุมหารือหรือวางแผนเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยผู้นาชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนท่ องเที่ย วร่ ว มกั บ ประชาชนในหมู่บ้า น เป็ นประจ าอย่ างน้อ ยเดื อนละ 1 ครั้ ง และรับ การ
สนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่ องเที่ยวร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้นาชุมชน
ต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์
เข้ามาในหมู่บ้าน ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้และ
ลดปัญหาการไปทางานต่างถิ่น และที่สาคัญต้องกาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion) ผู้นาชุมชนต้อง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media
ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้
แก่ประชาชนมากขึ้น ร่วมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่
ต่าง ๆ เพื่ อให้ นั กท่อ งเที่ ย วได้ เข้า ถึงข้อ มูล การท่อ งเที่ ยวได้ ง่ายขึ้น และที่ ส าคัญ ต้องกาหนดให้ มี
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์หรือ Social Network สร้างช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น Facebook, Twitter, Website, YOUTUBE ฯลฯ
7.2 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค นามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้ านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง
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อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถนาประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหมู่บ้านมาประยุกต์ใช้ใน
กิจ กรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ ด้านพัฒ นาศักยภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยว (Place) ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (Preserve) ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน (People) ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Product) และด้าน
มาตรฐานการบริ การการท่องเที่ยว (Promotion) ของกรมการพัฒ นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็ น แนวทางการขับ เคลื่ อนให้ ชุมชนท่องเที่ยวบ้ านโนนกอก หมู่ที่ 18 เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็ จในการดาเนิ น โครงการฯ ทาให้ ประชาชนมีรายได้และเกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป
1) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
(1) ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เพื่ อ การเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเป็ น โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น
(2) ศึกษาและเปรียบเทียบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถนามาปรับใช้ในชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ ีผลกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธำนี
นพเดช ประจวบศรีรัตน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพของศูนย์บริการ ซ่อม สีและตัวถังรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี
2) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในเขต
พื้น ที่อาเภอเมืองอุดรธานี และ 3) เพื่อศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัยครั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้บริการ
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน และศึกษาจากข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูน ย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
ขอบเขตด้านประชากร ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของรถผู้ซึ่งเคยใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างจานวน
400 ราย
ผลวิจั ย พบว่า ผู้ ใช้บ ริ การศูนย์ซ่ อมสี และตัว ถังรถยนต์ใ ห้ ระดับ ความเห็ นจากปั จจัยด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ปั จจั ย ด้านราคา ปั จจั ย ด้านสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้ บริการ และปัจจัยด้าน
บุคลากร ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด สาหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดให้ความเห็นในระดับมาก
ในส่วนของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการประกอบการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการการสาธารณสุข พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: noppadech.pra@stu.nida.ac.th
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1. บทนำ
รถยนต์ นับเป็นยานพาหนะที่มีความสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวัน สาหรับในการเดินทางไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในภาคการส่งออก และภาคการใช้ในประเทศ รวมทั้งในจังหวัดอุดรธานีดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 จานวนรถยนต์สะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี
2,562
2,561
2,560
2,559
2,558
2,557
2,556
2,555
2,554
2,553

รย.1

รย.2

รย.3

125,007
114,890
104,610
96,107
89,301
82,909
75,960
64,613
53,236
46,392

5,089
5,043
4,935
4,789
4,740
4,570
4,523
4,235
3,960
3,699

128,742
124,983
120,879
116,768
113,380
109,719
105,959
101,205
96,375
91,509

รย.5
-

รย.6
56
58
60
58
49
43
44
35
27
22

รย.7
-

รย.8

รย.9
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

50
50
50
38
24
24
17
-

รย.10

รย.11

-

-

รวมรถสะสมตามกฎหมาย
ว่าดวย
้ รถยนต์
258,945
245,025
230,535
217,762
207,496
197,267
186,505
170,090
153,600
141,624

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก (2563)
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจานวนรถยนต์และผู้ใช้รถยนต์
อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อให้รถเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและร่างกาย และเมื่อรถยนต์เกิดความ
เสีย หายก็จาเป็น ที่จ ะต้องน ารถยนต์เข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมให้มีกลั บสู่ สภาพเดิม โดยเจ้าของ
รถยนต์นั้น สามารถน ารถยนต์ เข้า ซ่อมกับอู่ซ่อมสีในเครือประกันภัย หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่เป็น
ตัวแทนจาหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีอู่ซ่อมอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับ
บริ ษั ท ประกั น ภั ย รถยนต์ และมิ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยยี่ ห้ อ รถยนต์ ซึ่ ง มี อ ยู่ จ านวน 17 แห่ ง
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, 2562)
จากเหตุผลข้างต้นทั้งหมด ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับ คุณภาพการบริการ
การซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของศูนย์ซ่อมในอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากผู้วิจัยมีภูมิลาเนาอยู่
ในจังหวัดอุดรธานี จึงต้องการศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา คุณภาพการบริการของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ให้ดี
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพของศูนย์บริการ
ซ่อม สีและตัวถังรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี
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2.2 ศึกษาความต้องการของผู้ บริโ ภค ที่มีผลต่อการเลื อกใช้ศูนย์บริการซ่อมสี และตัว ถัง
รถยนต์ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์
3. ขอบเขตของงำนวิจัย
3.1 ขอบเขตเนื้อหำ งานวิจัยครั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้
บริ ก าร ศู น ย์ ซ่ อ มสี แ ละตั ว ถั ง รถยนต์ รวมทั้ ง ส่ ว นประสมทางการตลาด ทั้ ง 7 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการบริการ และลักษณะ
ทางกายภาพและศึกษาจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ตามพระราชบั ญ ญัติ ที่เ กี่ย วข้ อง ประกอบด้ว ย พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พุท ธศั กราช 2535 และ
พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พุทธศักราช 2535
3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของรถผู้ซึ่งเคยใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในพื้น ที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงได้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างจานวน 400 ราย
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4.2 ทาให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พุ ท ธศั ก ราช 2535 และ
พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พุทธศักราช 2535
4.3 ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจ และเจ้าของกิจการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด
5. แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจบริกำร ของ Philip Kotler
ศิริว รรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ ก าร (Services Marketing Mix) ของ Phillip Kotler ที่ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารจะใช้
ประกอบด้วย
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า และก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยลั ก ษณะทางกายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซึ่งประกอบด้ว ยรู ปแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือรูปลักษณ์พิเศษ
การออกแบบห้องพัก สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลู กค้า ซึ่งปั จ จุ บั น การแข่งขั น มุ่งเน้ นการสร้า งผลิ ต ภัณฑ์ที่ ให้ คุณ ค่าแก่ลู กค้ ามากกว่าที่ ลู กค้ า
คาดหวัง มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เป็นต้นทุนของลูกค้า แต่เป็นส่วนที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ ส่วนประสมทางด้านราคานับเป็นส่วนที่มีความยืดหยุ่ นมากที่สุด เนื่องจาก
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการ
จัดจาหน่าย แม้ว่าทศวรรษปัจจุบันจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก
ขึ้นแต่ปัจจัยด้านราคาก็ยังเป็นส่วนสาคัญ ในการกาหนดส่วนแบ่งตลาดและผลกาไรของบริษัทอยู่
เช่นเดิม ดังนั้นการกาหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการบริการ
3) สถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตตัวสินค้า
ไปยังสถานที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสม การกาหนดทาเลที่ตั้งเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการ ในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ เพราะทาเลที่ตั้งที่
เลื อกเป็ น ตัว กาหนดกลุ่ มของผู้ บ ริ โ ภคที่จะเข้ ามาใช้ บริการ ดังนั้น สถานที่ ให้ บริก ารต้องสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ในการที่ให้บริ การกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุ ด จะต้องหาทาเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ มีสิ่งอานวยความ สะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจผู้ซื้อ
เช่นการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
5) บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน ผู้ให้บริการ ซึ่งได้จากการคัดเลือก การฝึกอบรม
และการจูงใจพนักงาน ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น มี ทัศนคติที่ดีสามารถ
ตอบสนองลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าได้ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่ง
6) กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุ ณภาพในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และ
ประทับ ใจลู กค้า การทักทายและต้ อนรับลู ก ค้าที่มาติ ดต่อ การแนะนาลู กค้า การคิดค่า บริการที่
เที่ยงตรง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
7) การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็นการพัฒนารูปแบบในการให้บริการโดยการสร้างคุณภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้แก่
สภาพแวดล้อมของสถานที่การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และทรัพย์สินของลูกค้าให้มี
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ความปลอดภัยเสมอ และลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ และทาให้มองเห็น
ภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจนด้วย
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและ
ตัวถังรถยนต์ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อแปลงผลของการวิจัยจะนาข้อมูลที่รวบรวมได้นามาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ใน
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุ ด เห็ นด้ว ยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
สาหรับการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การหาค่าเฉลี่ยในการแปล
ความหมาย โดยคานวณหาความกว้างอันตรภาคชั้น 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 ประมวลกฎหมายสาหรับการเปิดและดาเนินการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
7. ผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.50 เพศชายร้อยละ 48.50 มีอายุ 31-40 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 46.00 รองลงมาอายุต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 39.75 ลาดับถัดไปอายุ 41-50 ปีร้อยละ
11.25 และลาดับสุดท้ายอายุ 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 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.75 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 40.75 มากที่สุด รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.25
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 27.50 อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 1.75 และลาดับสุดท้าย 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 และลาดับสุดท้ายระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
ร้อยละ 3.50 ประเภทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ทาเป็นประกันภัยชั้น 1 สูงที่สุด คือร้อยละ
74.00 รองลงมาคือ ไม่ทาประกันภัยภาคสมัครใจร้อยละ 12.00 ประกันภัยชั้น 3 ร้อยละ 8.25 และ
ลาดับสุดท้ายประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 5.75 โดยส่วนมากครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 2 คัน ร้อยละ 28.00 และ 3 คันขึ้นไป ร้อยละ 15.75
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริ โภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ในพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการใช้งานของรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.5 มากสุด รองลงมา
อายุการใช้งานรถยนต์ 2-5 ปี ร้อยละ 42.75 และอายุการใช้งานรถยนต์ต่ากว่า 2 ปี ร้อยละ 8.75
มีความถี่ในการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 73.75 รองลงมา 1-3 ครั้งต่อปี
ร้อยละ 22.50 และมากกว่า 3 ครั้งต่อปีร้อยละ 3.75 ไม่มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็น
ประจาร้อยละ 62.75 และมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจาร้อยละ 37.25 ไม่ใช้
บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิมร้อยละ 53.5 และใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิม
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ร้อยละ 46.5 เลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัว ถังรถยนต์จากเพื่อนหรือญาติแนะนา ร้อยละ 67.50
เป็นอันดับสูงที่สุด ลาดับถัดไปคือ ค่าแรงถูกกว่าศูนย์บริการ ร้อยละ 41.25 ใกล้บ้านหรือที่พักอาศัย
ร้อยละ 37.00 คุ้นเคยรู้จักกับเจ้าของหรือช่าง ร้อยละ 35.25 และค่าอะไหล่ถูกกว่าศูนย์บริการเป็น
ลาดับสุดท้าย ร้อยละ 28.75 ใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ร้อยละ 69.00 สูงสุด รองลงมาเปลี่ยน
ถ่ายน้ามันเครื่อง ร้อยละ 56.75 ตรวจเช็คซ่อมช่วงล่าง ร้อยละ 41.75 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า/แอร์
รถยนต์ ร้อยละ 30.75 และลาดับสุดท้ายซ่อมเครื่องยนต์ ร้อยละ 26.00 ทราบถึงข้อมูลของศูนย์ซ่อม
สีและตัวถังรถยนต์จากบุคคล (เช่น คาแนะนา/เพื่อน/คนรู้จัก) ร้อยละ 76.50 สูงที่สุด รองลงมาทราบ
จากสื่อออนไลน์/สังคมออนไลน์ ร้อยละ 60.75 จากป้ายโฆษณา ร้อยละ 20.75 วิทยุกระจายเสียงใน
ท้องถิ่น ร้ อยละ 3.75 หนังสื อพิมพ์ท้องถิ่น 3.75 และลาดับสุ ดท้ายทราบข้อมูลจากแผ่นพับหรือ
ใบปลิว ร้อยละ 2.75 มีความพอใจหลังใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ผ่านมา ร้อยละ 80.25
พอใจมาก ร้อยละ 16.00 และไม่พอใจ ร้อยละ 3.75
ส่ว นที่ 3 ข้ อมู ลเกี่ย วกับ ควำมคิ ดเห็น จำกกำรใช้บ ริ กำรศู น ย์ ซ่ อมสีแ ละตั วถั งรถยนต์
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
จากการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง สามารถนามาสรุปค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 7 ปัจจัยได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ การซ่อมบารุงได้
ถูกต้อ งตามจุ ดที่ มีปั ญหา (ค่าเฉลี่ ย 4.56: เห็ นด้ว ยมากที่สุ ด ) ผลงานดีมีคุ ณภาพ สี ส วยไม่ เพี้ย น
(ค่าเฉลี่ย 4.52: เห็นด้วยมากที่สุด) และรับประกันงานซ่อม (ค่าเฉลี่ย 4.45: เห็นด้วยมากที่สุด)
2) ปัจจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับลักษณะงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด) ราคาไม่แพงกว่าคู่แข่ง (ค่าเฉลี่ย 4.12: เห็นด้วยมาก) รองลงมา
และลาดับสุดท้ายผ่อนชาระบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.28: เห็นด้วยปานกลาง)
3) ปั จจั ยด้านสถานที่ที่ มีค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ นมากที่สุ ด 3 ลาดับ คือ สถานที่จอดรถ
ปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้หลังคา (ค่าเฉลี่ย 4.41: เห็นด้วยมากที่สุด) สถานที่ ให้บริการ
สะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.39: เห็นด้วยมากที่สุด) และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.21: เห็นด้วย
มากที่สุด)
4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มี บริการล้างรถ
ฟรี (ค่าเฉลี่ย 3.93: เห็นด้วยมาก) มีบริการตกแต่งรถยนต์เสริม (ค่าเฉลี่ย 3.38: เห็นด้วยปานกลาง)
รองลงมา และลาดับสุดท้ายแจกของที่ระลึกตามเทศกาล (ค่าเฉลี่ย 3.10: เห็นด้วยปานกลาง)
5) ปั จ จั ย ด้านกระบวนการให้ บริการที่มีค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ นมากที่สุ ด 3 ล าดับ คือ
ส่งมอบรถยนต์ตรงเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.47: เห็นด้วยมากที่สุด) แจ้งราคาชัดเจนก่อนทาการซ่อม (ค่าเฉลี่ย
4.38: เห็นด้วยมากที่สุด) และกาหนดระยะเวลาการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด)
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6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ
ห้องน้าสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.20: เห็ นด้วยมาก) สูงที่สุด บริเวณสถานที่โ ดยรอบสะอาดและตกแต่ ง
สวยงามทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.08: เห็นด้วยมาก) เป็นอันดับรองลงมา และมีป้ายชื่อศูนย์บริการ อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.96: เห็นด้วยมาก)เป็นลาดับสุดท้าย
7) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ ช่างซ่อมมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ย 4.40: เห็นด้วยมากที่สุด) สูงที่สุด การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน (ค่าเฉลี่ ย
4.26: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นอันดับรองลงมา และความสุภาพในการให้บริการของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย
4.22: เห็นด้วยมากที่สุด)เป็นลาดับสุดท้าย
ความต้องการของผู้บ ริ โ ภคโดยทั่ว ไปที่มีค่าเฉลี่ ยของความคิ ดเห็ นมากที่สุ ด 3 ล าดับ คือ
ใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่นาน (ค่าเฉลี่ย 4.58: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นลาดับสูงที่สุด รั บประกันงาน
ซ่อม (ค่าเฉลี่ย 4.45: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา และงานซ่อมรถยนต์เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด)
ความต้องการลดต้น ทุนของผู้ บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็ นมากที่สุ ด คือ มีส่ ว นลด
สาหรับการชาระเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.83: เห็นด้วยมาก) และรองลงมาคือ มี บริการรถรับส่ง (ค่าเฉลี่ย
3.54: เห็นด้วยมาก)
ความต้องการความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3
ลาดับ คือ มีบริการจองคิวล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.33: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นลาดับสูงที่สุด มีบริการรับ
รถลูกค้าถึงที่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.78: เห็นด้วยมาก) รองลงมา และอู่ซ่อมรถยนต์อยู่ ติดถนนสายหลัก
(ค่าเฉลี่ย 3.40: เห็นด้วยปานกลาง) เป็นลาดับที่ 3
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ในการประกอบกิ จ การศูน ย์ซ่ อมสี แ ละตัว ถัง รถยนต์ใ นปั จจุ บัน นั้น สามารถเปิด ได้ อย่ า ง
อิสรเสรี ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหลายที่จึงมิได้ให้ความสาคัญในการกาจัด ควบคุม ดูแลของ
เสียและเศษซากจากการทางาน จึงเกิดของเสียและมลพิษไปสู่แหล่งสาธารณะและชุมชนจานวนมาก
หากไม่มีการควบคุมมลพิษที่ดีจะเกิดมลพิษเข้าสู่ชุมชนได้โดยง่าย เช่น เสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่
เข้ามารับบริการ ฝุ่นผงจากงานขัดสีและตัวถัง สารระเหยที่มีกลิ่นและไม่มีกลิ่นต่าง ๆ นาเสียจากการ
ใช้งาน คราบจาระบีน้ามันต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยมิได้รับการบาบัด เป็นต้น
นอกจากนี้ หน่วยงานราชการอาจไม่สามารถทาการตรวจสอบหรือควบคุมได้อย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่ ผู้ทาการวิจัยได้ศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าประกอบด้วย
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
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แนวทำงกำรปรับปรุงกฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์
จากการสารวจสถานที่ของศูนย์ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์ภ ายในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้ประกอบการไม่ให้ความสาคัญในการดูแล ควบคุม หรือกาจัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่าง
ถูกวิธี และเจ้าพนักงานของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจากัด จึงเป็นไปได้ยากในการตรวจสอบพื้นที่อย่าง
เข้มงวด
ผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมสาหรับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ในการขออนุญาตเปิดกิจการของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต้องมีการตรวจจริง มิใช่เพียง
ตรวจเฉพาะเอกสารแต่ ขาดลงการดู ส ถานประกอบการจริง และต้ องมิใ ห้ มีการดาเนินงานอย่า ง
เด็ดขาด หากไม่มีการจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
2) หลังจากเริ่มดาเนินงานแล้วต้องมีการตรวจติดตามผลการควบคุมดูแลด้านมลพิษของศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ว่าเป็นไปตามแผนหรือตามข้อกาหนดหรือไม่ และเพื่อเป็นการลดหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานรัฐ ต้องมีการออกแบบระบบการตรวจสอบโดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในลดหน้าที่
เจ้าพนักงานรัฐ ตัวอย่างเช่น ในซื้อขายเศษซากวัสดุต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการส่งรายการและจานวน
ของเสียที่เกิดขึ้นผ่านระบบบันทึกของเสีย และแจ้งว่าผู้ใดเป็นผู้มาติดต่อซื้อขาย และผู้ที่มารับไปนั้น
นาไปกาจัดที่ใด ด้วยวิธีใด จะทาให้ทราบถึงจุดปลายทางของเศษซากวัสดุ และต้นทุนบางด้านของ
ผู้ประกอบการว่าสอดคล้องกับภาษี รายได้ ที่นาส่งหรือไม่
3) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงช่องทางในการแจ้ง ร้องเรียน การบริการที่
ไม่ยุติธรรม หรือแจ้งถึงการกระทาผิดกฎหมายของผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ
8. สรุปผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอ าชีพข้าราชการ/พนักงานรั ฐ วิส าหกิจ ระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนสู งสุ ดเท่ากันคื อ
20,001-30,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไป ประเภทประกันภัยรถยนต์ภ าคสมัครใจที่ทาเป็น
ประกันภัยชั้น 1 และครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน
ส่ว นที่ 2 ข้อมูล พฤติกรรมผู้ บริโภคในการเลื อกใช้บ ริการศูนย์ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์
ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการใช้งานของรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป ความถี่ในการซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ไม่มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจา ไม่ใช้บริการศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิม ใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จากเพื่อนหรือญาติแนะนา ทราบถึง
ข้อมูลของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จากบุคคล (เช่น คาแนะนา/เพื่อน/คนรู้จัก) มีความพอใจหลังใช้
บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ผ่านมาในระดับพอใจมาก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากการใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ การซ่อมบารุงได้
ถูกต้องตามจุดที่มีปัญหา ผลงานดีมีคุณภาพ สีสวยไม่เพี้ยน และรับประกันงานซ่อม
ปัจจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับลักษณะงาน
ราคาไม่แพงกว่าคู่แข่งรองลงมา และลาดับสุดท้ายผ่อนชาระบัตรเครดิตได้
ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด 3 ล าดั บ คื อ สถานที่ จ อดรถ
ปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้หลังคา สถานที่ให้บริการสะอาด และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีบริการล้างรถฟรี
มีบริการตกแต่งรถยนต์เสริมรองลงมา และลาดับสุดท้ายแจกของที่ระลึกตามเทศกาล
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ ส่งมอบ
รถยนต์ตรงเวลา แจ้งราคาชัดเจนก่อนทาการซ่อม และกาหนดระยะเวลาการที่เหมาะสม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ
ห้องน้าสะอาดสูงที่สุด บริเวณสถานที่โดยรอบสะอาดและตกแต่งสวยงามทันสมัยเป็นอันดับรองลงมา
และมีป้ายชื่อศูนย์บริการอย่างชัดเจนเป็นลาดับสุดท้าย
ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลาดับ คือ ช่างซ่อมมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสูงที่สุด การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานเป็นอันดับรองลงมา และความสุภาพในการให้บริการ
ของพนักงานเป็นลาดับสุดท้าย
ความต้อ งการของผู้บ ริ โ ภคโดยทั่ว ไปที่มีค่าเฉลี่ ยของความคิดเห็ นมากที่สุ ด 3 ล าดับ คือ
ใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่นานเป็นลาดับสูงที่สุด รับประกันงานซ่อมรองลงมา และงานซ่อมรถยนต์
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ความต้องการลดต้น ทุนของผู้ บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็ นมากที่สุ ด คื อ มีส่ว นลด
สาหรับการชาระเงินสด และรองลงมาคือ มีบริการรถรับส่ง
ความต้องการความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3
ลาดับ คือ มีบริการจองคิวล่วงหน้าเป็นลาดับสูงที่สุด มีบริการรับรถลูกค้าถึงที่บ้านรองลงมา และศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์อยู่ติดถนนสายหลักเป็นลาดับที่ 3
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ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสี และตัว ถั ง
รถยนต์ป ระกอบด้วย พระราชบั ญญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการกาหนดเงื่อนไขและมาตรการดูแล ป้องกันได้
อย่างครบถ้วนตามที่ควรจะมี แต่ขาดการปฏิบัติและนาไปใช้อย่างเคร่งครัด จึงทาให้เกิดปัญหาด้าน
มลพิษขึ้นในชุมชน
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบกำรหรือผู้สนใจ
ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและ
ตัวถังรถยนต์ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี สามารถนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่
ประกอบกิจการแล้วอยู่เดิม หรือสาหรับผู้ที่ต้องการจะนาข้อมูลไปใช้ ก่อนการเริ่มต้นประกอบกิจการ
ได้ดังนี้
1) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ควรซ่อมบารุงได้ถูกต้องตรงตามจุดที่มีปัญหา เนื่องจากใน
การทาวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญในข้อนี้มากที่สุด
2) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรคิดค่าบริการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และไม่ควรมี
ราคาที่แพงกว่าคู่แข่ง จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
3) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรมีสถานที่จอดรถปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้
หลั งคาเพื่อให้ลู กค้าได้มั่น ใจว่าทรัพย์สินหรือรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ารับบริการ จะไม่สูญหายและ
ปลอดภัย
4) ลูกค้าที่เข้ารับบริการชอบบริการล้างรถฟรี ดังนั้นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรมีบริการนี้
5) ศูน ย์ ซ่อมสี และตัว ถังรถยนต์ควรส่ งมอบรถยนต์ให้ลู กค้าได้ทันนัดหมายตรงตามเวลา
เนื่องจากลูกค้าอาจมีรถยนต์เพียงคันเดียวในการใช้งาน
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยต่อเนื่อง
1) เนื่องจากบางข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บได้จากแบบสอบถาม ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป
จึงควรเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตอาเภอเมืองอุดรธานีเท่านั้น หากมี
การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในเขตพื้นที่อาเภออื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้ผลวิจัยที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคอาจแตกต่างกันได้
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9.3 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงำนรัฐ
1) หน่วยงานรัฐควรมีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นทั้งในด้านสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ปริมาณมลพิษที่เข้าสูแ่ หล่งสาธารณะทั้ง ๆ ที่ขาดการบาบัด
2) นอกจากการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้านการจัดเก็บภาษีเข้าสู่ภาครัฐพบว่ายังมี
การทาได้น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มิได้ ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ
เนื่องจากรัฐขาดการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด ซึ่งเมื่อขาดการขึ้นทะเบียนกับภาครัฐแล้วก็จะยิ่งทา
ให้การควบคุมด้านมลพิษทาได้ยากในทางปฏิบัติ และอาจทาให้เกิดการคอรัปชั่นของเจ้าพนักงานได้
บรรณำนุกรม
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก. (2563). จานวนรถยนต์สะสมตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี. เข้าถึงได้จาก https://web.dlt.go.th/statistics/
ศิริ วรรณ เสรี รัตน์และคณะ. (2552). การบริห ารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร
จากัด.
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรดำเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรณีศึกษำบ้ำนหำดคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย
จังหวัดหนองคำย
นันทินี เนติสิงหะ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชน
ท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิถี ของบ้ านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยการศึ กษาวิ จั ย เชิ งคุณภาพ จากกลุ่ มตัว อย่า งที่ใช้ ในการวิจัย จานวน 4 กลุ่ ม คื อ
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ 2) หน่ ว ยงานท้องถิ่น 3) ผู้ ปกครองท้องที่ และ 4) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี รวมจานวน 30 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Information Interview) จานวน 5 คน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า
การดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดคาหมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยวที่ครบถ้วน
ทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านพื้นที่ มิติด้านการจัดการ และมิติด้านกิจกรรมและการดาเนินการ แต่ปัจจัยที่
สร้ า งความโดดเด่น ในการดาเนิ น ชุม ชนท่องเที่ ยว คื อ มิ ติด้ านการจัด การ ทั้ งข้ อมู ล เอกสารและ
การสัมภาษณ์บ่งชี้ไปยังปัจจัยนี้ว่าเป็นจุดที่สร้างความแตกต่าง
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจัยและแนวทางเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา
การดาเนิ นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในชุมชนที่มีบริบท/ปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกันต่อไป
สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไปในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็น
การยืนยันว่ากรอบแนวคิดในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยวนี้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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Success Factors of OTOP tourism community Innovation: HadKham 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 SubDistrict, 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.
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1. บทนำ
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ให้ ส ามารถแข่ง ขั น ได้ เกิ ดความยั่ งยื น มีคุ ณ ภาพชีวิ ต และมี ร ายได้ที่ ดี ขึ้น นอกจากนี้แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ก็มีแนวทางเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาเป็นเวลากว่า
19 ปี การปรับตัวสู่การค้าแบบสากลทาให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะ
แข่งขันในตลาดระดับประเทศได้ จึงเปลี่ยนสู่ยุคแห่งการสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand
Driven Local Economy) เน้นขายสินค้าอยู่ในชุมชนโดยอาศัยการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ใช้ภูมิปัญญา
ใช้วิถีชีวิตใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ในชุมชน โดยจัดทาโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้น
การสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดาเนินการร่วมกับภาครัฐ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ด้วยการจัดทาโครงการสนับสนุนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัต วิถี และการจั ดประเภทชุมชนท่ องเที่ย ว เพื่อ ทาการวิเคราะห์ ศั กยภาพในการพัฒ นาชุ มชน
ท่องเที่ยว โดยพิจ ารณาจากหมู่บ้ าน/ชุมชนที่กรมการพัฒ นาชุมชนได้ทาการส่ งเสริมพัฒนาทั้ง 3
ประเภท คือ 1) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ที่เริ่มดาเนินการมา
ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SE) ที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ในปี
พ.ศ. 2560 และ 3) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2561 ที่เกิดขึ้นภายใต้
โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ” ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และในปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากให้ ต รงกับ ศัก ยภาพของหมู่ บ้า น/ชุม ชนมากยิ่ง ขึ้น โดยได้ พิจ ารณา
คัดเลือกหมู่บ้าน ประเภท B ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง มาดาเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป
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ส าหรั บ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีห มู่บ้ าน/ชุม ชนท่องเที่ยวที่ไ ด้รับการ
ประเมินให้อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท B จานวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหมากก่อง หมู่ที่ 1
ตาบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านเดื่อ และ บ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งบ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา เป็น 1 ใน 5 หมู่บ้าน ที่จังหวัด
หนองคายเล็งเห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมในการ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอด และพิจารณาให้
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒ นาให้
กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวประเภท A ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ให้ความสนใจในการศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ผลการศึกษาในครั้ง
นี้จะสามารถเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในพื้น ที่ห มู่บ้ าน/ชุมชนท่องเที่ย วภายในตาบล อาเภอ และจังหวัดที่มีบริบทใกล้ เคียงกันได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
2. คำถำมกำรวิจัย
ปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อความส าเร็จ ในการดาเนิน ชุมชนท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิ ถี บ้ านหาดค า
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยอะไร
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อค้นหาปัจ จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3.2 เพื่อพัฒนาแนวทางในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดเรื่องปัจจัยแห่งความสาเร็จ แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา คือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดคา หมู่ที่ 2
ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
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5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จในการด าเนิ น ชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP
นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย โดยทาการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรมเอกสาร และงานวิจัยที่ทีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) ประกอบ
กับ การใช้วิธีการสั มภาษณ์ (Interview) ที่ผู้ ให้ สั มภาษณ์เป็นผู้ ให้ ข้อมู ล ส าคัญ (Key Information
Interview) ดั ง นี้ การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group Interview) ส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 25 คน
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) สาหรับกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
โดยใช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community Based Tourism: CBT)
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factor: CSF) แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน
(Community Capital) และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) มากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
มิติด้ำนพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ สิ่งก่อสร้าง
ทุนกายภาพ
Place
Surprise
ทุนทางธรรมชาติ
Preserve
มิติด้ำนกำรจัดกำร
ความรู้ ความสามารถ และการร่วมมือร่วมใจกันของคนใน
ชุมชน
ทุนมนุษย์
People
Smile
ทุนสังคม
Promotion Spirit
ทุนทางการเงิน
มิติด้ำนกิจกรรมและกำรดำเนินกำร
โปรแกรมการท่องเที่ยว สินค้า/บริการที่น่าสนใจ
ทุนทางวัฒนธรรม
Preserve
Story
Product
Secret

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ควำมสำเร็จในกำรดำเนิน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จในการด าเนิ น ชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP
นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้ านหาดค า หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) การบันทึกสังเกตการณ์ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย
และอินเทอร์เน็ต
โดยกาหนดประชากร (People)ที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้าน บ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบล
หาดคา อาเภอเมือ งหนองคาย จั งหวั ดหนองคาย และกลุ่ มตัว อย่าง (sample) การกาหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ตัวแทนหน่วนงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทน
ผู้ปกครองท้องที่ และคนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดคา
7. ผลกำรศึกษำ
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT)
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นบทบาทของชุมชนในการดาเนินการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นคนในชุมชน
ให้เป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวที่ชุมชนซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้
ส่ว นเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่ วนร่ว ม (Participation) และร่วมดาเนินการ (Collaboration)
ตั้งแต่กระบวนการคิด การทาการติดตามและประเมินผล การร่วมรับผิดชอบ และการรับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Critical Success Factor: CSF)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาว
ปั จ จั ย แห่ ง ควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ( Success Factor of
Community Based Tourism)
ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุม ชน ขึ้ น อยู่ ลั ก ษณะเฉพาะที่ ยั่ ง ยื น
3 ประการ คือ สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมของชุมชน ผลตอบแทนจากการสร้างความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ได้แบ่งองค์ประกอบของปัจจัยแห่ง
ความส าเร็ จ ในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ดั ง นี้ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community
Participation) ความผู ก พั น ของชุ ม ชน (Community Attachment)การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์
(Benefit Sharing) การแบ่งปันทรัพยากร (Resource Sharing) การสนทนาเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว (Conversation of Tourism Resource) การร่วมมือทางานด้วยกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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(Collaboration among Stakeholders) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ภายนอก
(Securing External Support from Stakeholder) ชุมชนเป็นเจ้าของ (Local Ownership) ชุมชน
เป็นผู้นา (Local Leadership) ลาดับของการพัฒนาการท่องเที่ยว (Scale of Tourism Development)
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว (Tourism Satisfaction) เพิ่มคุณภาพชีวิ ต (Increased Life Quality)
นวัตกรรมของชุมชน (Local Innovation) การร่วมรับผิดชอบ (Shared Sense of Responsibility)
อัตลักษณ์ของชุมชน (Local Authenticity) และวิสัยทัศน์ของชุมชน (Local Distinctness)
ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จอาจมีความคลายคลึงกันและมีการกาหนดชื่อปัจจัยไว้
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของการวิจัยสรุปได้ว่าการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีรายละเอียดในการกาหนดปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ บริบทแวดล้อมของ
การศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยได้ทาการสั งเคราะห์และวิเคราะห์ ปัจจัยปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ ปัจจัยทางด้านพื้นที่ ปัจจัยทางด้านการจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว และปัจจัยทางด้านการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ทุนชุมชน
ผู้วิจัยของสรุปประเภทของทุนชุมชนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดหมวดหมู่ องค์ประกอบ ปัจจัย
และทรัพยากรของชุมชนในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว 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
ความสาเร็จ รวมถึงในแนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน ทุนสังคม ก็มีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมแสดงว่าการมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นส่วนประกอบอันสาคัญส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ยั่งยืน
แนวคิดเกี่ยวกับโครงกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี พ.ศ.2561 เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ
“ไทยนิยม ยั่งยืน” การท่องเที่ยวที่ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งทาให้มีคุณค่าเพียงพอ เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ จากนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน
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โครงการสนับสนุนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวและนาไปวางแผนการ
พัฒนาส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว
โครงการพัฒ นาศักยภาพชุม ชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิ จกรรมที่ 2 พัฒ นาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ปี พ.ศ. 2563 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังประสบปัญหาในการค้นหาแนวทางในการสร้างรูปแบบของการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร
8. บทสรุป
จากการข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP
นวัตวิถี บ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคาอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดังนี้
มิติด้านพื้นที่ บ้านหาดคา มีปัจจัยที่สร้างความเปรียบในเรื่องของ 1) ทาเลที่ตั้งที่ใกล้กับตัว
เมื อ งหนองคาย 2) มี ส ถานที่ อ านวยความสะดวกพร้ อ มทุ ก ด้า น ทั้ ง สถานที่ ท ากิ จ กรรม ห้ อ งน้ า
ที่ จ อดรถ และ 3) มี เ ส้ น ทางจั ก รยานที่ เ ชื่ อ มตั ว เมื อ งมาถึ ง ชุ ม ชนได้ ในส่ ว นของทุ น ธรรมชาติ
4) แม่น้าโขง หากเทียบกับบริบทชุมชนท่องเที่ยวใกล้เคียงก็ไม่ได้มีแตกต่างมากนัก แต่บ้านหาดคามี
ข้อได้เปรียบอีกปัจจัยหนึ่ง คือ 5) ทุ่งดอกทานตะวันที่เกิดจากการจัดการขยะเปียกนามาใช้ผลิตเป็น
ปุ๋ยในการเพาะปลูกของศูนย์เรียนรู้ขยะรีไซเคิลบ้านหาดคา แต่ก็ยังมีข้อจากัดเนื่องจากจะสามารถมา
เที่ยวได้ในช่วงฤดูการเพาะปลูกเท่านั้น ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น
มิ ติ ด้ า นการจั ด การ บ้ า นหาดค า มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ คื อ 1) ผู้ น าที่ เ ข้ ม แข็ ง
2) คนในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน ถึงแม้จะยังจากัดอยู่ในกลุ่มแกนนา แต่เริ่มมีการกระจาย
การมีส่ ว นร่ ว มมากยิ่ ง ขึ้น ดูไ ด้ จ ากข้อ มู ล การจั ด คณะกรรมการบริ ห ารชุม ชนฯ ในปี พ.ศ. 2561
มีข้อมูลคณะกรรมการและสมาชิกทั้งสิ้น 35 คน เมื่อตอนเริ่มโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น
60 คน นอกจากนี้คณะกรรมการและสมาชิกก็ยังเป็น 3) ปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การประมงพื้ น บ้ า น การจั ดการขยะ การทาวิ จัย และ 4) มีก ารพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ผ่ านการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่ อเนื่อง เกิดทักษะความรู้ที่เอื้อประโยชน์กับการท่องเที่ยว เช่น
การอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรภายนอก การอบรมโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2.1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หา
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ของส านั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเมื อ ง
หนองคาย ที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวได้
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จริง มีความน่าสนใจ ดึงดูดการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 5) ทีมงานมีการเปิดรับความคิดเห็นและนาไป
ปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถ 6) ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยตนเอง และมีการพัฒนา
ชุมชนผ่านการทางานวิจัยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 7) มีการแบ่งปันผลประโยชน์โดยการปันผลถึง
ร้อยละ 60 ให้กับผู้ที่มีการลงหุ้นไว้ พร้อมกับเปิดให้มีการลงหุ้นและรับสมาชิกเพิ่ม โดยมีเงื่อนไงของ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มิติด้านกิจกรรมและการดาเนินการ บ้านหาดคา นาจุดเด่นของการเป็นชุมชนจัดการขยะ
Zero Waste มาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น กิ จ กรรม 1) โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตกต่ า งจากที่ อื่ น เช่ น
กิจ กรรมคนปาดขวด กิ จ กรรมสาวเส้ นสามัคคี กิจ กรรมถักใยรักษ์ กิจกรรมดอกไม้พั นปี ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่นาขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สมกับสโลแกน “วิถีชุมชนสร้างสรรค์ ตานานร่องคา
เทพบุตรหงส์ทอง” นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเด่นในด้านของ 2) ตานานร่องคา ที่ได้มีการประดิษฐ์ท่ารา
ร่อนคา และการเล่าเรื่องบ้านหาดคาผ่านทานอง 3) สรภัญญะ และ 4) ประเพณีแข่งเรือยาวที่เป็น
ความภาคภูมิใจของชุมชน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
สรุปได้ว่าการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดคาหมู่ที่ 2 ตาบลหาดคาอาเภอ
เมื อ งหนองคาย จั ง หวั ด หนองคาย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
มีครบถ้วนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านพื้นที่ มิติด้านการจัดการ และมิติด้านกิจกรรมและการดาเนินการ
แต่ปัจจัยที่สร้างความโดดเด่นในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว คือ มิติด้านการจัดการ ทั้งข้อมูลเอกสาร
และการสัมภาษณ์บ่งชี้ไปยังปัจจัยด้านการจัดการที่มีความแตกต่าง ซึ่งแต่ละปัจจัยมีความสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการทางสั ง คมของชุ ม ชน มี ก ารให้ ผ ลตอบแทนจากการสร้ า งความยั่ ง ยื น ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม และชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง
9. ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ หาปั จ จั ย และแนวทางเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบใน
การพัฒนาการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในชุมชนที่มีบริบท/ปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกัน
ต่อไป และการศึกษาวิจัย เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่ากรอบแนวคิดในการดาเนินชุมชนท่องเที่ยวนี้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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แนวทำงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
นิลปัทม์ สุขรมย์*
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางส่งเสริมการมรส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาแนวทางและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพื่อศึกษาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 196 คน (ร้อยละ
52) มีอายุระหว่าง 35-49 ปี จานวน 137 คน (ร้อยละ 36) มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 191 คน
(ร้อยละ 50) มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน187 คน (ร้อยละ 49) มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 192 คน (ร้อยละ 51) และมีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 1-2 ปี จานวน 193 คน (ร้อยละ 51) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขนยูง โดยภาพรวม พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 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) และลาดับสุดท้ายคือ ด้านแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64)
คำสำคัญ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาท้องถิ่น

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับผู้คนจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการใช้ชีวิตประจาวันของ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรม โดยมี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมในการจั ด ให้ มี แ ละบ ารุ ง รั ก ษาทางน้ า และทางบก
การรั กษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทางสาธารณะ รวมทั้งกาจัดมู ล ฝอย และ
สิ่งปฏิกูล การป้องกันโรค และระงับโรคติดต่ อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
การคุ้มครองดูแ ล และบ ารุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม บ ารุง รัก ษาศิ ล ปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ราชการ
มอบหมาย นอกจากหน้าที่ที่ต้องทาดังที่กล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบล ยังอาจจัดกิจกรรมใน
เขตของตนเองในการให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร การให้มีและบารุงรักษาการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น การให้มีและการบารุงรักษาทางระบายน้า การให้มีและบารุงรักษาสถานที่
ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสาธารณะ การให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว การบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร การคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน การหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลการให้มีตลาด และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์ในด้าน
การรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จะรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และมีพนักงานส่วนตาบล
เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติ งานประจ าขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลอีก ด้ว ย (ลั ด ดาวรรณ นนปะติ และวัล ลภ
รัฐฉัตรานนท์, 2559: 292)
นอกจากพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นว่าจะต้องเร่งกาหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการพัฒ นาของตนเอง
ให้ชัดเจน มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกด้าน และที่สาคัญสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสะท้อนปัญหา
สังคมของตาบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท่องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการพัฒ นาท้องถิ่นและจั ดทาแผนพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
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โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงโดยรวม มีดังนี้ 1) ปัญหาด้านคมนาคม
เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ชารุดเสียหายทาให้การคมนาคมไม่สะดวก 2) ปั ญหา
ด้านการขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบอบอาชีพ
อื่นและขาดแคลนเงินทุน 3) ปัญหารายได้น้อยของประชาชนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรมต้องซื้อปุ๋ยราคาแพง ทาให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินและความยากจน 4) ปัญหาด้านการขาดเงินลงทุน มีจานวนจากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ
5) ปั ญหาการไม่ เป็ น กลุ่ มอาชีพเนื่ องจากไม่เ ห็ นประโยชน์ในการรวมกลุ่ ม อาชีพ เพื่อสร้างรายได้
6) ปั ญ หาด้ า นการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาของประชาชนมี ก ารศึ ก ษาต่ า เนื่ อ งจากขาดโอกาสใน
การศึกษา 7) ปัญหาการขาดสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากมีน้อย และ 8) ปัญหา
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษที่ แ พร่ ร ะบาดในกลุ่ ม วั ย รุ่ น และกลุ่ มผู้ ใ ช้ แ รงงานเกิ ด จากความอยากลอง
ความแตกร้าวในครอบครัว ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพื่อต้องการที่จะเพิ่มกาลังในการทางานให้ได้
ปริมาณมาก ๆ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความ
คล่องตัวสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งเป็น
กระบวนการก าหนดทิ ศ ทางในอนาคตขององค์ ก รปกคร องส่ ว นท้ อ งถิ่ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
เป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา การนาปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์
ปัญหา เพื่อมากาหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการทางานอย่างเป็นระบบ การจัดลาดับ
ความส าคัญ ของปั ญหาโดยคานึ ง ถึงผลกระทบที่ประชาชนส่ ว นใหญ่ได้รับและความต้ องการของ
ประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะช่วยในการกาหนดแผนงาน โครงการของท้องถิ่นมี
ทิศทางที่สอดคล้องกัน และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ทั้งเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
โดยกระบวนการแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เริ่ ม จาก การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา และแผนพัฒนาห้าปี โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นต้องจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นลาดับแรก ซึ่งเป็นเสมือนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรตามสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ โดยแผน
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และโครงการ ที่จะทาให้
บรรลุผล หลังจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางในกา
จัดทาแผนพัฒนาห้าปี ซึ่งระบุรายละเอียดของโครงการตามที่กาหนดไว้ภายใต้แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
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รายรับหรืองบประมาณที่คาดว่าจะทาได้ในงบประมาณปีนั้น ก็คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาห้าปี
ในปีแรกไปจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือข้อบัญญัติ เมื่อผ่านการอนุมั ติแล้ว จัดทาแผน
ดาเนินงาน และหน่วยงานเจ้าของโครงการนาโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ ระหว่างปีงบประมาณมีการ
ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อทราบว่าได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว จะปรับเปลี่ยน
อย่างไร และสิ้นปีงบประมาณมีการแระเมินผลเพื่อทราบผลการดาเนินการในรอบปี
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่

 รวบรวมข้อมูลจากผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสีย มาวิเคราะห์และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์
 จัดทาแผนพัฒนา 5 ปี

 กาหนดแนวทางและวิธกี าร
 ดาเนินการ (ทาเอง หรือให้
หน่วยงานภายนอก)
 รายงานผลการติดตาม

คณะกรรมการท้องถิน่

ผู้บริหาร อปท.

การจัดทาแผน
กระบวนการ

การแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ

การติดตามและ
ประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 แผนดาเนินงาน

ภาพที่ 1.1 กระบวนการแผนท้องถิ่น
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2548: 3
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ งที่ให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปกครองท้องถิ่นตนเองเพื่อตอบสองต่อการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง คือ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบลขอนยูงในการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนาไปสู่ การ
กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกาหนดกิจการและแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและ
การจัดทาแผนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้จะต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
ลักษณะร่ ว มเป็ น ประชาคม คือ เป็นความรู้สึกร่ว มและผู กพันร่วมกันของประชาชน สมาชิกกลุ่ ม
สมาชิกองค์กรในองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ต้องเข้ามามีส่ว นร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ตลอดจนมีความต้องการที่จะร่วมกาหนดอนาคตและแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันวางแผน ปฏิบัติ
ติดตามผล ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่นจะมีขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
แต่ในทางปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนหรือการดาเนินการตามขั้นตอน ในระเบียบยังคง
ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จ ริง จึงพบปัญหาการจัดทาโครงการต่าง ๆ ไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงมีข้อจากัดในด้านงบประมาณ ประกอบกับต้อง
รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งตาบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะจาเป็นต้องใช้
งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชนยังมีอีกจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้กาหนดไว้
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จั งหวัดอุดรธานี
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรหรือไม่ มิใช่องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงเป็นผู้กาหนดเพียง
ฝ่ายเดียวซึ่งจะสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลขอนยูง โดยหวังว่ าผล
การศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการกาหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ต่อไป
2. คำถำมกำรศึกษำ
2.1 ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านใดบ้าง
2.2 ช่องทางใดบ้างที่ประชาชนสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงได้สะดวก
รวดเร็ว
2.3 แนวทางใดบ้างที่ประชาชนอยากให้องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
3. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
3.2 เพื่อศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลขอน
ยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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ตัวแปรต้น
ประชำชนมีอำยุ 20 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธำนี
โดยแบ่ งตาม เพศ อายุ อาชี พ ระดั บ การศึก ษา
รายได้ ต่อ เดื อน และประสบการณ์ ในการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน
1. ด้านการส่งเสริมในการเสนอปัญหา
2. ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวแปรตำม
ผลสำเร็จในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
1. ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
เสนอปั ญ หาในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3. ประชาชนมีแนวทางในการเข้าร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ ประชาชนที่ มีอ ายุตั้ ง แต่ 20 ปี ขึ้น ไป
ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้สูตรของ
ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) จานวน 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอนยู ง อ าเภอกุ ด จั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ในการเสนอปั ญ หา ด้ า นช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตอนที่ 3 เป็ น ค าถามปลายเปิ ด (Open-ended Form) เพื่ อ ให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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5. สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษา แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้สรุปไว้ดังนี้
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย จานวน
196 คน (ร้อยละ 52) มีอายุระหว่าง 35-49 ปี จานวน 137 คน (ร้อยละ 36) มีอาชีพเกษตรกรรม
จานวน 191 คน (ร้ อยละ 50) มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน187 คน
(ร้อยละ 49) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 192 คน (ร้อยละ 51) และ
มีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 1-2 ปี จานวน 193 คน (ร้อยละ 51)
5.2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมในการเสนอปัญหาส่วนใหญ่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การส่ ง เสริ ม ในการเสนอปั ญ หา ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ( =4.86, S.D.=0.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านการส่งเสริมในการเสนอปัญหา พบว่า ข้อท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ ใด เป็ น อั น ดั บ 1 อยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย ( =5.00, S.D.=0.89) รองลงมาคือข้อท่านต้องการให้ อบต. แก้ไขปัญหาในการเข้าร่วม
เสนอการจัดทาแผนระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.99, S.D.=0.97) และลาดับสุดท้ายคือ
ข้อท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. ในการจัดทาแผนงานหรือโครงการด้านการพั ฒนาสาธารณูปโภค เช่น
ถนน และไฟฟ้า ในระดับใดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.50, S.D.=0.94)
5.3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่ วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นด้านช่อง
ทางการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ( =5.17, S.D.=0.43)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ข้อท่านได้ทากิจกรรมในที่
สาธารณะประโยชน์ ต าม อบต. กาหนดอยู่ในระดับ ใด เป็นอั นดับ 1 อยู่ในระดั บ มาก มีค่า เฉลี่ ย
( =5.27, S.D.=0.84) รองลงมาคือท่านได้ช่วยรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. อยู่ในระดับใดอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.26, S.D.=0.85) และลาดับสุดท้ายคือท่านได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.02, S.D.=1.08)
5.4 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ข้อท่านได้เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือประชาคมของหมู่บ้านอยู่ในระดับใด เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.64,
S.D.=1.08) รองลงมาคือท่านคิดว่ายังมีบางครอบครัวไม่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.36, S.D.=1.14) และลาดับสุดท้ายคือท่านได้
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เสนอความต้องการของประชาชนให้ กับ อบต. เพื่อเสนอในการจัดทาแผนอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ( =4.09, S.D.=1.24)
5.5 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวม
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( =4.80, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวม พบว่า ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ น อัน ดับ 1 อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย ( =5.17, S.D.=0.43) รองลงมาคือด้านการ
ส่งเสริมในการเสนอปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.86, S.D.=0.50) และลาดับสุดท้ายคือ
ด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64)
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอยูง ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและอภิปรายผลการศึกษา
ดังนี้
6.1 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริ มในการเสนอปัญหา พบว่า อยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์การบริหารส่ วนตาบลขอนยูงได้
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทาให้
ประชาชนให้ความสนใจกระตือรือร้นอยากเสนอปัญหา เพราะปัญหานั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ สอนบาล (2557: บทคดย่อ) ได้ศึกษา
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่ วนตาบลมะค่า
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่ามีการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
6.2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อยู่ในระดับมาก เนื่องขณะนี้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามา
ติดต่อสื่ อสารองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลขอยูงมีห ลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ มือถือ เฟซบุ๊ก หรื อ
แอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อเสนอประชาชนปัญหาในกรณีปัญหาเล็ก ๆ องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
สามารถแก้ปัญหาได้เลย ส่วนในกรณีปัญหาด้านงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงสามารถ
แก้ปัญหาได้แต่ต้องใช้เวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาริศา แก้วลี (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าพี้
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อาเภอบรบือ จัง หวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นกัน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรวบรวมปัญหาความต้องการ
ด้านการวิเคราะห์ ข้องมูล/หาสาเหตุของปัญหา ด้านการเข้าร่วมปฏิบัติการ และด้านการเข้าร่ว ม
กาหนดโครงการ/กิจกรรม ตามลาดับ
6.3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อยู่ในระดั บปานกลาง เนื่องจากประชาชนยังขาดการตื่นรู้ใน
การเข้าร่วมรับผลประโยชน์ที่ตนเองนั้นควรจะได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยลดาวรรณ์ มหาโชติ (2559:
บทคัดย่ อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพั ฒ นาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น : กรณี ศึ กษาองค์ การบริ ก ารส่ ว นต าบลวั ดละมุด อ าเภอนครชั ย ศรี จัง หวด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามปัจจัยคุณลักษณะ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่มีภูมิลาเนาใน
พื้นที่รายได้ มีผลต่อระดับการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นในระดับที่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัย ด้านการศึกษาไม่มีผลต่อระดับการมรส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูงควรให้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
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กำรปรับตัวของเจ้ำหน้ำที่ในกำรทำงำนนอกสถำนที่จัดตั้ง work for home
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร 2019 กรณีศึกษำ: องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเลย
นิศาชล นิลสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ในช่วง
การปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง ในช่วง (โควิด -19) 2) เพื่อศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
สามารถปรั บตัวการการปฏิบั ติง านนอกสถานที่จัดตั้งในช่ว ง (โควิด -19) 3) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work From Home” โดยทาการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย
การการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) จากกองต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ได้แก่ ส านั กปลั ด, กองการเจ้ าหน้ าที่ กองแผนและงบประมาณ กองช่า ง และกองพัส ดุและคลั ง
โดยการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ จานวนกองละ 3 คน และหัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการกองต่าง ๆ รวมทั้ง
ฝ่ ายผู้ บ ริ ห ารขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดเลย โดยมีกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้ (1) การรับรู้ถึ ง
ประโยชน์การใช้งาน (2) ความยากง่ายในการใช้งาน (3) กลุ่มทางานที่บ้าน/กลุ่มที่ทางานในสานักงาน
และความคิดเห็นของหัวหน้างาน (4) ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการทางาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) พนักงานที่ทางานนอกสถานที่จัดตั้ง สามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและ
การทางานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพเพราะว่าการทางานอยู่ที่บ้านสามารถแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาใน
การดูแลบุตร-หลาน หรือ พ่อ แม่ ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพราะมีสมาธิในการทางานมากยิ่งขึ้นไม่มีเสียง
รบกวนของเพื่อนร่วมงาน
3) สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
4) พนักงานที่ทางานในสานักงานมี ลักษณะงานที่ไม่เอื้อต่อการทางานที่บ้านเพราะว่ามีผู้มา
ติดต่องานตลอดเวลา และงานที่ต้องใช้เทคนิคหรือข้อมูลในการทางาน
5) หัวหน้างานและผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการทางานอาจจะไม่มีดีเท่าที่ควรเพราะไม่มีคน
คอยควบคุมกากับงานให้มีประสิทธิภาพได้
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
การทางานนอกสถานที่จัดตั้ง ต้องมีนโยบายตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงานที่ชัดเจน ออกแบบ
โครงสร้างหรือลักษณะงานที่สามารถทางานที่บ้านได้โดยสอบถามความสมัครใจของพนักงาน หรือ
พนักงานที่สามารถทางานที่บ้านได้ โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเพื่อให้มีการติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สาย
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มให้สนับสนุนการทางานที่บ้าน
คำสำคัญ: Work From Home, การทางานที่บ้าน, COVID-19
1. บทนำ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดจากมณฑล
หูเป่ย เมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณะประชาชนจีน เริ่มมีการแพร่ระบาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยองค์การอนามัย โลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ข ระหว่ า งประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรื อ
PHEIC) หมายถึง เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอื่น ๆ จากการ
แพร่ระบาดระหว่างประเทศและต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณ์
นั้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วไปเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2563
(Pandemic Disease) คือโรคระบาดที่เกิดจากระบาดทั่วโลกทาให้อัตราการป่วยและเสียชีวิต และ
มีการติดต่อระหว่างคนสู่ คน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรั สกลุ่มโคโรนาที่
ทาให้มีอาการไข้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอ าการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจ
ลาบาก บางรายอาจมีอาการอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคผ่าน
ทางจากละอองทางอากาศ (DROPLET) ทางการไอ หรือจามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่ว ย
โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน สาหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศจีนโดยทาการคัด
กรองเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยประเทศไทยเริ่มขยายการเฝ้า
ระวังผู้ที่เดินมาจากต่างประเทศและกลุ่มผู้ที่สัมผัสผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องและมีจานวนผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจานวนมากและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ทางรัฐบาล
ไทยจึ ง เริ่ ม มี ม าตรการออกพระราชก าหนดสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ทั ่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ตั้งแต่
วัน ที่ 26 มีน าคม 2563 ที่ผ่า นมา เพื่อ เป็น การควบคุม การระบาดของไวรัส โคโรนาในการล็อก
ดาวน์พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ การปิดสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด
การปิดร้านตัดผม และร้านสะดวกซื้อซึ่งปิดบริการเวลา 22.00 น. และห้ามการรวมตัวของคนจานวน
มาก ทาให้ประชาชนจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทางานในกรุงเทพมหานคร กลับภูมิลาเนาทาให้เกิดการ
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นขยายเป็นวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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มาตรการของรัฐ บาลจึงได้มีมาตรการรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อ ชาติ ”
เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการการ
เพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing, Physical Distancing)
ในทางระบาดวิทยาเป็นที่ยอมรับกันว่าการต่อสู้กับโรค COVID-19 มี 2 แนวทาง คือ
1) การบรรเทาความเสียหาย โดยให้กลุ่มเสี่ยง เช่น แยกตัวผู้สูงอายุออก หรือการกักโรค
(Quarantine) ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง
2) การยับยั้งโรคโดยใช้ Social Distancing เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไม่ให้จานวนผู้ป่วยสูง
จนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข หรือเป็นอาวุธสาคัญในการ “ลดระดับความชันของเส้น
โค้ง” ของจานวนผู้ป่วยได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการลดจานวนผู้ติดเชื้อ มีผลต่อการชะลอการเพิ่มขึ้น
และจากัดวงการระบาดในของโควิด 19 ในประเทศไทยได้
จากการที่ภาครัฐมีมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทาให้ภาคเอกชน
ออกมาตรการพนักงานทางานที่บ้าน “Work From Home” หรือที่หลายคนย่อว่า “WFH” เพื่อลด
ความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 การทางานที่บ้าน คือ การที่บริษัทเลือกให้พนักงานสามารถทางานที่
บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทอาจมีการกาหนดให้ต้องเข้ าไปสรุปงานที่บริษัท
สัปดาห์ล ะกี่ครั้ง ซึ่งจะเป็นการรองรับการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
(VDO Conference) สามารถประชุม พร้ อ มกั นได้ตั้ ง แต่ 50-200 คน และยั งสามารถทางานด้ า น
เอกสารพร้อมกันได้จานวนมาก ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่รองรับการทางานที่บ้าน อาทิ เช่น StreamYard,
ZOOM, Microsoft Teams, LINE, Google Hangouts
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2563
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีต่อไป โดยให้คานึงถึงคุณภาพชีวิต
และ ความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อ
ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ลในการบริห ารราชการและการบริการประชาชน จึง อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงกาหนด
แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ป ฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิ จารณาการกาหนด
แนวทางการปฏิบ ัต ิง านนอกสถานที ่ตั ้ง หรือ ก าหนดตัว ชี ้ว ัด ปฏิบ ัต ิร าชการแบบยืด หยุ ่น การ
ปฏิบัติงานราชการ
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเลยเป็น หน่ว ยงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่มีการจัดตั้ง
เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัด มีการติดต่อประสานงานทั้งหน่ วยงานภายในและ
ภานอกองค์การ ประกอบกับจังหวัดเลยมีจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มีจานวนผู้ติด
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เชื้อ จานวน 5 คน รักษาหาย 2 คน และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จานวน 3 คน จานวนผู้ป่ว ย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้ สัมผัส เสี่ยงสูง จานวน 209 คน ไม่พบเชื้อ 204 คน ข้อมูล ณ วันที่
20 เมษายน 2563 ทางองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เลย จึง ได้มีม าตรการการป้อ งกัน การแพร่
ระบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบ ัต ิร าชการน าสารบรรณ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เพื ่อ ลดขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านบุค ลากร โดยใช้ แอพพลิเ คชั่น (Application)
เข้ามาสนับสนุนในการทางานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ส เป็นบริการแชทแบบกลุ่มองค์กร ทาให้
กลุ่มบุคลากรสามารถทางานอยู่ที่บ้านเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับประชาชนผู้เข้ามา
ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย รวมทั้งตัวของเจ้าหน้าที่เองด้วย
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการปรั บ ตัว ของเจ้าหน้าที่ในช่ว งการปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง ในช่ว ง
(โควิด-19)
2.2 เพื่อศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสามารถปรับตัวการการปฏิบัติงานนอกสถานที่
จัดตั้งในช่วง (โควิด-19)
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work from home”
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 การปรับ ตัว ของเจ้ าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเลยในการปฏิบัติงานนอก
สถานที่จัดตั้ง “Work From Home” ในช่วง (โควิด-19) เป็นอย่างไร
3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง (Work From Home) คืออะไรและ
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4. และวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรทำงำนที่บ้ำน
ลักษณะของการทางานระยะไกลและที่บ้านเมื่อนาไปใช้แต่ละองค์การ อาจมีความแตกต่าง
กันซึ่งศัพท์เหล่านี้ล้วนมีความหมายเดียวกัน อาทิเช่น Telework, Teleworking, Telecommuting,
Home-base working, Flexiplace, Flexi-working และ Work from home
Nilles (1998; อ้างถึง ใน มนัส นันท์ ศรีนาคาร และพิชิต พิ ทักษ์เทพสมบัติ , 2555) ได้ใ ห้
ความหมายของการทางานทางไกล หรือการทางานที่บ้าน (WORK FROM HOME) คือการทางานที่
ยืดหยุ่นโดยให้พนักงานในองค์กรสามารถทางานที่บ้าน หรือนอกสถานที่สานักงานได้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technologies: ICTs) ซึ่งมีความสาคัญ
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ในการทางานรูปแบบทางไกล หรือทางานอยู่กับบ้าน เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นบางครั้งคราว
โดยภายใน 1 อาทิตย์ พนักงานจะปฏิบัติงานที่บ้านหรือศูนย์ทางานระยะไกล มากกว่า 1 วัน
Pearce (2009; อ้างถึงใน ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์, 2555) การทางานทางไกล หรือ การทางาน
ที่บ้านหมายถึง ระบบซึ่งสามารถให้พนักงานทางานที่บ้าน โดยมอบหมายหน้าที่หรืองานให้สามารถ
ทางานที่บ้านหรือที่ทางานอื่นตามพื้นที่ที่สะดวกต่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
Kugelmass (1995; อ้ า งถึ งใน ชาลิ ณี ฐิ ติ โ ชติ พณิ ช ย์ , 2555) การท างานทางไกล
(Telecommuting) หรื อการทางานที่บ้าน (Work From Home) หมายถึงการทางานที่ยืดหยุ่น ใน
ด้านเวลา (Flexi time) ด้านสถานที่ (Flexi place) มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในทางานจาก
สานักงานไปสู่ที่บ้าน โดยใช้การสื่อสารทางไกลในการทางาน
James and Hopkinson (2006) การทางานทางไกล (E-working) หมายถึงการทางานนอก
สถานที่สานักงาน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทางาน
ธีรยุทธ์ วัมนาศุภโชค (อ้างถึงใน ชาลิ ณี ฐิติโชติพณิชย์ , 2555) สานักงานเสมือน (Virtual
Office) คือการที่พนักงานขององค์การไม่จาเป็นจะต้องเข้ามาในสานักงานเป็นประจาทุกวัน โดยให้
พนักงานสามารถทางานที่ไหนก็ได้ หรือเวลาไหนก็ได้ โดยประสานงานเข้าด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Maxwell (2005; อ้างถึงใน กนกพร ประชุมวงศ์ ) กล่าวว่า การจัดการและวัฒนธรรมของ
องค์กรต้องสนับสนุนความยืดหยุ่นในการทางาน เพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการทางาน
ของพนักงาน
ผู้วิจัยขอให้นิยามความหมายของการทางานที่บ้าน (Work From Home) การทางานที่บ้าน
หมายถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการท างาน โดยใช้ อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย เช่ น
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นการติดต่อประสานงานในการ
ทางานระหว่างคนในองค์กร หรือคนนอกองค์กร โดยใช้รูปแบบการการประชุมออนไลน์ (E-meeting)
หรือใช้การประชุมทางไกลโดยใช้แ พลตฟอร์มออนไลน์หรือโปรแกรม อาทิเช่น ZOOM, Microsoft
Team, Dropbox, Trello, Microsoft 365 และ Line โดยเป็นการเพิ่ม ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
เป็นต้น
จากการนารูปแบบการทางานที่บ้านเข้ามาปรับใช้ในองค์การทาให้เกิดผลลัพธ์ที่สาคัญ 3 ส่วน
คือ ผลลัพธ์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ต่อองค์การ และผลลัพธ์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1) ผลของกำรทำงำนที่บ้ำนต่อพนักงำน
ผลกระทบเชิงบวก
- ลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มเวลาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่จอดรถ
- มีความสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และมีเวลาส่วนตัว
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- ชีวิตมีความยืดหยุ่นในการดูแลคนในครอบครัว
ผลกระทบในเชิงลบ
- รู้สึกโดดเดี่ยว
- ขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงาน
- มีโอกาสในการทางานหนักเกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้าจาก
การทางาน
- การทางานทางไกลหรือการทางานที่บ้าน ให้เกิดการทางานที่ถูกกดขี่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- การได้รับการดูแลจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาลดลง
2) ผลกระทบกำรทำงำนทำงไกลต่อองค์กำร
ผลกระทบเชิงบวก
- ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน เช่นค่า
สาธารณูปโภค
- มีรอบการทางานได้มากขึ้นจากการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น
- ลดอัตราการขาดงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบเชิงลบ
- ปั ญ หาในการตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารงาน และขาดการ
ควบคุมดูแล
- การทางานที่บ้านหรือการทางานทางไกลมีผลกระทบต่อรูปแบบการทางานร่วมกัน
- มี มาตรฐานความแตกต่ างกั นระหว่ า งพนัก งานที่ ทางานที่ บ้า นและพนั ก งานที่
ทางานในสานักงาน
3) ผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบเชิงบวก
- เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน เช่น คนพิการ
- ช่วยทาให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น พนักงานที่ทางานทางไกลสามารถลดความแออัดใน
เมือง โดยไปพักอาศัยอยู่ที่ชานเมืองหรือเมืองที่แออัดน้อยกว่า
- ลดการบริโภคน้ามัน ลดมลภาวะเป็นพิษ ความแออัดทางจราจร รวมทั้ง ปัญหา
อุบัติเหตุทางรถยนต์
ผลกระทบเชิงลบ
- เกิดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลง
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4.2 ทฤษฏีกำรยอมรับและเทคโนโลยี
ทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action: TRA) น าเสนอโดย
Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายความสัมพันธ์ของความเชื่อและทัศนคติที่มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลโดยปกติจะเป็นผู้มีเหตุผลใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
อย่ า งเป็ น ระบบในการประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ตั ด สิ น ใจสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ก่ อ นแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรม ดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมที่ตั้งใจในการกระทาใด ๆ ที่แสดงออกมานั้น เกิดจากความ
ตั้งใจแสดงออกมา (Behavioral Intention) ซึ่งการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมานั้นมาจาก
ความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระทา (Intention) ของแต่ละบุคคล
ทัศนคติต่อพฤติกรรม
(Attitudes)
กำรคล้อยกันของกลุม่ อ้ำงอิง
(Subjective Norm)

เจตนำแสดงพฤติกรรม
(Behavioral
Intention)

พฤติกรรม
(Behavioral)

ภาพที่ 4.1 ทฤษฏีการจาลองด้วยเหตุผล
โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่า พฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงออกมานั้น จะประกอบขึ้นจาก 3 ส่วนดังนี้
1) ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) แนวคิดนี้มีสมมติฐานว่า โดยทั่วไป
มนุษย์จะเป็นผู้มีเหตุผล และเลือกใช้ข้อมูลที่มี ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงการ
ตัดสินใจของตน โดยจะพิจารณาก่อนว่า การกระทาของตนส่งผลกระทบอย่างไร จากนั้นจึงตัดสินใจ
ว่าควรหรือไม่ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะผ่านกระบวนการ
การพิ จ ารณาด้ ว ยเหตุผ ลมาก่ อนแล้ ว การกระท าใด ๆ ของมนุษ ย์ จึง เป็ นสิ่ งที่ ควบคุ มได้ ดัง นั้ น
ตัวกาหนดว่า มนุษย์จะปฏิบัติพฤติกรรมหรือไม่จึง เป็นผลมาจากเจตนาที่จะปฏิบัติ
2) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมซึ่ง
เป็นผลมาจากความเชื่อของบุคคลว่า การกระทาใน พฤติกรรมใด ๆ นั้นจะมีผลที่ได้รับแน่นอน และ
มี ผ ลมาจาก 2 ปั จ จั ย คื อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ผลของการกระท า (Behavioral Beliefs) และ
การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation Outcomes) กล่าวคือ หากบุคคลมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรม
ใดแล้วได้รับผลทางบวก ย่อมมีแนวโน้มจะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และหากมีความเชื่อว่าทา
พฤติกรรมนั้นแล้วได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี ทัศนคติที่ไม่ดี
3) การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Subjective Norm) การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง หมายถึ ง
ความรู้สึกของมนุษย์ที่คิดว่าสังคมมีแรงกดดันให้กระทาหรือไม่ให้กระทาพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมา
จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง (Opinions of referent others) และแรงจูงใจในการ
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กระทาตามที่ผู้ อื่นคิด (Motivation to comply) (Solomon, 1996) ดังนั้นอิทธิพลต่อการกระทา
พฤติกรรมนั้น เกิดจากการที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มบุคคลอื่นใน
สังคมที่มีความสาคัญต่อเขา หากบุคคลนั้นเชื่อว่าผู้อื่นที่มีความสาคัญต่อเขาต้องการให้ทาพฤติกรรม
นั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและทาตามด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเชื่อว่าคนอื่นที่มีความสาคัญต่อ
เขาคิดว่าเขาไม่ควรทาพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทาพฤติกรรมนั้นด้วย
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
การอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีทาให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทักษะและความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยี
สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการใช้งานกับตัว
บุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือทัศนคติและการใช้เทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
โดยไม่เกิดอคติหรือต่อต้านการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้การนาเทคโนโลยีมาใช้งานทาให้แต่ละบุคคลมี
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการใช้งานที่แตกต่างกัน

ที่มา: Rogers, E. M., (1995)

317

จะเห็นได้ว่าสภาวะที่เป็นอยู่เดิมมีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจยอมรั บนวัตกรรม สภาวะที่
เป็นอยู่เดิม ได้แก่
1) สิ่งที่ทาอยู่เดิม (Previous Practice) (Roger, 1995)
2) รั บ รู้ ค วามต้ อ งการหรื อ ปั ญ หา (Felt needs/problem) บุ ค คลจะต้ อ งรั บ รู้ ถึ ง ความ
ต้องการหรือปัญหา เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นบุคคลอาจจะรับรู้ถึง ความต้องการเมื่อทราบว่ามีนวัตกรรม
เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมอาจนาไปสู่การรับรู้ถึง ความต้องการของบุคคล (Rogers, 2003)
3) ความไวในการรับนวัตกรรม (Innovativeness) ระดับซึ่งบุคคลหรือหน่วยรับนวัตกรรม
อื่นมีการรับนวัตกรรมได้เร็วกว่าสมาชิกของระบบสังคมเดียวกัน (Rogers, 2003)
4) ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม (Norms of the Social System) มีผลต่อการแพร่กระจาย
ของนวัตกรรม โดยมีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของสังคม เช่น องค์การกลุ่มคนในศาสนาต่าง ๆ
กลุ่มคนในระดับท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน รวมถึงมีอิทธิพลในระดับประเทศเช่นกัน
ทัศนคติที่มีต่อระบบกำรทำงำนที่บ้ำน (Attitudes toward Work From Home)
1) ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
ที่ น าเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ทั ศ นคติ ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ หมายถึ ง การที่ บุ ค คล
ประเมิน ผลของความตั้ง ใจแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลของการแสดง
พฤติกรรม (Behavioral beliefs) คือ หากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะ
ได้รับผลตอบรับทางบวก บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกัน
ข้ามหากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า ถ้าแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่มี
ทัศนคติไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the behavior) ทัศนคติต่อการทางานทางบ้านนั้น
มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ
(1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าระบบ
นั้นจะช่วยทาให้ผลการปฏิบัติงานของเขาดีขึ้น
(2) การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ (Perceived of ease of use) ระดั บ ความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความ
พยายามในการทาความเข้าใจมาก เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการทางานที่บ้านนั้นอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้
หรือไม่
(3) ความเข้ากันได้ (Compatibility) (Clark II, 1998) เป็นปัจจัยที่วัดการรับรู้ใน
ความเหมาะสมของการทางานที่บ้าน ว่ายืดหยุ่นสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ
หรือไม่ เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะ
รู้สึก มั่นใจ รู้สึกว่าไม่เสี่ยง และส่งผลให้นวัตกรรมมีความสาคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้การทางานทางไกล ด้วยรูปแบบการทางานทางไกล จึงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้ระบบนี้ได้
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มีการส ารวจพบว่า โอกาสในการทางานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ลักษณะงาน (Job characteristics) ว่าเหมาะสมกับการทางานทางบ้านหรือไม่
2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง กล่าวคือ การที่บุคคลรับรู้แรงกดดันจากสังคม หรือกลุ่มอ้างอิงที่มี
ความส าคัญในการที่จ ะแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ (Ajzen, 1991) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ใกล้ชิดได้ทาพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะคล้อย
ตามและทาตามพฤติกรรมนั้นด้วย โดยปัจจัยย่อยของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
(1) บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure) เป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่การ รับรู้
ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลอื่นในที่ทางานคือ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง กล่าวคือ ยิ่งกลุ่ม
อ้างอิงมีอิทธิพลหรือความสาคัญต่อการตัดสินใจมากเท่าใด ความคาดหวังจากสังคมก็จะเพิ่มขึ้น และ
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจต่ อ การท างานทางไกลมากขึ้ น ด้ ว ย เช่ น การศึ ก ษาของ Ruppel and
Harrington (2000) พบว่าการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางส่งผลเชิงลบอย่างมากต่อ
การยอมรับการทางานทางไกล โดยสิ่งจาเป็นในการทาให้ระบบการทางานทางไกลประสบความสาเร็จ
คือ ความเชื่อใจระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง (Harrington and Ruppel, 1999) กล่าวคือหัวหน้า
งานต้องเชื่อใจลูกน้องว่าสามารถทางานได้ดี ส่วนลูกน้องที่ทางานทางไกลก็ต้องเชื่อใจหัวหน้าว่าจะ
ปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรม
(2) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) เป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่การรับรู้
ของบุคคล เกี่ยวกับ บุคคลในครอบครัว และเพื่อน มีการศึกษาระบุว่าการได้รั บการสนับสนุนจาก
ครอบครัวจะส่งผลต่อการทางานทางไกล กล่าวคือหากสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ทางานทางไกล
จากที่บ้านมีความเข้าใจ โดยให้ความเคารพเวลาในการทางานเมื่อเขาทางานอยู่บ้าน การสนับสนุน
จากครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทางานทางไกล
รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การ (Haines et al., 2002) อีกทั้ง ผู้ที่ทางานทางไกลทางานจากที่บ้าน
เขาต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีสาหรับการทางานทางไกลเช่น คอมพิวเตอร์ และ
ระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม (Weiss, 1994) หากสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ที่ทางานทางไกล
ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ในการทางานไม่เพียงพอ อาจทาให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือเกิด
ผลงานที่ด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทางานที่สานักงาน ก็จะส่งผลทางลบต่อความตั้งใจใช้การ
ทางานทางไกล
3) กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
เป็ น การรั บ รู้ ข องบุ คคลที่มี ต่อ ปัจจั ยที่ อาจส่ ง เสริมหรือ ขัดขวางการแสดง พฤติก รรมนั้ น
(Control beliefs) เช่ น การรั บ รู้ ถึ ง ความพร้ อ มของทรั พ ยากร ทั ก ษะ หรื อ โอกาสในการแสดง
พฤติกรรมนั้ น หรือกล่ าวได้ว่าเป็ นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขของสิ่ งอานวยความสะดวก
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(Facilitating conditions) หมายถึง การเข้าถึงได้ง่ายในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรโครงสร้ าง
พื้นฐาน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส่งผลการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม คือ
การสนั บสนุน ด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานให้ ง่ายและพร้อมใช้งาน จะส่งผลการย อมรับ
เทคโนโลยีเป็นไปได้มากขึ้น
(1) ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การใช้ ( Resource facilitating conditions)
เป็ น ปัจ จั ยที่ผ ลกระทบความคิดเห็ นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือ
เหมาะสมต่อการทางานทางไกลหรือไม่ การทางานทางไกลเป็นระบบการทางานผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เพื่อให้การทางาน
ทางไกลประสบความส าเร็ จ องค์ ก ารจึ ง ต้ อ งลงทุ น ในอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ก ารท างานทางไกลที่ มี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ และเพื่อให้มีผู้ที่ทางานทางไกล
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และดีเหมือนกับการทางานที่สานักงาน (Ward and Shabha, 2001)
(2) เทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การใช้ (Technology facilitating conditions)
ในการที่จะทาให้โปรแกรมการทางานทางไกลประสบความสาเร็จ นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์ หรือ
เครื่องที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือรับส่ง
ข้อมูลระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางาน องค์การจึงต้องมีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ หรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่อานวยความสะดวกในการทางานระบบ
ทางไกล (Felstead et al., 2002; Fritz et al., 1998; Mann et al., 2000) มีการศึกษาพบว่าผู้ ที่
ทางานระบบทางไกลที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เพียงพอจะพึงพอใจกับการทางานทางไกล
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (Haines, 2002)
(3) นโยบายองค์ การ (Corporate policy) ปัจจั ยส าคัญ ที่สุ ด ปัจ จัยหนึ่ง ของการ
ยอมรั บ การใช้ ก ารท างานทางไกล คื อ ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ร ะบบการท างานทางไกลประสบ
ความสาเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Watad and DiSanzo, 2000; Kowalski and
Swanson, 2005) และหากองค์การมีวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการทางานที่มีความยืดหยุ่นและ
มี ค วามเชื่ อ ใจต่ อ พนั ก งาน การยอมรั บ การท างานทางไกลจะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น ไปได้ ม ากกว่ า
(Standen, 1997; Daniels et al., 2001) ในเรื่องระบบการวัดผลของการทางานทางไกลพบว่าระบบ
การวัดผลที่เหมาะสมกับการทางานทางไกลคือระบบการวัดผลที่เน้นที่ผลงาน (Management by
result oriented) (Illegems et al., 2001)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและกำรยอมรับกำรทำงำนทำงไกล
Clark II (1998) ทาการศึกษาเรื่องการตัดสินใจการทางานทางไกลของพนักงานในระดับของ
หัวหน้าและลูกน้อง ได้ทาการศึกษา จากกลุ่มหัวหน้าจานวน 40 คนและ ลูกน้องจานวน 77 คน โดย
ทาการสังเคราะห์แบบจาลองจากการรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สถาบัน (Institutional theory) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior)
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พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจใช้การทางานทางไกลของลูกน้อง ได้แก่ ความเข้ากันใน
การใช้ (Compatibility) การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ (Perceived ease of use) การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ ก ารใช้ ง าน (Perceived usefulness) บรรทั ด ฐานที่ บ้ า น (Home social structure)
บรรทัดฐานที่ทางาน (Work social structure) นโยบายบริษัท (Corporate policy) ทรัพยากรที่
เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) แต่สาหรับหัวหน้างานปัจจัย บรรทัดฐาน
ที่บ้ า น (Home social structure) บรรทั ด ฐานที่ ท างาน (Work social structure) และนโยบาย
บริษัท (corporate policy) มีอิทธิพลน้อยกว่ากลุ่มลูกน้อง ขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์ต่อบริษัทมี
อิทธิพลมากกว่า
Martínez-Sánchez et al. (2008) ทาการศึกษาเรื่องการทางานทางไกลของพนักงานกับ
องค์การได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบริษัท จานวน 479 บริษัท ซึ่งได้ทาการสารวจบริษัทที่มี
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การทางานทางไกลไม่ได้มีผลกระทบต่อพนักงานเท่านั้น จากการศึกษาได้
พบว่าการทาไกล หรือการทางานแบบยืดหยุ่นมีผลต่อประสิทธิภาพกับองค์กรด้วย โดยองค์การที่ดูแล
พนักงานโดยสร้างความสมดุลระหว่างให้มีความสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะส่งผลกับ
องค์กรด้วย
Lazar et al. (2010) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการท างานทางไกลไม่ เ ฉพาะได้ ป ระโยชน์ ต่ อ
พนักงานเท่านั้น องค์กรของพนักงานก็ได้ผลประโยชน์ด้วย โดยได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งฝ่ายลูกจ้างมีความรู้สึกว่าองค์กรได้ดูแลพนักงานโดยได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
ทางานทางไกลซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความดึงดูดต่อองค์กรและรัก องค์กรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรด้วย เช่น การลดการขาดงาน การลดอัตราการลาออกและช่วยในการประหยัดงบประมาณ
ในองค์การด้วย
วลั ญช์ ก้า วสั มพัน ธ์ (2554) ได้ท าการศึก ษาปัจจัย ที่มีผ ลต่อ ทัศนคติแ ละการยอมรับการ
ทางานระยะไกล กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษากลุ่มประชากรจานวน 345 คน โดยทา
การแจกแบบสอบถาม ซึ่งทาการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
planned behavior: TPB) ประกอบไปด้ ว ย 3 ปัจ จั ย คือ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ บรรทั ดฐานกลุ่ ม
อ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ความมุ่งหมายในการใช้การทางานระยะไกลทั้ง 3 ปัจจัยโดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมุ่งหมาย
ในการใช้การทางานระยะไกลคือปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยคือ
ปั จ จั ย การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ก ารใช้ (Perceived usefulness) และความเข้ า กั น ในการใช้
(Compatibility) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วยโครงสร้าง
สังคมที่ทางาน (Work Social Structure) และโครงสร้างสังคมที่บ้าน (Home social structure)
และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วย
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(1) ปัจจัยด้านความสามารถ ของตนเอง (self-efficacy)
(2) ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions)
(3) นโยบายของรัฐบาล (Government Policy)
Verbeke, Schulz, Greidanus, Hambley (2008) ท าการศึ ก ษาการยอมรั บ การท างาน
ทางไกล ในมุ มมองของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับการ
ทางานทางไกลต่อไป โดยศึกษาเปรียบเทียบพนักงานกลุ่มที่ยอมรับและกลุ่มที่ไม่ยอมรับการทางาน
ทางไกล โดยทาการสารวจพนักงานจานวน 284 คนจากองค์การที่ต่างกัน 14 องค์การในเมืองแคลกะรี
รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลส่วนตัวและการรับรู้
ของผลกระทบของการทางานทางไกลที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับ พบว่า 8
ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดคิ ด ว่ า เป็ น เป็ น ผลกระทบเชิ ง ลบของการท างานทางไกล ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์กับพนักงานอื่นที่ไม่ได้ใช้ระบบการทางานทางไกล โอกาสการสอนอย่างไม่เป็นทางการ
(เช่น ระบบพี่เลี้ยง) การสื่อสารกับพนักงานอื่นในองค์การ การจัดตารางการประชุม โอกาสในการ
เลื่อนตาแหน่ง ความสามารถที่จะแยกเรื่องงานและเรื่องที่ไม่ใช่งาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์
ICT ที่ใช้ที่บ้าน โอกาสที่จะให้ปัจจัยต่างๆเข้าสู่กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ปัจจัยที่คิด
ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกสูงสุด 8 ประการได้แก่
(1) มีความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว มีอิสระ
(2) มีความยืดหยุ่นในสัญญาว่าจ้าง มีความสามารถในการจัดการเวลาในการทางาน
(3) มีคุณภาพชีวิตในทุกด้าน
(4) มีความพึงพอใจในงาน
(5) มีโอกาสดูแลเด็กและคนสูงอายุที่บ้าน
(6) ความสามารถในการทางาน เมื่อสานักงานไม่สามารถทางานได้ (เช่นเหตุการณ์
ระเบิดกลางเมือง)
(7) โอกาสในการทางานของผู้พิการ
(8) มีเวลางานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จูงใจให้เกิดการยอมรับการทางานใน
อนาคต โดยรวมพบว่า ปัจจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติทุกปัจจัย กลุ่มที่ไม่ยอมรับการทางานทางไกลมีการ
รับรู้เชิงลบมากกว่ากลุ่มที่ยอมรับการทางานไกล กลุ่มที่ไม่ยอมรับที่ต้องการจะทางานทางไกลจะถูกทา
ให้ลดความต้องการลงได้จากการรับรู้ถึง ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่น้อยกว่าของ
รูปแบบการทางานนี้ แต่การรับรู้ ผลกระทบในเชิงลบจะถูกทาให้ ลดลงได้ด้วยการทดลองใช้ระบบ
การทางานทางไกลจริง คนที่ยอมรับการทางานทางไกลจะมีการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าผู้ที่ไม่
มีประสบการณ์การทางานทางไกล มี ปัจจัยหลายด้านที่กลุ่มไม่ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงลบแต่กลุ่ม
ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงบวก ดังนั้น การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบของกลุ่มที่ไม่ยอมรับสามารถเปลี่ยน
ได้โดยให้ทดลองใช้การทางานทางไกลจริง
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บังอรรัตน์ สาเนียงเพราะ (2554) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสานักงานเสมือนกรณีศึกษา : หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์การผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้แบบจาลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT)
มาใช้ผ่านการวิจัยเชิงสารวจ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสานักงานเสมือน ประกอบ
ไปด้วย
(1) ปัจจัยความคาดหวังจากประสิทธิภาพ
(2) ความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุน
(3) ความคาดหวังจากความพยายาม
(4) อิทธิพลของสังคมตามลาดับ
ภัทรพงษ์ ยมนา (2557) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนาระบบ
สานักงานเสมือนมาใช้ในองค์การ โดยทาการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยีองค์การและ
สิ่ ง แว ดล้ อ ม (Technology-Organization-Environment framework: TOE) และเพิ่ ม ปั จ จั ย
ความไว้วางใจพนักงาน โดยทาการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 คน ผลการสารวจ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจนาระบบสานักงานเสมือนมาใช้ในองค์การมีทั้งสิ้น 6
ปัจจัย คือ
(1) ความรับรู้ถึงประโยชน์
(2) แรงผลักดันจากสภาวะแวดล้อม
(3) ความไว้วางใจต่อพนักงาน
(4) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
(5) การสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์การ
(6) ความสามารถทางด้านการเงิน
แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อ้างถึงสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
แนวทางปฏิบัติสาหรับข้าราชให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) โดยสามารถเป็นการควบคุมและจากัดวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พิจารณาให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและลักษณะงาน ดังนี้
1) ตาแหน่งและคุณลักษณะของข้าราชการและบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการ
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(1) เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ และประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชานาญงาน หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือไม่ใช่ผู้ที่มีอานาจ
ในการอนุมัติ/อนุญาตที่ต้องลงนามในเอกสาร หรือพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละตาแหน่งหรือ
บริบทของหน่วยงาน
(2) เป็นผู้ที่มีความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ โดยมีความพร้อมที่
จะปฏิบั ติงานนอกสถานที่ตั้ งของส่ ว นราชการ โดยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2) ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการได้
(1) งานวิชาการในลักษณะของการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การจัดทารายงาน
การศึกษา การวิเคราะห์วิจัย รายงานทางวิชาการ การจัดทาข้อเสนอแนะ การออกแบบหรือพัฒนา
ระบบ การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย หรืองานอื่นที่เห็นว่าสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการได้โดยไม่จาเป็นต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการได้
(2) งานที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ผ่ า นระบบหรื อ ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล หรื อ ช่ อ งทางที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ สามารถกากับและติดตามผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางอื่นได้
(3) งานที่ ส ามารก าหนดเป้ าหมาย ตั ว ชี้ วั ด และประเมิ นผลส าเร็ จ ได้ อย่ า งเป็ น
รูปธรรม
(4) งานที่สามารถแบ่งเป็นทีม หรือมีผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้
3) กาหนดวันปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ตามความ
เหมาะสมของตาแหน่ง คุณลั กษณะของผู้ ปฏิบัติงาน และลั กษณะงาน และสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น วันเว้นวัน ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์
4) แนวทางในการกากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน
(1) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้งของส่วนราชการ เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยกาหนด
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทางาน ระบบวิธีการติดต่อสื่อสาร ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบ
(2) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้งของส่วนราชการ เพื่อกากับติดตามการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาการทางานนอกสถานที่จัดตั้งในแง่ของ
ทฤษฏีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) เป็นการรับรู้ของบุคคลที่มี
ต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความ
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พร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทางาน
นอกสถานที่จัดตั้งให้ประสบความสาเร็จ
(1) ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การใช้ ( Resource facilitating conditions)
เป็ น ปัจ จั ยที่ผ ลกระทบความคิดเห็ นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือ
เหมาะสม ต่อการทางานทางไกลหรือไม่
(2) เทคโนโลยี ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การใช้ (Technology facilitating conditions)
องค์การจึงต้องมีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ หรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมที่อานวยความสะดวกในการทางานระบบทางไกล
(3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) ปัจจัย ส าคัญ ที่สุ ดปั จจัยหนึ่งของการ
ยอมรั บ การใช้ ก ารท างานทางไกล คื อ ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ร ะบบการท างานทางไกลประสบ
ความสาเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับตัวของพนักงานในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง Work from
home ในช่วงโควิด 19 : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ คาสั่ ง ประกาศ ความเป็นมา และ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
กำรปรับตัวของพนักงำนในกำรทำงำนนอกสถำนที่
จัดตั้ง “Work From Home”
1. การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน
2. ความยากง่ายในการใช้งาน
3. กลุ่มทางานที่บ้าน /กลุ่มที่ทางานในสานักงาน และ
ความคิดเห็นของหัวหน้างาน
5. ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการทางาน

ปัญหำในกำรทำงำน นอกสถำนที่จัดตั้ง “ Work
From Home”
- มิติด้านบุคลากร
- มิติด้านงบประมาณ
- มิติทรัพยากร
- มิติด้านอื่น ๆ เช่นขวัญและกาลังใจของพนักงาน

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทำงำนนอก
สถำนทีจ่ ัดตั้ง “Work From Home”
ให้ประสบสำเร็จ”
- เพื่อสนับสนุนการความพร้อมในการทางาน
ที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
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กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งของงำนวิ จั ย โดยคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Information Interview) เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ทาการศึกษามากที่สุด ดังนี้
ศึกษาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามแต่ละฝ่ายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยได้แก่ ฝ่าย สานักปลัด ฯ, กองการเจ้าหน้าที่ , แผนและงบประมาณ, กองคลังและพัสดุ, กองช่าง,
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวนกองละ 3 คน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการกองแต่ละกอง
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการออกนโยบายที่ให้กอง/ฝ่าย ทางานนอกสถานที่จัดตั้งได้
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ใช้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานนอกสถานที่จัดตั้ง จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยปราศจากอคติของผู้ศึกษา
ค้นคว้า ที่จะต้องนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล ในกรณีที่ได้มาทบทวนข้อมูลแล้ว
พบว่ายังข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้ศึกษาจะได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
กำรวิเครำะห์และกำรนำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากกอง ภายใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษาและวิเคราะห์ตาม
กระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการเขียนกรณีศึกษา ประกอบกับประสบการณ์จากการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัย และนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แยกตามกองในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
- ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้อานวยการกองต่างๆ
- สานักปลัดฯ
จานวน 3 คน
- กองแผนและงบประมาณ
จานวน 3 คน
- กองการเจ้าหน้าที่
จานวน 3 คน
- กองช่าง
จานวน 3 คน
- กองพัสดุและคลัง
จานวน 3 คน
6. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้
ตอบคำถำมกำรวิจัยข้อ 1 การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยใน
การปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work From Home” ในช่วง (โควิด -19) เป็นอย่างไร
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กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสัมภาษณ์และการสังเกตของการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง “WORK
FROM HOME” จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยศึกษาพบว่า โดยแบ่งกลุ่มผู้ ที่
ทางานที่บ้าน และผู้ที่ทางานในสานักงาน
กลุ่มผู้ที่ทำงำนที่บ้ำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่

กองพัสดุแ ละคลัง

อื่นๆ เช่น เบื่อ หน่ำ ย
กำรติด ต่อ ภำยใน

สภำพแวดล้อ ม

กองช่ำง

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประสิทธิภ ำพของงำน

กองแผนและงบประมำณ

Worklife Balance

สำนักปลัด
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สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ทางานในสานักงาน ได้ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้
1) สามารถสร้ างความสมดุล ระหว่างชีวิ ตส่ ว นตัวและการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เพราะว่าการทางานอยู่ที่บ้านสามารถแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาในการดูแลบุตร-หลาน หรือ พ่อ แม่
ได้เพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา
2) สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เช่น ค่าเดินทางไปทางาน ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่องสาอาง
3) มีความยืดหยุ่นในการทางาน โดยไม่ต้องเข้าทางาน 8.30 น. - 16.30 น. สามารถทางาน
ได้ตามที่หัวหน้ากาหนดหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้
4) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพราะมีสมาธิในการทางานมากยิ่งขึ้น ไม่มีเสียง
รบกวนของเพื่อนร่วมงาน
5) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน อบจ.เลย มีอายุการใช้งานที่นาน ทาให้ไม่เอื้อต่อการทางานที่บ้าน
โดยที่ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทาให้ไม่สะดวก อยากให้ทางผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อสะดวกในการทางานที่มากขึ้น
6) มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอินเทอร์เน็ต เพราะว่าต้องใช้งานที่เชื่อมต่อการทางานตลอดเวลา
อยากให้ผู้บริหารสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นรายเดือนในช่วงเวลาทางาน
ที่บ้าน
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7) ค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น เช่นค่าไฟฟ้า ค่าน้า
8) เบื่อหน่ายเพราะไม่ได้ออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน
9) เมื่อมีปัญหาในการทางานหรือไม่เข้าใจในงานไม่สามารถที่จะปรึกษาได้สะดวกเหมือนตอน
ที่ทางานในสานักงาน
10) ระบบแอพพลิเคชั่นในการทางานไม่มีเอื้อต่อการทางาน เช่น ระบบการลงนามหรืออนุมัติ
ไม่สะดวกเหมือนกับตอนทางานในสานักงานที่ทางานเสนอตามขั้นตอน ทาให้ต้องเข้ามาสานักงาน
เหมือนเดิม
11) การเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นในการทางานนั้นไม่สะดวก เพราะว่าระบบปฏิบัติการ
ของ อบจ.เลย ยังเก็บรูปแบบการทางานที่เป็นเอกสารไม่เก็บงานในรูปแบบคลาวด์ หรือไฟล์ออนไลน์
ทาให้ไม่สะดวกในการทางานเหมือนสานักงาน
12) สิ่งรบกวนที่บ้านหรือสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานที่ไม่เอื้อต่อการทางาน
เช่น โต๊ะทางาน
สัมภาษณ์คนที่ 1 “การทางานที่บ้านในช่วงการระบาดแพร่ระบาดสามารถดูแลลูก และคนใน
ครอบครัวได้ กลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนในครอบครัว เพราะที่บ้านมีแต่คนสู งอายุ งานที่มาทาที่บ้าน
เป็นงานประชาสัมพันธ์ สามารถอัพเดทข้อมูลผ่านสื่อได้” ไม่จาเป็นต้องเข้าสานักงาน
สัมภาษณ์คนที่ 2 “การทางานที่บ้านไม่เป็นอุปสรรค เพราะว่าที่บ้านมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน สามารถส่งงานให้หัวหน้าภายในวันได้ และมีสมาธิในการทางานมากกว่าที่
สานักงานที่ สะดวกสบาย ไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวติดเชื้อโควิด
กลุ่มผู้ที่ทำงำนในสำนักงำน มีข้อคิดเห็นดังนี้

1) สานักปลัด อบจ.เลย จะเป็นธุรการกลางในการติดต่อราชการจากภายนอก มีการติดต่อ
ประสานงานโดยมีโปรแกรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office ระหว่างส่วนราชการภายใน
จังหวัดทาให้สะดวกสามารถลงรับหนังสือประสานงานผ่านระบบขั้นตอนของระบบหนังสือราชการไป
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ตามหน่วยงานภายใน อบจ.เลย ได้ แต่เมื่องานที่เข้ามาเป็นจานวนมากธุรการทาไม่ทันจะต้องมีการ
เดินหนังสือภายใน
2) ลักษณะงานที่ไม่เอื้อต่อการทางานที่บ้านเพราะว่ามีผู้มาติดต่องานตลอดเวลา เช่น สานัก
ปลัด หรือธุรการประจากองต่าง ๆ
3) งานที่ต้องใช้เทคนิคหรือข้อมูลในการทางานอยู่ในคอมพิวเตอร์สานักงาน เช่น งานของ
กองช่ า งที่ ต้ อ งเขี ย นแบบประมาณราคา หรื อ งานของสถาปนิ ก ท าให้ ต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์
การประมวลผลที่สูง
4) สภาพแวดล้อมที่สานักงานเหมาะสมมากกว่าทางานที่บ้าน เพราะมีอุปกรณ์ในครบถ้วน
5) งานที่ทาในสานักงานอยากให้หัวหน้าจัดเวรผลัดเปลี่ยนในการทางานที่บ้าน
6) จ านวนพนั ก งานธุ ร การส่ ว นกลางในส านั ก ปลั ด มี จ านวน คนรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ 2 คน
ซึ่งจะต้องรับหนังสือทั้งภายใน และภายนอกทาให้งานมีความล่าช้าไม่สามารถนาเอกสารสแกนเข้า
ระบบแบบวันต่อวันได้ ทาให้มีการสะสมหนังสือเอกสารราชการเป็นจานวนมากในแต่ละวัน
สัมภาษณ์คนที่ 1 “งานที่ทาเป็นงานเขียนแบบที่บ้านเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าไม่มีคอมพิวเตอร์
ที่ประมวลผลที่เร็วในการเขียนแบบต้องใช้ ทั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกน ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน ทาให้ไม่สะดวกเหมือนที่สานักงาน”
สัมภาษณ์คนที่ 2 “การติดต่อระหว่างคนภายใน อบจ.เลย ติดขัด เพราะว่าบาง กอง/ฝ่าย
ทางานที่บ้าน ทาให้เราไม่รู้ว่าคนไหนทางานที่บ้าน ต้องมีหนังสือคาสั่งแจ้งเวียนให้คนภายในรับทราบ
ในส่วนตัวก็กังวลการติดเชื้ออยากให้ผู้บริหารจัดเวรหมุนเปลี่ยนเข้ามาสานักงานเหมือนคนอื่นบ้าง”
ควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำร/หัวหน้ำฝ่ำย/อำนวยกำรกองงำนต่ำง ๆ มีข้อคิดเห็นดังนี้
1) ประสิทธิภาพในการทางานอาจจะไม่มีดีเท่าที่ควรเพราะกลัวว่าพนักงานจะไปทางานอย่าง
อื่น เช่น ดูหนัง หรือ เล่นอินเทอร์เน็ต มากกว่าทางานที่ได้รับมอบหมาย
2) ผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติที่ลูกน้องส่งงานมาได้เพราะไม่มีระบบลงนาม
3) การทางานที่สานักงานสามารถมีคนคอยควบคุมกากับงานให้มีประสิทธิภาพได้
4) ผู้บริหาร/หัวหน้าสามารถดูงานได้ทุกที่ และทุกเวลา
สัมภาษณ์หัวหน้า/ผู้บริหาร คนที่ 1 “คิดว่าลูกน้องจะไม่ได้งานเท่าไร เพราะว่าเอาเวลาไปทา
อย่างอื่นมากกว่าที่จะสนใจงาน เช่น ดูหนังออนไลน์ หรือ ออกไปทาธุระส่วนตัวมากกว่า ลูกน้องขนาด
ทางานอยู่ในสานักงานยังต้องคอยตามงานตลอดเวลา ปล่อยให้ไปทางานที่บ้านเหมือนปล่อยเสื อ
เข้าป่า ระบบการทางานที่บ้าน งานเอกสารไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวเหมือนทางานที่สานักงาน
เพราะว่า ไม่มีระบบการลงลายชื่อเอกสารในระบบ งานที่ลูกน้องส่งมาให้ทางออนไลน์ไม่สามารถ
อนุ มัติเห็ นชอบ แล้ว ส่งไปตามขั้นตอนได้ เวลาแก้ไขงาน อธิบายงานทางออนไลน์มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน” ให้ลูกน้องที่ทางานที่บ้านต้องให้เข้าสานักงาน 2 วัน/สัปดาห์ เพื่อเอาแฟ้มงานมาเสนอ

329

สัมภาษณ์หัวหน้า/ผู้บริหาร คนที่ 2 “สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเข้าสานักงาน อ่านเอกสารงาน
ผ่านออนไลน์ได้ ประหยัดค่าใช้จ่ าย ประชุมออนไลน์ให้พนักงานทุกคนเข้าประชุมทางออนไลน์ได้
ผู้บริหารสามารถเรียกลูกน้องมอบหมายงานได้ทุกที่ทุกเวลา”
ปัญหำและอุป สรรคในกำรทำงำนนอกสถำนที่จั ดตั้ ง “Work From Home” แบ่ งได้
ออกเป็น 3 ด้ำน
มิติด้ำนบุคลำกร
1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ไ ด้ทางาน
นอกสถานที่จัดตั้ง ยังไม่เปิดใจในการรับนวัตกรรมในการทางานนอกสถานที่จัดตั้ง เพราะมีความกังวล
ว่าไม่สามารถมีประสิทธิภาพที่ดีเท่ากับทางานในสานักงาน
2) อายุที่แตกต่างกันในสานักงานที่ช่วงวัยทางานตั้งแต่ อายุ 23-60 ปี ในวัยที่อายุมากกว่า
45 ปีขึ้น ไป จะมีความกังวลในเรื่ องของประสิทธิภ าพในการทางาน เพราะใช้เทคโนโลยีไม่คล่ อง
ไม่เรียนรู้ และไม่เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น โดยผู้อานวยการกอง แต่ละกอง
หัวหน้าฝ่าย ไม่สนใจในการฝึกอบรม ส่งลูกน้องเข้ามาอบรมแทนทาให้การทางานจริงต้องเสียเวลาใน
การสอนงานหรือเรียนรู้ซ้าทาให้เสียเวลา
3) พนักงานธุรการมีจานวนไม่เพียงพอ จะต้องเปิดรับคนเข้ามาช่วยในการรับ -ส่งเอกสารเพิ่ม
(ซึ่งเมื่อเปิ ดรั บ มาแล้ ว ส่ ว นมากจะย้ายออกเพราะงานธุรการเป็นงานที่ต้องเฝ้ าโต๊ะทุกวันไม่มีใคร
อยากจะทาในตาแหน่งนี้เท่าใดนักเป็นงานที่น่าเบื่อและทางานเยอะ)
มิติด้ำนงบประมำณ
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถจะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
ในสานักงานคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานระหว่าง 8-10 ปี ทาให้อุปกรณ์ในการเชื่อมเครือข่ายไม่
พร้อม เช่น ไม่มีกล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
มิติด้ำน HARDWARE และ SOFTWARE
1) ผู้ บ ริห ารต้องสนั บสนุ นงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แท็บแล๊ ต หรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
2) แอพลิเคชั่น และเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการทางานต่าง ๆ สาหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทางาน และผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ อาทิเช่น TEAM และระบบ
ZOOM ที่ใช้เ พีย งในการประชุม ซึ่งคนที่ใช้โ ปรแกรมในการประชุมส่ ว นใหญ่ จะเป็น หั ว หน้ า หรื อ
ผู้อานวยการ ที่สรุปคุยกงานกับผู้บริหาร พนักงานที่ทางานที่บ้านจะใช้แอพลิเคชั่นไฟล์งานผ่านทาง
ไลน์ (LINE) หรือทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊ค (FACEBOOK) มากกว่าการใช้โปรแกรม OFFICE 360
3) ระบบ E-Office หรือระบบงานสารบรรณใน อบจ.เลย เป็นการระบบหนังสือจากส่วน
ราชการภายในจังหวัด และภายใน อบจ. แต่ถ้าเอกชนหรือประชาชนมาติดต่อราชการหรือส่งหนังสือ
ภายนอกจะต้องสแกนหนังสือเข้าส่วนกลางเป็นจานวนมาก ทาให้งานธุรการกลางเกิดความล่ าช้าเมื่อ
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ต้องส่งหนังสือไปส่วนต่าง ๆ ภายใน จึงทาให้มีการเดินส่งหนังสือภายในระหว่างกองมากกว่าจะใช้
ระบบ E-Office ทาให้การทางานที่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ
4) ระบบ E-Office ขาดระบบการลงนามเป็นลายเซ็นอิเล็ กทรอนิกส์ และขาดระบบการ
อนุมัติการรับรอง (Authentication) ของหนังสือราชการไปยังผู้มีอานาจลงนามของหนังสือทาให้ขาด
ความสมบูรณ์ของเอกสาร
5) ข้อมูลในการทางานเก็บรักษาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานเองและเอกสารที่ยัง
ไม่ได้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
จากการศึกษาพบว่า การทางานที่บ้านในช่วงสถานการณ์ในช่วงโควิดมีผลดีและผลเสียต่อ
พนักงาน ทั้งด้านการค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางที่ลดลงและ
ผลิตภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้นโดยประโยชน์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอยู่กับพนักงาน ข้อดีในรูปแบบ
ของเวลาในการเดินทางที่ประหยัด ซึ่งทาให้พนักงานมีเวลาในการทากิจกรรมตามที่ต้ องการที่เพิ่มมาก
ขึ้น และมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ใ นกรณี ข องพนั ก งานที่ ส ามารถท างานที่ บ้ า นได้ ก็ ยั ง มี
อุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถทางานจากที่บ้านได้สะดวก เช่นสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่ต่อการทางาน เช่น
มีเสียงดัง หรือมีเด็กเล็กที่บ้าน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการทางานไม่สะดวก และทรัพยากรต่าง ๆ
ที่ไม่เพียงพอเมื่อต้องทางานที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือมีงานที่พบปะหรือติดต่อกับ
ผู้คน หรือกังวลมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อต้องทางานที่บ้าน และต้องทางานกับเอกสารที่ยังไม่อยู่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานจากการทางานที่บ้าน
1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ล ดลง (เช่นค่ากิจกรรมสังสรรค์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องสาอาง)
แต่ในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา และค่าอินเทอร์เน็ต การทางานที่บ้านยังทาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยสามารถลดค่ าใช้จ่ า ย เช่ น ค่ าไฟฟ้ าที่ ล ดลง ค่า น้ามัน รถยนต์ส่ ว นกลางที่ ล ดลง ค่ าน้ าประปา
แต่ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงโควิด -19 เช่น ค่าจัดหาเจลแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเครื่ องวัด
อุณหภูมิดิจิตอล ค่าหน้ากากอนามัย ค่าซื้อสารเคมีเพื่อทาการฉีดพ่นภายในอาคารสานักงาน
เหตุผลสาคัญในการทางานที่บ้านช่วยเพิ่มผลิตภาพ คือ
1) สภาพแวดล้อมการทางานที่เงียบขึ้น
2) นัดหมายประชุมได้ง่ายขึ้น
3) ลดงานที่ไม่จาเป็น
4) สะดวกในการทานอาหารกลางวัน และพักเบรกระหว่างวัน
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เหตุผลที่ผลิตภาพลดลง
1) มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจหรือมีสิ่งเร้าในการทางาน เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต ดูหนัง หรือฟังเพลง
2) เสียงรบกวนจากที่บ้านหรือเพื่อนบ้าน
3) แรงกระตุ้ น ในการท างานจากเพื่ อ นร่ ว มงานลดลง เช่น หั ว หน้ า ไม่ ส ามารถสอดส่ อ ง
พฤติกรรมการทางานได้ตลอดเวลา
4) การรบกวนจากครอบครัวหรือเพื่อน
5) ระบบการทางานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ไม่เอื้อต่อการทางานที่บ้าน
7. ข้อเสนอแนะ
มิติด้ำนประสิทธิภำพของงำน
1) การทางานนอกสถานที่จัดตั้ง ต้องมีนโยบายตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงานที่ชัดเจนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งตั้ง เช่น ผู้บริหาร กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ออกโครงสร้างหรือลักษณะงานที่สามารถทางานที่บ้านได้โดย
สอบถามความสมัครใจของพนักงาน หรือพนักงานที่สามารถทางานที่บ้านได้ ถ้างานที่ไม่สามารถ
ทางานที่บ้านได้ ต้องจัดเวรในการเข้าสานักงาน เพื่อให้งานสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารมอบนโยบายให้พนักงานที่ทางานที่บ้าน โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งานเพื่อให้มีการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการมอบหมายงานให้ทา หัวหน้างานควร
กาหนดวัตถุประสงค์ของงานคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบโดยการระบุงานให้ชัดเจน และส่งมอบงาน
เมื่อไหร่
3) มีการสรุปงานในกลุ่มของฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยส่งมอบงานในแต่ละวัน
4) ควรระบุเวลาในการทางานให้ชัดเจน
(1) ระบุเวลาการทางานให้ชัดเจน เช่น เริ่มงาน ตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. และมี
เวลาพัก
(2) กาหนดเป้าหมายงานที่ทาในแต่ละสัปดาห์ว่าต้องส่งงานอะไร งานอะไรที่ต้อง
สาเร็จ เช่น กาหนดตารางวันในการทางาน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยกาหนดการทางาน
ดังนี้
ตำรำงกำรทำงำน
วันจันทร์
วันอังคาร, วันพุธ ,วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของงำนในสัปดำห์
งานที่จะทาตลอดทั้งสัปดาห์มีอะไรบ้าง
งานที่ทามีอะไรที่คืบหน้าบ้าง/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สรุปงานในแต่ละสัปดาห์
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มิติด้ำนงบประมำณ
1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สาย
2) จัดซื้อระบบลงนามหรือระบบการอนุมัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office
มิติด้ำน HARDWARE และ SOFTWARE
1) อบจ.เลย ยังเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ระบบการจัดการสารสนเทศภายใน อบจ.เลย
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรจั ดระบบการเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ง่ายต่อการ
ทางานในรูปแบบทางานที่บ้านและเป็นการป้องกันการเกิดเอกสารสูญหาย หรือ เอกสารชารุด และ
สามารถมีการเชื่อมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลภายในระหว่าง อบจ.เลย ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต
2) คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ มีความล่ าสมัย เร็ว ควรที่จะทาการจัดการเช่า
มากกว่าซื้อ เพราะว่าถ้าอุปกรณ์ล้าสมัย บริษัทที่การจัดซื้อจัดจ้างจะได้หาเครื่องมาเปลี่ยนและมีเครื่อง
ที่ทันสมัย
3) ควรจัดอบรมในการใช้งานโปรแกรมหรือมีคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ
4) มีทีมงานด้านเทคนิคที่จะให้การสนับสนุนกับพนักงานที่บ้านที่อาจต้องการความช่วยเหลือ
หรือขอคาปรึกษาทางด้านไอทีต่าง ๆ
มิติด้ำนขวัญและกำลังใจ
1) หัวหน้าหรือผู้บริหารควรจะสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงานหรือสอบถามสุขภาพของ
พนักงานในองค์กรด้วย
2) สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต หรือค่าน้า ค่าไฟฟ้า/เพื่อ
ช่วยเหลือพนักงานสาหรับพนักงานที่ทางานที่บ้าน
อุปสรรคในกำรทำงำนที่บ้ำน
จากการสารวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อุปสรรคในการ
ทางาน คือ ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติง านนอก
สถานที่ตั้งได้
ซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work
From Home และการเหลื่อมเวลาในการทางานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1
(สรุ ป ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยพบว่ า ทั้ ง 140 ส่ ว นราชการมี การมอบหมายให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งซึ่งครบร้อยละ 100 โดย 74 ส่วนราชการ (ร้อยละ
53) กาหนดให้ร้อยละ 50 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหลายรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การทางานที่บ้านสลับกับมาทางานที่ส่วนราชการ ในส่วนการเหลื่ อมเวลาทางานในสถาน
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 พบว่าได้มีการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน
การทางาน เช่น การลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ การประสานงานผ่าน Application LINE, Zoom
Microsoft Team, Cisco Webex และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามหลายที่ยังคงข้อจากัด
ทั้งขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้
เช่น งานให้บริการประชาชน
จะเห็นได้ว่าข้ออุปสรรคในการทางานนอกสถานที่จัดตั้งของหน่วยงานราชการมีข้อจากัดที่
คล้ ายคลึ งกัน ดังนั้ น เพื่อเป็ น การพัฒนาในการทางานให้ มีประสิ ทธิภ าพ ภาครัฐ ควรจะสนับสนุน
งบประมาณทั้งด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มให้สนับสนุนการทางานที่บ้าน ซึ่งจะทาให้ภาครัฐสามารถลดต้นทุนจากการ
จัดซื้อกระดาษ หรือซื้ออุปกรณ์การจั ดเก็บได้ และรวมถึงเป็นการรักษาประสิทธิภาพของงานเอกสาร
ไม่ให้เกิดความชารุดหรือเสียหายต่อไปในอนาคตได้ด้วย
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กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
ในพื้นที่อำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร
นุสรา บุษดี*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยทาการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ วย ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริห ารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นหรือผู้แทน จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลที่ด าเนิ น กิ จ กรรมโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ใ นพื้ นที่ อ าเภอวานรนิ ว าส จ านวน 15 คน
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 40 คน และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยได้
นารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ได้รับการตรวจร่างกาย ได้รับ
ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทาน
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ได้รับความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน เรียนรู้การออกกาลังกายในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้เข้าสังคม พบเพื่อนวัยเดียวกัน ร่วมทากิจกรรมร่วมกัน ไม่เครียด ไม่เหงา รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์ตนเอง ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้ น 2) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และ
ส่งเสริมอาชีพ เช่น การจักรสาน การแกะสลัก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น โดยสามารถพัฒนาและ
ต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปทาที่บ้านของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูง อายุ ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่สาคัญต่อ
ศักยภาพการดาเนินโครงการฯ คือ งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยที่ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ
ดาเนินไปได้ นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในการดาเนินโครงการฯ นอกจากปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ ยังมีปัญหาการจัดการระยะเวลา ปัญหาการจัดสถานที่ ปัญหาการประสานงานระหว่าง
หน่ ว ยงาน ซึ่งถึงแม้ว่าปั ญหาดังกล่ าวจะไม่ส่ งผลต่อศักยภาพการดาเนินโครงการฯ แต่ก็มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้สูงอายุขณะเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
*
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้อย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง หาแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เพิ่มมีการเพิ่มระยะเวลาในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อให้โครงการดาเนินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและสภาพจิตใจ
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, โรงเรียนผู้สูงอายุ
1. บทนำ
ในปั จจุ บัน ประเทศไทยมีจานวนผู้ สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สั งคม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิงหรือภาระ
โดยรวมที่ประชากรวัยทางานจะต้องเลี้ ยงดูประชากรผู้สู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น นาไปสู่ปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางร่ า งกายส่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด ในช่ ว งนี้ มั ก เป็ น ไปในทางเสื่ อ มลง ปั ญ หาสุ ข ภาพจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจ
หลีกเลี่ยง โรคที่พบในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมาจากการเจ็บป่วยสะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือวัยทางาน
แต่ไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดอาการรุนแรงในวัยสูงอายุ หลายโรคเกิด
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกกาลัง
กาย และขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดี โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะสมองเสื่อม อาการสับสนและสูญเสียความ
ทรงจา อาการนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า อีกทั้งผู้สูงอายุจานวนไม่น้อย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ต้องอยู่ตามลาพัง ขาดครอบครัวเข้ามาช่วยดูแล เนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทางาน ประกอบอาชีพ
ที่อื่น หรื อปั ญหาความยากจนทาให้ ต้องได้รับการช่ว ยเหลื อจากชุมชนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคมไทยจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม กับการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างจริงจัง
โดยต้องเริ่มสร้างความตระหนักและความความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งด้านการบริโภค
อาหาร ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ การทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นสมอง กิจกรรมออกกาลัง
กาย กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
จากการที่ประเทศไทยกาลัง เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ทาให้ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบ
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กับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ.
2540 ฯลฯ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมดาเนิน การหรือให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดจัดทา (14) ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ว่า
ด้วยผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการจัดการขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผล
ให้ มี ก ารจั ดท าประกาศและระเบี ย บที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ตามมา เช่น ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารทางการแพทย์และการสาธารณสุข และประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545พ.ศ. 2564) ที่ ไ ด้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ผู้ สู ง อายุ ไ ว้ เ ช่ น กั น โดยโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ
เป็นรูป แบบหนึ่งของการจั ด กิจกรรมแบบองค์รวม ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริม
สุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็น
ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการโครงการ และมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพการดาเนินกิ จกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คืออะไร และมีแนวทางใน
การแก้ไขอย่างไร
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4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ
ความหมายของผู้สูงอายุ
ประเทศไทยมี ก ารให้ ค วามหมายของค าว่ า “ผู้ สู ง อายุ ” ตามองค์ ก ารอนามั ย โลกและ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ
มีการใช้ความหมายของผู้สูงอายุนี้ในการกาหนดช่วงที่ผู้สูงอายุที่มีโอกาสเริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทาง
ราชการด้วย เช่น การอายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การกาหนดอายุที่ 60 ปี นี้ไม่ได้ถูกกาหนดเป็นข้อตกลงหรือเกณฑ์ที่เป็นระดับสากล โดยจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ได้กาหนดความหมาย
ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า
ในช่วงอายุของผู้สูงอายุนั้น มีความแตกต่างกันตามสภาพร่างกายและจิตใจ จึงแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้
ดังนี้
พัชรี เขียวสะอาด (2550,9) ศึกษาลักษณะของผู้สูงอายุและพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) ผู้สูงอายุตอนต้น อายุ 60-69 ปี มีสุขภาพกายและจิตสังคมค่อนข้างดี
2) ผู้สูงอายุตอนกลาง อายุ 70-79 ปี เริ่มพบความเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตสังคม
3) ผู้สูงอายุตอนปลาย อายุ 80 ปี ขึ้นไป พบว่า ภาวะเสื่อมถอยปรากฏชัดเจน
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2564)
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นไป
อย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุ
แห่งชาติ จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) กาหนดให้แผนฉบับนี้เป็น
ยุทธศาสตร์ 5 หมวด ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ
3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ
5) ยุทธศาสตร์การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสูงอายุและการติดตามประเมินผล
การดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 หมวด มี 3 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อเข้าสู้วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 2)
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
โดยแผนผู้ สู งอายุแห่ งชาติฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา
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ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้ปรัชญาการสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุที่เน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความ
มั่น คงทางสั งคม โดยให้ ผู้ สู งอายุ ส ามารถช่ว ยตนเอง ครอบครัว เกื้อหนุนชุมชน ช่ว ยเหลื อสั ง คม
รัฐ เกื้อหนุ น ตระหนั กในคุณค่า ให้ ความส าคัญและศักยภาพของผู้ สู งอายุ การสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้สามารถ ดารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นร่างแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
ได้กาหนดหน่ ว ยงาน ที่รั บ ผิ ดชอบในแต่ล ะยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน เพื่อให้ บรรลุ วิสั ยทัศน์ ผู้ สู งอายุ
มีสถานะดี ทั้งสุขภาพกายและจิตอยู่กับครอบครัว อย่างอบอุ่นมีหลักประกันมั่นคง อยู่อย่างมีคุณค่ า
มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของครอบครัวและชุมชน
ความสาคัญของผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2007) ระบุเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่า ประเทศใดที่มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า ร้อยละ 10 และสัดส่วนของประชากรที่อายุเกิน
กว่า 65 ปี ขึ้น ไป สู งกว่าร้ อยละ 7 ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่ สังคมผู้ สู งอายุ (Aging Society)
แล้วเมื่อปี ค.ศ. 2007 ประเทศไทยมีประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 7.02 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 10.7 และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้คาดคะเน
ว่าในปี ค.ศ.2030 หรืออีกใน 18 ปี ข้างหน้า ประชากรไทย 1 ใน 4 คน จะเป็นผู้สูงอายุ จาการเพิ่ม
จานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุดังกล่าว จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งในหลาย
ประเทศ ที่ได้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว จึงได้ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุมาตลอด
และมี ก ฎหมายไทยที่ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ในพระราชบั ญญัติ ซึ่งรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติเกี่ยวกั บ
ผู้สูงอายุ มาตรา 81 กาหนดภารกิจให้รัฐพึงช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติตามมาตรา 53 ว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์และรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
สรุ ป ได้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แก่
ผู้สูงอายุโดยยังคานึงถึงความสาคัญของผู้สูงอายุต่อสังคมไทยจึงมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ โดยเน้นที่
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดที่พักอาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่มให้
ตามความจาเป็น และให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอเพื่อไม่เป็นภาระแก่สังคม
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วน
น้ อ ยลง ทั้ง ที่ยั ง มีห น้ า ที่ก ารงานอื่น ที่ต้ องรับ ผิ ด ชอบ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ต้อ งประสบกั บปั ญหาต่ าง ๆ
มากมายทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาทางด้านสังคม ดานเศรษฐกิจ ปัญหาที่อยู่อาศัย
เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวนอกจากกระทบต่อผู้สูงอายุโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงชุมชนและสังคม
ในภาพรวมที่ต้องให้การดูแลและสวัสดิการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติ
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 5) เน้นถึงความต้องการของผู้สูงอายุ โดยยึดแนวคิดของคลาร์ด
(Clark) พบว่า ผู้สูงอายุต้องการในสิ่งต่อไปนี้
1) ต้องการทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2) ต้องการมีส่วนร่วมหรืเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน
3) ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4) ต้องการเข้าร่วมสนุกกับเพื่อนตามปกติ
5) ต้องการการยอมรับนับถือ
6) ต้องการแสดงออกในผลสาเร็จของตน
ศรีทับทิม รัตนโกศล (2547: 4) แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สูงอายุที่ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวขาดความจะ
ขาดความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงต้องหันไปพึงการช่วยเหลือจากบุคคลหรือ
องค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผู้สูงอายุจึงมีความต้ องการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครั ว ของจนเองควบคู่ไปกับ การช่ว ยเหลื อจากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่ มอาสาสมัครทั้ ง
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน
2) ความต้องการด้ายประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกันชราภาพเมื่อ
เข้าสู่วัยชราและเลิกประกอบอาชีพแล้ว จะได้รับบานาญชราภาพ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแก่อัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลานและ
สังคม
3) ความต้องการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภทในสังคม
สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุได้มีส่ วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นให้มีโอกาสได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง ในการปรับตัวให้ทันสมัยกับการดเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ
4) ความต้องการที่ลดการพึ่งพาตนเองให้น้อยลง หากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวและสังคมแล้ว จะเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้รู้จักพึ่งพาตนเอง
ไม่เป็นภาระแก่สังคมในบั้นปลายชีวิต
5) ความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่
(1) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว กลุ่มสังคม
(2) ความต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือจากบุคคลในครอบครัวและสังคม
(3 ความต้องการเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ
กลุ่มของชุมชน และของสังคม
(4) ความต้ อ งการมี สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ บุ ค คลภายในครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได้
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(5) ความต้องการมีโอกาสทาในสิ่งที่จนปรารถนา
6) ความต้ อ งการทางกายและจิ ต ใจ เป็ น ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานที่ สุ ด ในชี วิ ต มนุ ษ ย์
ความต้อ งการทางด้ านร่ า งกาย ได้แ ก่ ปัจ จัย 4 ความต้อ งการทางด้ านจิต ใจ ได้แ ก่ ความมั่น คง
ปลอดภั ย โดยเฉพาะความต้ อ งการดานที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ป ลอดภั ย คลายจากความวิ ต กกั ง วลและ
ความหวาดกลัว ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
สมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความต้องการโอกาสก้าวหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของความสาเร็จ
ของการทางานในบั้นปลายชีวิต
7) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ต้องการได้รับการช่ว ยเหลื อด้านการเงินจากบุตรหลาน
เพื่อสะสมไว้ใช้จ่ายในภาวะที่จนเองเจ็บป่วย ต้องการให้รัฐช่วยจัดหาอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ทั้งนี้ เพื่อตนจะได้มีบทบาททางเศรษฐกิจ ช่วยให้ตนพ้นจากภาวะบีบคั้นของเศรษฐกิจในสถานการณ์
จากแนวคิดสรุปได้ว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัย
สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุก็คือ การปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัย
สู ง อายุ ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คมทั้ ง นี้ ค วามต้ อ ง การและ
การปรั บ ตัว ของผู้ สู งอายุ ต้ องได้ รั บการสนั บ สนุ นจากบุ คคลหลายฝ่ า ย ทั้ง ตั ว ผู้ สู ง อายุ เอง บุค คล
ในครอบครัว ชุมชน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอัน
จะเป็นการลดปัญหาและสนองความต้องของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุ ณค่า ความสาคัญของพลังผู้สูงอายุ
โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 (กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559: 47)
กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่
ผู้ สู ง อายุ ส นใจและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะชี วิ ต ที่ จ าเป็ น
โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันที่ที่ ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ
โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อช่วยสืบสานภูมิปัญญา ให้คงคุณค่าคู่กับ
ชุมชน การดาเนินงานผู้สูงอายุ อยู่บนหลักการใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่
ในชมรมผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้านหรือผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ดาเนินการการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ ใ นระยะแรก อาจเป็ น เพี ย งการรวมกลุ่ ม พบปะพู ด คุ ย กั น แล้ ว จึ ง มี รู ป แบบชั ด เจนขึ้ น
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มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการ
ดาเนินการอยู่แล้วเช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคาร
ความดี เป็ น ต้ น โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ไ ม่ มี รู ป แบบกิ จ กรรมตายตั ว ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่
ความต้องการของผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ จะกาหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้
ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลัดสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะ
จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2558: 40) กาหนดการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบดังนี้
1) ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ การดาเนินงานของโรงเรียน
และเป็ น “ใบเบิ ก ทาง” ให้ แ ก่ ก ารด าเนิ น งานของโรงเรี ย น ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การสร้ า งความ
น่าเชื่อถือในการทางาน และถือเป็นการ สร้างพันธมิตร ในการทางานขั้นเยี่ยม ที่ปรึกษาของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอาเภอ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการหรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น
2) ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้ดาเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้ เป็นส่วนสาคัญ
มากและถือเป็น “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน ผู้ที่จ ะทาหน้าที่เป็น ครูใหญ่ หรือ ประธาน หรือ
ผู้อานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนนาเป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่
ที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่ม ผู้สูงอายุด้วยกันถือ เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการประสานงาน
และรังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) คณะกรรมการ และแกนนาร่วมขับเคลื่อน ถือเป็นหนึ่งเงื่อนไขของความสาเร็จ และกลไก
หลักการในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การกาหนดจานวนคณะกรรมการหรือแกนนาร่วม
ขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ หรือแบ่งงานภายในโรงเรียน ผู้สูงอายุแต่ละแห่ง
4) ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่ง ของโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะใช้
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเป็นตัวตั้งขับเคลื่อน ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดาเนินการไป
ตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ข้าราชการบานาญ พระสงฆ์
รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเครือข่าย
ทางสั ง คม เช่น ศู น ย์ ก ารศึก ษาตามอั ธ ยาศัย ศู นย์ พัฒ นาฝี มือ แรงงาน ศู นย์ บริก ารและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล โรงพยาบาล สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเน้นการขับเคลื่อนองค์กร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
จิตอาสา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพศูนย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้
สามารถรับรู้ปัญหาและดาเนินงานได้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ผ่านการถ่ายทอม
ภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2559)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ หมายถึง ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ มีหรือให้เกิดขึ้นเพื่อ ให้การดาเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบว่าปัจจัย แห่งความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วย
1) มีผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่ทุ่มเท เสียสละและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของความสาเร็จในการดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้นาทางด้านจิตใจ เช่น พระภิกษุ จะมีผลโดยตรง
ต่อการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ที่มาของร่วมมือ และการสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
2) มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ถือเป็นการกาหนดทิศทางการทางานที่ สร้างความเข้าใจในหมู่ คณะกรรมการ หรือแกนนา จะเป็น
พลังที่เข้มแข็งในการทางานร่วมกันและการจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาถือเป็นกลไกการ
เชื่อมร้อยความเป็นกลุ่ม และความเป็นชุมชนของผู้สูงอายุ ให้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด ความร่วมมือร่วม
ใจ ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุผล
3) มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะทาให้เกิดการผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน กลไกที่
ทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม ประจาเดือน การสร้าง
เวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมกันดาเนินงาน
4) มีเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสั งคมที่เข้มแข็ง อาจพิจารณาได้ 2
ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่ม หรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน
เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน และการให้ความสาคัญ กับการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก เพื่อประสานพลังในการทางานร่วมกัน
5) มีการเรี ยนรู้และพัฒ นาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนตนเองและสรุป
บทเรียนในการทางานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น และนามาพัฒนาการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
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6) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การประสานเครือข่าย นับเป็นหนึ่งปัจจัยที่สาคัญที่จะผลักดันใน
การเคลื่อนงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ และดาเนินการอย่างราบรื่น และดาเนินการอย่ าง
ราบรื่น
แนวความคิดเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
1) แนวคิด
ศูน ย์ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต และส่ งเสริ มอาชี พผู้ สู งอายุ เป็น การจั ดสวัส ดิก ารสั ง คมส าหรั บ
ผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ แกนนา อาสมัคร
ชุมชน องค์กรเครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ฯ โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การหนุนเสริมศูนย์ฯ ดาเนินการภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูง
วัยกายใจ เบิกบาน” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุก
มิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้และ
การมี่งานทาที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการ
คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้
2) วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ
(1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อการพัฒนา
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน
(2) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
(3) เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน
(4) เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่
3) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ให้บริการศูนย์ฯ
รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิกองค์กรต่าง ๆ
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ตัวแบบ (Model) ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต
และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่สนับสนุน

ชมรมผู้สูงอำยุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมในศูนย์ฯ
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2.สนับสนุนการศึกษาและการ
เรียนรูส้ าหรับผูส้ ูงอายุ
3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้าน
อาชีพ
4. ส่งเสริมการผลิต การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการรับงานไปทาที่
บ้าน
5. การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6. กิจกรรมนันทนาการประเพณี
7. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่

กลุ่มองค์กรอืน่ ๆ

ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต
และส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ
คณะกรรมกำรศูนย์
ชมรมผู้สูงอำยุ
สมำชิกและอำสำสมัคร

กิจกรรมนอกศูนย์ฯ
1. การเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุ
2. การเยี่ยมผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วย
3.ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ถูกทอดทิ้ง เดือดร้อน
4. การถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
5. จิตอาสา
6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัยผู้สูงอายุในพื้นที่

ภาพที่ 4.1 ตัวแบบ (Model) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อกาหนดของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
1) ด้านอาคารสถานที่จักตั้งศูนย์ฯ
(1) ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ที่มิได้ใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น พื้นที่
ในองค์กรส่วนบริหารส่วนตาบล เทศบาล วัด มัสยิด สถานนี้อนามัย อาคารโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว
(2) หากจะมีการก่อสร้างที่ทาการศูนย์ฯ ขึ้นใหม่ ควรคานึงถึงระยะทางการเดินทาง
ไป-มา สะดวก ไม่ห่างจากชุมชน
(3) มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ
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2) การบริหารจัดการศูนย์ กลไกการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
 นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ เป็นที่ปรึกษา
 ประธานศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ คั ด เลื อ กจาก
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
 รองประธาน คัดเลือกจากผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ
 ผู้แทนผู้สูงอายุ จานวน 3-5 คน เป็นกกรมการ
 ผู้แทนอาสาสมัคร จานวน 1-2 คน เป็นกรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ ให้คัดเลือกจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการศูนย์ฯ มีดังนี้
 กาหนดแนวทาวทางการดาเนินงาน
 จั ด ท าแผนปฏิ บัติ ง าน โครงการ กิ จ กรรมของศู น ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 จัดทาระบบข้อมูลผู้ส่งอายุในพื้นที่
 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี องค์กรเครือข่ายในชุมชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดาเนินงานศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
 ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ เ ห็ น สมควร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานศู น ย์ ฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์
(2) งบประมาณศูนย์ งบงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ฯ ได้แก่
- การก่อสร้างหรือการปรับปรุงอาคารสถานที่
- การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุของศูนย์ฯ
นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และรายได้จากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ ฯ การจัด
กิจกรรมระดมทุน กิจกรรมหารายได้ การบริจาค การเก็บเงินค่าใช้บริการ การให้เช่าสถานที่จัดงาน
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจษฎา นกน้ อ ย และวรรณภรณ์ บริ พั น ธ์ (2551) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ใ น
จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอดด้านสังคม
ยุพิณ ทรัพย์แก้ว (2558) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์
ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.33 มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และจากความคิดเห็นของผู้สูงอายุและวิทยากรทุก คน เห็นว่า ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาจนทาให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน
สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีมาก 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยด้านความว้าเหว่ อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คล มี ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องได้ แ ก่ ปั จจั ย ด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว มิ ตรสหาย และเพื่ อ นบ้ า น
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการดารงชีพ และปัจจัยด้าน
รายรับรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ดี มีปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ
และปัจจัยด้านบริโภคที่ดี และสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัย
ด้านความเป็นอิสระทางแนวคิด และปัจจัยการเลือกทาในสิ่งที่ต้องการ
อัช กรณ์ วงศ์ ป รี ดี (2561) กล่ า วว่ า ตั ว แบบ CIPP Model เป็ นที่ นิย มใช้ ในการประเมิ น
นโยบายสาธารณะทางด้านสังคมศาสตร์ , การศึกษา และสาธารณสุขเนื่องจากเน้นวิธีการศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งการศึกษาบริบทในเชิงลึก การวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิภาพและผลตอบแทนในเชิง
ปริมาณ อีกทั้งตัวแบบดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงทุกมิติที่ถูกประเมิน ตั้ งแต่ขั้นตอนการวางแผน
ขั้นตอนการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนกาประเมินผล จึงทาให้ CIPP Model เป็นตัวแบบที่
นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการในปัจจุบัน
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวการศึกษาและเชื่อมโยงสู่การอธิบายเพื่อตอบคาถามการวิจัยในวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ อ าเภอวานรนิ ว าส
จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ของ Sufflebeam (1972) เป็นกรอบ
การศึกษาในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ด้ำนบริบท หรือ
สภำพแวดล้อม
(Context evaluation)

 ประชากร
 ความเหมาะสมในการจัด
สถานที่ในการดาเนิน
โครงการ

ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ
(Input
evaluation)

 ความพร้อมของทรัพยากร
เช่น งบประมาณ บุคลากร
วัสดุเอกสารแผ่นพับ/สือ่
วิดีทัศน์ และระยะเวลา

ด้ำนกระบวนกำร
(Process
evaluation)

ด้ำนผลผลิต
(Product
evaluation)

 การประสานงานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 การวางแผนกิจกรรมการ
ดาเนินโครงการ
 การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

 ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ
 ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวการศึกษา
ในการศึก ษาวิ จั ย เรื่ อง การประเมิน ผลโครงการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตและส่ งเสริม อาชี พ
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในพื้นที่อาเภอวานรนิว าส จังหวัดสกลนคร และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่ อศักยภาพในการดาเนิน
โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
5.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบล
และองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลในเขตพื้ นที่อาเภอวานรนิ ว าส จานวน 15 คน ผู้ สู งอายุที่เข้าร่ว ม
โครงการฯ จานวน 40 คน และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
5.2 กำรเก็บรวมรวมข้อ มูล ใช้ การสั ม ภาษณ์เ จาะลึ ก (In-Depth Interview) เพื่อให้ ไ ด้
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินโครงการ ฯ ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิตของโครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ ฯ โดยปราศจากอคติของ
ผู้วิจัย
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5.3 กำรน ำวิ เ ครำะห์และน ำเสนอข้อมูล ผู้ วิจัยจะนาข้อมูล ที่ได้ค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูล
ทุติ ย ภู มิ (Secondary Data) เช่ น หนัง สื อ สั่ ง การ บทความ เอกสาร งานวิ จัย และอิ น เทอร์ เ น็ ต
มาพิจ ารณาร่ว มกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และการสั งเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษา และ
วิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
6. ผลกำรศึกษำ
จากการรวมรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนว
การศึกษา ดังนี้
6.1 ด้ำนบริบท หรือ สภำพแวดล้อม (Context evaluation)
1) จำนวนประชำกร
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 14 ตาบล จานวน 182 หมู่บ้าน มีองค์การ
ปกครองท้องถิ่น จานวน 15 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลตาบล จานวน 5 แห่ง, องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 9 แห่ง จากข้อมูลสานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อาเภอ
วานรนิว าส มีป ระชากรทั้งสิ้ น 120,234 คน มี ผู้สู งอายุทั้งสิ้ น จานวน 13,045 คน โดยมีองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จานวน 4 แห่ง ที่ดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่
ตาบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุ 1,460 คน, ตาบลคูสะคาม มีผู้สูงอายุ 702 คน, ตาบลคอนสวรรค์มี
ผู้สูงอายุ 768 คน โดยจากการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบล
วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส เทศบาลตาบลคูสะคาม และองค์การบริหารส่วน
ตาบลคอนสวรรค์ พบว่า เทศบาลตาบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
จานวน 90-150 คน/ครั้ง, องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สู งอายุ จานวน 70-110 คน/ครั้ ง , เทศบาลตาบลคูส ะคาม มีผู้ สู งอายุเข้าร่ว มกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จานวน 60-110 คน/ครั้ง, องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 50-100 คน/ครั้ง ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทุ กแห่ง
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโรคประจาตัวในบางคน แต่ไม่รุนแรง ไม่ส่งผลต่อการร่วมกิจกรรมกับคน
อื่น ๆ โดยกิจกรรมที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจานวนมากจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกพื้นที่
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ความรู้สึกที่ได้มา
ร่ ว มกิ จ กรรมโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ คื อ มีค วามสุ ขมากกว่า อยู่บ้ าน ทาให้ มี เพื่ อ นต่ า งเพศ ต่า งอาชี พ
จานวนมาก การได้พบ ได้เข้าสังคม ได้ร่วมกิจกรรม ทาให้รู้สึกมีความสุข สนุก ยิ้มแย้มแจ่มใส ชื่นใจ
กว่าอยู่บ้าน เพราะการอยู่บ้านคนเดียว ทาให้รู้สึกเหงา หดหู่ เครียด คิดมาก สภาพจิตใจแย่ลง
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2) สถำนที่ดำเนินโครงกำรฯ
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศบาลตาบลวานรนิวาส เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการฯ พบว่า เทศบาลตาบลวานรนิวาส ใช้อาคารเทศบาลตาบลวานรนิวาส (หลังเก่า) ในการ
ดาเนิ น โครงการฯ เนื่ อ งจาก มีค วามเหมาะสมทั้ง เรื่ องจานวนห้ อ งจัด กิจ กรรม มีจ านวน 8 ห้ อ ง
ซึ่งเพียงพอกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษา โดยแต่ละห้องจะอยู่ในอาคารที่ มีสภาพ
ความปลอดภัย มีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี จานวนห้องน้าเพียงพอต่อผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ
มีการปรับพื้นที่ใช้สอย ภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ราวจับในห้องน้า ราวจับทางขึ้น
ลงบันไดสาหรับผู้สูงอายุ เพิ่มจานวนหลอดไฟในห้องเรียนเพื่อเพิ่ มแสงสว่างและความปลอดภัยให้กับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ในกิจกรรมสันทนาการ การออกกาลังกาย เทศบาลตาบลวานรนิวาส
จะใช้อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ในการทากิจกรรม ซึ่งมีขาดใหญ่ เพียงพอใน
การรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ถึง 1,000 คน ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลตาบลคู
สะคาม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส และ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
คอนสวรรค์ พบว่า สถานที่ที่ใช้ดาเนินโครงการฯ ใช้ร่วมกับอาคารของเทศบาลตาบลหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบล ด้วยกัน ได้แก่ ห้องประชุม ห้องสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งจะถูกจากัดโดย
พื้นที่ใช้สอย และจานวนห้องที่ไม่มาก แต่ยังสามารถบริหารให้เหมาะสมกับจานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทาราวจับในห้องน้า ราวจับทาง
ขึ้นลงบันไดสาหรับผู้สูงอายุ เพิ่มจานวนหลอดไฟในห้องเรี ยนเพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัย
ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
มีความเหมาะสม พึงพอใจหรือไม่ พบว่า ผู้สู งอายุ ให้ ความคิดเห็ นว่า มีความพึงพอใจกับอาคาร
สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการท ากิ จ กรรม ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสม อยู่ ใ นสภาพดี ไม่ ท รุ ด โทรมหรื อ เก่ า เกิ น ไป
มีความรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภัย เนื่องจากมีราวบันได ราวจับในห้องน้า มีแสงสว่างเพียงพอในการ
มองเห็นในการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ทาให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่คุณครูถ่ายทอดได้
ง่ายและปฏิบัติได้ดีขึ้น นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ในตาแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนของ
ผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่านที่มีเสียงดังอึกทึก และมีเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก
จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในส่ว นของสถานที่ที่ใช้
ดาเนิ น กิจ กรรม ได้ แ ก่ ตัว อาคารส านั ก งาน(หลั งเก่ า ) ห้ อ งประชุ ม /ห้ อ งส านั ก งาน หรื อ อาคาร
อเนกประสงค์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะประกอบด้วย
1) กิจ กรรมให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพ 2) กิจกรรมให้ ความรู้ด้านอาชีพ 3) กิจกรรมด้านสั นทนาการ
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจกรรมจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ล ะกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จะใช้ห้องสานักงานในการจัดกิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จะใช้ห้ อง
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ประชุมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการ การออกกาลังกาย จะใช้อาคารอเนกประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งสภาพตัวอาคารอยู่ในสภาพดี มีพื้นที่ใช้สอยที่มีความเหมาะสมกับจานวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่ ว มโครงการฯ นอกจากนี้ การจั ดวางผั งของห้ อง การเข้าถึ ง ตลอดจนสภาวะการใช้ง าน ได้แ ก่
อุณหภูมิ ความสว่าง ความชื้น การระบายอากาศ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ยังเอื้อต่อ
ศักยภาพในการทากิจกรรมของเจ้าหน้าที่ บุคลกร และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความสุข
สนุกในการทากิจกรรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่คุณครูถ่ายทอดได้ง่ายและปฏิบัติได้ดีขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ในตาแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนของผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่าน
ที่มีเสียงดังอึกทึก และมีเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก
6.2 ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input evaluation)
1) งบประมำณ
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้ง 4 แห่ง เกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการฯ พบว่า ได้จากการขอรับเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สานักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.)
กระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณที่ได้จะนามาบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทาแผ่นพับ/สื่อวิดีทัศน์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมด้าน
อาชีพ ค่าป้ายไวนิล ค่าน้ามัน เป็นต้น ซึ่งในการขอรับเงินสนับสนุนในแต่ละครั้งจะได้รับงบประมาณ
ไม่เท่ากันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการขอรับเงินสนับสนุนและจานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลวารนิวาส ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รับ
เงิ น สนั บ สนุ น จากศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ (ศพอส.) ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 1,000,000 บาท ในการสร้างห้องน้า ซ่อมแซมอาคาร สร้างทางลาดรถเข็น ติดตั้ง
ราวจั บ บั น ได ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ และได้ รับเงิ นสนับ สนุนจากส านักงานหลั กประกันสั ง คมแห่ งชาติ
(สปสช.) เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
141,000 บาท ขณะที่องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส, เทศบาลตาบลคูสะคาม และองค์การ
บริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ได้รับเงินสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 100,000 บาท จานวน 80,000 บาท และ จานวน 80,000
บาท ตามลาดับ ซึ่งจากงบประมาณที่ได้มานั้น เพียงพอสาหรับการดาเนินโครงการทุกปี โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดสรรเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มี ตามราคาที่เหมาะสม
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่องงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการฯ พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้ได้รับงบประมาณมากขึ้น จะได้มีกิจกรรมเสริมทัศนศึกษา
และดู ง านนอกโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ บ่ อย ๆ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาและดู ง านจัด ขึ้ น ปี ล ะครั้ ง
ซึ่งผู้ สูงอายุในบางคนที่มีอาการป่ วยหรือติดธุระสาคัญในช่ว งวันเดินทางไม่ได้เ ข้าร่ว มกิจกรรมกับ
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ผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าวทาให้ผู้สูงอายุได้เปิดโลกกว้าง พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
พบ ไม่เคยได้เรียนรู้ ทาให้มีสภาพจิตใจมีความสุข เมื่อสภาพจิตใจมีความสุข ก็จะส่งผลให้ร่างกาย
สุขภาพดีตามมาด้วย
จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ว่า งบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดต่อศักยภาพการดาเนิน
กิ จ กรรมโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่
อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยจะเห็นว่า งบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ
ดาเนิ น ไปได้ ไม่ว่าจะเป็ น ด้านสถานที่ ด้านวัส ดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านอาหารเครื่องดื่ม
ด้านทัศนศึกษาและดูงาน เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก
แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี และเรียนรู้งานอาชีพได้หลากหลายมาก
ขึ้น ขณะเดียวกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อย การลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จาเป็นออก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น
เปลี่ยนการจ้างเหมาทาอาหารกลางวัน เปลี่ยนเป็นการให้จิตอาสาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง
ดีกว่า จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้ เป็นต้น
2) วัสดุอุปกรณ์
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้ง 4 แห่ง พบว่า วัสดุอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม ได้แก่ เครื่องเสียง ลาโพง
ไมโครโฟน ครุภัณฑ์สานักงาน กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดสรร
งบประมาณไว้ใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่วนนี้เป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งจาเป็นในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินโครงการฯ พบว่า ทางเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้ดีมาก มีเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ในกิจกรรม ทาให้การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความสุขในการ
เรียนและร่วมกิจกรรม
3) ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้ง 4 แห่ง พบว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้ สูงอายุ โครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้กาหนดจัดกิจกรรม 1-2 ครั้ง/เดือน ทุก ๆ เดือนโดยจะแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก
คือ การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ กิจกรรมเสริม คือ การร่วมกิจกรรมประเพณี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน โดยใน
1 วั น กิจ กรรมหลั ก จะแบ่ ง เวลาการเรี ยนการสอนเป็ นการเรีย นรู้ ต่า ง ๆ ได้แก่ การเรีย นรู้ ด้า น
กฎหมาย การเรียนรู้ด้านภาษา การเรียนรู้ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ด้านอารมณ์ การเรียนรู้ ด้านอาชีพ
ซึ่งแต่ละการเรียนรู้จะมีวิทยากร/คุณครูประจาห้องเรียน เพื่อให้ความรู้แต่ละด้าน.ใช้เวลาด้านละ 1
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ชั่วโมง ซึ่งจะให้ผู้สูงอายุหมุนเวียนเรียนในแต่ละห้องเรียน และจะกาหนดจัดให้มีกิจกรรมเสริมขึ้น 1
วัน ตามความเหมาะสมของเวลาและความพร้อมของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง ระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการฯ พบว่า ผู้ สูงอายุเห็นด้ว ยกับการจัดกิจกรรม 1-2 ครั้ง/เดือน ทุก ๆ เดือน ทาให้
ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม ได้มีเพื่อนพูดคุยให้ผ่อนคลายความเหงา ได้รับความรูสามารถนาไปประกอบ
อาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว แต่ควรเพิ่มเวลาในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละด้านมากขึ้น
อีก เนื่องจากเวลา 1 ชั่วโมง ถือว่าน้อยไปสาหรั บการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุบางคนมี
การเรียนรู้ที่ช้ากว่าคนอื่น ทาให้เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน ๆ คนอื่นได้
จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระเวลาในการดาเนินโครงการฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อ
ศักยภาพการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เนื่องจากการจัดสรรเวลาการดาเนินกิจกรรมให้ เหมาะสม จะส่งผลให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุได้เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) บุคลำกร
สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุนี้ จะประกอบไปด้วย ทีมวิทยากร/ครูจิตอาสา ซึ่งแบ่งเป็นการให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลวานรนิวาส เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพต าบล (เจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต.) ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ต าบล ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การตรวจสุ ข ภาพ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ , ครู (ข้าราชการบานาญ) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านภาษา,
ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) อาเภอวานรนิวาส ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ กิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษาและดูงาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส เทศบาลตาบลคูสะคาม องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส องค์การ
บริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ต่างให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกั น พบว่า จานวนบุคลกรมีความพร้อม
และเพียงพอ โดยจะสับเปลี่ยน หมุนเวียนมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งในการ
เลือกหัวข้อในการนามาสอนทุกครั้ง โดยจะเลือกจากความสนใจ ความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิ ดเห็น เรื่อง บุคลากรที่มาให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการทากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ดีมาก เนื่องจาก บุคลากรที่มาให้ความรู้แต่ละคนนั้น
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละด้านอยู่แล้ว ทาให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย และ
ผู้สูงอายุนาไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
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จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการดาเนินโครงการฯ เป็นปัจจัย
หนึ่ งที่ส าคัญต่อศักยภาพการดาเนินกิจ กรรมโรงเรียนผู้ สู งอายุ โครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากหากบุคลากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว จะส่งผล
ให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น ผู้ สู ง อายุ ส ามารถดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายตนเองให้ แ ข็ ง แรงอยู่ เ สมอ รู้ จั ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเอง สามารถสร้างอาชีพ เช่น ทาขนมขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว เป็นต้น
6.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process evaluation)
1) กำรประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้ง 4 แห่ง ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ งเสริ มอาชีพผู้ สูงอายุ เป็นการบูรณาการความร่ว มมือของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยหน่ ว ยงานที่ ร่ ว ม
ดาเนินการ ประกอบด้วย
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจโดยตรงในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นกลไกสาคัญในการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
- ชมรมผู้สู งอายุ เป็น การรวมกลุ่ มของผู้ สู งอายุ เพื่อทากิจกรรมร่ว มกัน ชมรมผู้สู งอายุที่
เข้มแข็งจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานด้านสังคม ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ทาหน้าที่
บูรณาการกับหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และหน่วยงานในระดับ
พื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนดาเนินโครงการฯ
- หน่ ว ยงานด้า นสาธารณสุ ข ให้ ความรู้แ ละบริ การแก่ผู้ สู ง อายุด้ า นสุ ข ภาพอนามัย เช่ น
การตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
- หน่วยงานด้านอาชีพและการมีงานทา ได้แก่ สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางาน
จังหวัด สานักงานส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน มีภารกิจในการให้บริหาร ด้านการฝึกอาชีพ
การจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับงานไปทาที่บ้าน
การประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
- หน่วยงานด้านการศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เนื่องจากผู้สูงอายุมี
ความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
- องค์กรทางศาสนา องค์กรชุมชน หรืออาสาสมัคร/จิตอาสา ทางานด้านสังคม
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จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง การประสานงาน
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดาเนินโครงการฯ พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการความ
ร่ ว มมือในการจั ดกิจ กรรมโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ตามโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชี พ
ผู้สู งอายุ ได้เป็น อย่างดีมาก ไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบโครงการฯ ที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเสียง ลาโพง อาหารเครื่องดื่ม ได้เรียบร้อยครบถ้วน การให้ความรู้ของวิทยากรครูจิตอาสาที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทาให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน การฝึกทักษะ
ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้นาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
2) กำรวำงแผนและกำรจัดกิจกรรม
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้ง 4
แห่ง พบว่า การดาเนิ นกิจกรรมโรงเรียนผู้สู งอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ในพื้นทีอ่ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นั้นได้วางแผนและกาหนดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
(1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ หรือ
การปรึกษาหารือร่วมกันของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน
(2) กิ จ กรรมด้ า นสั ง คมและนั น ทนาการ กิ จ กรรมนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้สูงอายุมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะในการติดต่อส่งสาร เสริมสร้างการปรับตัว ทางสังคมทาให้ จิตใจของผู้ สูงอายุให้ คลายเหงา
ลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ การจัดงานรื่นเริงและฉลองในโอกาสสาคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษา
วันสาคัญทางศาสนา นอกจากนั้นอาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ เช่น การลีลาศ การร้องเพลง
การเล่นดนตรี เป็นต้น
(3) กิ จ กรรมด้ านอาชี พ กิจ กรรมนี้มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ ใช้ เวลาให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดยคานึงถึงความถนัดและความสนใจ รวมทั้งศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล กิจกรรม
ด้านอาชีพ ได้แก่ การจักรสาน การปั้น แกะสลัก การทอผ้า การทาบายศรี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
งานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปทาที่บ้านของ
ผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน
ภายในโรงเรียน จัดให้มีมุมแสดงผลงานและมุมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุให้กับ
ผู้ที่สนใจ โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งจัดหาช่องทางจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(4) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย สามารถดาเนินงานร่วมกับนโยบาย ส่งเสริม
สุขภาพตาบล สถานี อนามัย โรงพยาบาล หน่วยบริการทางแพทย์ต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลสุขภาพ
ทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น ได้แก่ การตรวจร่างกาย การให้
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ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทาง
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน การออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความสนใจและความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น
(5) กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดอนุรักษ์และสืบ
ทอดศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และประเพณี ที่มี อ ยู่ ใ นชุ มชน ซึ่ ง แตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น หากสร้ า ง
เอกลักษณ์และความแตกต่างได้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา จะเกิดความ
ภูมิใจในผลงาน มองเห็นคุณค่าและความสาคัญในตัวเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของ
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
กิจกรรมเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกพื้นที่ปีละ 1
ครั้ง โดยจะสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าสนใจที่ จะไปทัศนศึกษาที่ใด
จากนั้นจะมีการพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสมและงบประมาณของกรรมการดาเนินโครงการฯ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
การวางแผนและการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่ วมโครงการฯ มีความสุขทุก
ครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุกาหนดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ทุกด้านและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การตรวจร่างกาย การให้ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทางอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้
เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน การออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่และได้พบเพื่อนในวัยเดียวกัน ลดภาวะซึมเศร้าที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว
และยังสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วย
6.4 ด้ำนผลผลิต (Product evaluation)
ผลผลิตของการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยขอแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ได้เข้าสังคม พบเพื่อนวัยเดียวกัน
ร่วมทากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น ได้แก่ การตรวจร่างกาย การให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทางอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ การให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน การออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และส่งเสริมอาชีพ โดยสามารถพัฒนา
และต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปทาที่บ้านของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน
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จากการสั มภาษณ์ผู้ สู งอายุ ที่เข้าร่ว มโครงการฯ พบว่า ผู้ สู งอายุทุกคนมีความพึงพอใจมี
ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพบแพทย์บ่อย ๆ เมื่อเทียบ
กับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สูงอายุสามารดูแลและช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจาวันได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน อีกทั้งสภาพจิตใจก็ ร่าเริง เบิกบาน ยิ้มแย้ มแจ่มใจ
ไม่เศร้า ไม่เครียด ไม่เหงา หลังจากได้ทากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน นอกจากนั้น
การได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เช่น การปั้น การจักรสาน แกะสลัก การทอผ้า การทาบายศรี
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น ทาให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการรับงานมาทาที่บ้าน
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่ อ ง การประเมินผลโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต และส่ ง เสริม อาชีพผู้ สู งอายุ
ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สู งอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยทาการศึกษาวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน จานวน 15
คน เจ้ าหน้ าที่ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการฯ ของเทศบาลตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบลที่ดาเนิน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จานวน 15 คน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ
จ านวน 40 คน และ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น
บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยได้นารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้เป็น
กรอบในการประเมินผลโครงการ โดยสรุปภาพรวมได้ ดังนี้
7.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึ กษา ผู้ วิจั ย สามารถสรุป ได้ ดังนี้ การดาเนินโครงการพั ฒ นาคุณภาพชีวิ ตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ
ทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ ได้รับความรู้ในการป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้การรับประทานอาหารให้ถูก
สุ ข ลั ก ษณะ ได้รั บ ความรู้ เรื่ องยาสมุน ไพรพื้น บ้า น ได้เ รี ยนรู้ก ารออกกาลั งกายในรู ปแบบต่ าง ๆ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้เข้าสังคมพบเพื่อนวัยเดียวกัน ร่วมทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้ผู้สูงอายุไม่
เครี ย ด ไม่เ หงา รู้ จั กการจั ด การกับอารมณ์ตนเอง ส่ งผลให้ ส ภาพจิตใจผู้ สู งอายุดีขึ้ น นอกจากนี้
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับความรู้และส่งเสริมอาชีพ เช่น รู้วิธีการทาเครื่องจักรสาน การ
แกะสลัก ประดิษฐ์ดอกไม้จั นทน์ เป็นต้น โดยสามารถพัฒ นาและต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ
การรับงานไปทาที่ บ้านของผู้สู งอายุ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ
ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ ปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อศักยภาพการดาเนินโครงการฯ คือ งบประมาณ
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จะเห็นได้ว่างบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสถานที่
ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ด้ า นอาหารเครื่ อ งดื่ ม ด้ า นทั ศ นศึ ก ษาและดู ง าน เป็ น ต้ น
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่ างกายและจิ ตใจดี และเรียนรู้งานอาชีพได้ห ลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ วิจัย พบว่า
ระยะเวลาในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อศักยภาพการ
ดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจาก
การจัดสรรเวลาการดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสม จะส่งผลให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้
เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ผู้วิจัย ขอเสนอข้อเสนอแนะ การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ดังนี้
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ได้อย่างเหมาะสม
และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง หรือหาแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพิ่ม
2) ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ควรมีการเพิ่ม
ระยะเวลาในการทากิจกรรมแต่ละกิ จกรรมของผู้สูงอายุ เนื่องจากระยะเวลาที่กาหนดไว้ 1 ชั่วโมง
ในการร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ยังนับว่าน้อยไป ผู้สูงอายุบางคนมีการรับรู้ เรียนรู้ได้ช้า ดังนั้น
เพื่อให้ โ ครงการดาเนิน ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ ควรเพิ่มระยะเวลาร่วมกิจกรรมในแต่ล ะกิจกรรม
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินกิจกรรมควรตระหนักถึงปัญหาและความสาคัญต่อร่างกาย
ผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมได้ทุกด้านหรือไม่ ผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ
4) การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ อ าเภอข้ า งเคี ย ง เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บหาข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของ
แต่ละด้าน และนามาศึกษา เพื่อจะได้นาผลการวิจัยที่ได้เป็นไปแนวทางการบริหารงาน ต่อไป
บรรณำนุกรม
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ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลกุดหมำกไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
บงกชกร นามแก้ว*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุ ดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดยทาการศึกษาเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประชาชนในตาบลกุดหมากไฟ
ที่เ ข้า ร่ ว มและไม่ ได้ เข้ าร่ ว มในกระบวนการประชาคม เพื่อ จัด ทาแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จ านวน 11
หมู่ ๆ ละ 2 คน เป็นจานวน 22 คน ผลการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชาคมของกระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าปัจจัยหลัก คือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาล
ตาบลกุดหมากไฟได้รับทราบ พร้อมทั้งนาปัญหาหรือความคิดเห็นของตนไปดาเนินการแก้ไขหรือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประชาชนมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพื่อ
เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) ขั้นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในเวทีประชาคมเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแล้ว จึงนาข้อ มูลและแนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาจะพิจารณาร่าง
แผนพัฒ นาท้องถิ่ น จากนั้ น จะเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลกุ ดหมากไฟประกาศใช้แผนพัฒ นา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: Porkeaw1998@hotmail.com
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(3) ขั้นหลังจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ทา
หน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยให้
ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
3) ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า เกิดจาก
(1) ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เวลาในการจัดทา
ประชาคมของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ตรงกับเวลาทางานของประชาชนส่วนใหญ่ และประชาชน
บางส่วนยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมองว่าเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐ ทาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟเข้าร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับต่า
(2) ปัญหาด้านงบประมาณ คือการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา
ความต้องการให้กับประชาชน เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจ และรายจ่ายหลายด้าน จึงทาให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการในการพัฒนา เพราะเห็นว่าโครงการที่
ตนเสนอไปนั้นไม่ได้รับการดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที
(3) การเมื อ งมี อิ ท ธิ พ ลผลต่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลใช้อานาจแทรกแซง
ในการกาหนดปัญหาและความต้องการของประชาชน ทาให้โครงการไม่ได้มาจากปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
(4) ตั ว แทนประชาคมท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของภาคประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในความสาคัญของบทบาทอานาจหน้าที่ของตน และปัญหาเรื่องไม่มีค่าตอบแทน
(5) ข้อจากัดด้านเวลา คือ ระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาใน
การดาเนิ น การน้ อย ทาให้ แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพ ไม่ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
(6) ข้ อ จ าจั ด ด้ า นระเบี ย บ กฎหมาย ไม่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในกระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจั ดทางบประมาณรายจ่าย ด้ว ยระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความ
ยุ่งยากหลายขั้นตอนทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนการทางานของราชการ เพราะ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน
คำสำคัญ: ปัญหา, การมีส่วนร่วม, ประชาชน, แผนพัฒนาท้องถิ่น
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1. บทนำ
ตามเจตนารมณ์ของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เป็นต้นมา ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้บัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจั ดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาของ
ตนเอง โดยการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย การบริหาร การปกครอง การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบล
จึงมีความเป็นอิสระในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของตนเอง
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนถือได้ว่ามีความส าคัญเพราะเป็นหลั กการสากลที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสาคัญและจาเป็น ในสังคมประชาธิปไตย โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติ กา
สูงสุ ดของประเทศได้ส ะท้อนเจตนารมณ์ในการส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน
รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิด
ธรรมาภิบาล ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ หรื อ เป็ น
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การปกครองท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ
กาหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความ
จาเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการกาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลื อ กตั้ ง ของประชาชน นอกจากนั้ น ยั ง ก าหนดให้ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
บริหารงาน และตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด และแก้ปัญหาได้
รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยท้องถิ่น
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนให้
ชุมชนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เสริมสร้างพลังของชุมชนร่วมกันกาหนดอนาคตและ
ทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยนาปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ กาหนดกิจกรรม เพื่อหา
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สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอ
ปัญหาความต้องการที่จะนาไปสู่ การแก้ไขปัญหา ให้ได้รับประโยชน์จากแผนพัฒ นาท้องถิ่นอย่ าง
แท้จริง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการนาไปวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การกาหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา การกาหนดภารกิจ และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง
เป็ น ระบบ ซึ่งจะช่ว ยให้ การกาหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทาให้ปัญหาและความต้องการ
ได้รับตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทและศักยภาพของท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาเพื่ อให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้น ที่ไ ด้อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจนสอดคล้ องกับนโยบายของผู้ บริห าร แผนพัฒ นาอาเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็น
กระบวนการในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ แต่ปัจจัยที่สาคัญ คือ ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดทิศทางและอนาคต
ในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูป แบบของเทศบาล ซึ่งเป็น องค์กรที่อยู่ใกล้ ชิดกับประชาชน และปัญหาของชุมชนอย่างแท้จ ริง
แต่การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็น นาเสนอปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอยู่ในระดับต่า ทาให้การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนาไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ตรงกับความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น ทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ดังนั้น การเข้ามามีส่ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น จึงมี
ความสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการนาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาสู่การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ป ระชาชนอย่างแท้จริง และด้ว ยเหตุผลดังกล่ าว ผู้ ศึกษาจึงสนใจศึกษา
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลกุด
หมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. คำถำมกำรวิจัย
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี คืออะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม หมายถึง การทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ความคิด ความเชื่อ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่
กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
พัชรี สิโรรส (2546: 9) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี โ อกาสแสดงทั ศ นะ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น
เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540: 12) กล่าวสรุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง
กระบวนการที่ประชาชนไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนรับผิดชอบใน
การดาเนินงานโดยร่วมกันคิด ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล
จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการการทางานร่วมกันของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนในการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติการร่วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมในการติดตามและประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
บุญติ่ง อุ่นแก้ว (2537: 50) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) ความสนใจและความกังวลร่วมกัน เกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล ส่วนบุคคลซึ่ง
บังเอิญเห็นพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม
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2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ผลักดันให้มุ่งไปสู่
การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระทาร่วมกัน
3) การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงสนองตอบความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
จากการศึกษาแนวคิดของการมีส่วนร่วมในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วน
ร่วมเป็น ความสนใจและความกังวลร่ว มกัน เกิดจากความสนใจและความห่ วงกังวลส่วนบุคคลซึ่ง
บังเอิญเห็นพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจของส่วนรวม ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน
ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระทาร่วมกันทาให้เกิด
การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนองตอบความเห็นของคนส่วนใหญ่ของกิจกรรมนั้น
ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วม
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2539; อ้างอิงใน พวงทอง โยธาใหญ่, 2545: 15-16) ได้กล่าวถึง ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม ไว้ว่า ทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมากเนื่องจากนักวิชาการ
คิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้นาที่ดี ก็จะทาให้มีภาวะผู้ตามดีไปด้วยเป็นการมองค่อนข้างแคบ การที่
นั กวิ ช าการให้ ความส าคั ญกับ การมีส่ ว นร่ว มหรือ ภาวะผู้ ตามนั้น สรุปสาเหตุได้ห ลายประการคื อ
ประการแรกนักวิชาการบางคนอาจไม่แน่ใจ ประการที่สอง ผู้คนยังไม่แน่ใจวัตถุประสงค์ของการยอม
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมคืออะไรกันแน่ ประการที่สาม หากผู้นายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ ว
ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใครบ้าง ผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะการเข้าไปมี
ส่วนร่วมเช่นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามอย่างไร
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมมีมากหลายหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ละทฤษฎีการมีส่วนร่วมสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีความเป็นผู้แทน และทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ทฤษฎีความเป็นผู้แทน ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้นาและถือว่าการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งเป็น เครื่ องหมายของการที่จะให้ห ลักประกันกับการบริหารงานดี อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้เน้น
เฉพาะการวางโครงการสร้างสถาบันหรือเป็นเครื่องมือในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น มิได้เปิด
โอกาสให้ ผู้ตามเข้ามามีส่ วนร่ว มในการตัดสิ นใจขององค์การอย่างแท้จริง และผู้มีส่ว นร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้นาต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้าสมัครรับการเลือกตั้ง
ทฤษฎี ป ระชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ตามแนวความคิ ด ของทฤษฎี นี้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มมี
วัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาการเลือกตั้ง แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาการกระทาทาง
การเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบไม่ให้การมีส่วนร่วมไปคุกคามเสรีภาพของผู้ตาม
จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วม ที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีการมีส่วนร่วม
คือ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
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ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความสาคัญกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทาให้การ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมจึ ง มี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมนึก ปัญญาสิงห์ (2532; อ้างอิงใน บุญเกียรติ พัฒนขจร, 2549) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการมีส่วนร่วม ดังนี้
1) การมีส่ วนร่ วมของชุมชนสามารถสร้างการยอมรับ ในคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรม
ภายในชุมชนได้
2) การมีส่ วนร่ว มของชุมชนเป็นวิธีการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ให้กับประชาชนได้
เรียนรู้และนาเอาไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการระดมพลังทางความคิด พลังกาย พลังใจ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีการ
กระจายอานาจ
5) การมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนสอดคล้ องกับปรัช ญาทางสั งคม และการเมือง ที่ต้องการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการพัฒนา การวางแผนการปฏิบัติ
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา การพัฒนาใด ๆ ก็ตามถ้าขาด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมแล้ว ก็ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527: 6-7) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายพัฒนาคือ
1) ร่วมทาการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา
3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงการบริหาร พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
6) ร่วมในการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน โครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบารุงรักษาโครงการ
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525: 11-13) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
มีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
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3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 188) ได้จาแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมของปะชาชนไว้ 3 ลักษณะ
ดังนี้
1) ประชาชนมีส่ วนร่วมโดยตรง หมายถึง โครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
องค์กรที่ตนเองจัดตั้งขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น
2) ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอ้อม หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านองค์กรที่
เป็นตัวแทนของตน เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น
3) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มโดยผ่ า นสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ซึ่ ง สถาบั น หรื อ
หน่วยงานเหล่านั้นไม่ใช่องค์กรตัวแทนของประชาชน เช่น โรงเรียน หรือหน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น
โคเฮนและอัฟฮ็อฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 213-218) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น
4 ชนิด ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
เข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมแรงร่วมใจ
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคมหรือโดย
ส่วนตัว
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม
รวมทั้งเป็นการปรับตัวในการมีส่วนร่วม
จากการศึกษาความสาคัญและรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของสังคมมีความสาคัญต่อส่วนรวม โดยมีรูปแบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น
ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น
วุฒิสาร ตันไชย (2547; อ้างอิงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 12) ให้ความหมายว่าการปกครอง
ท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งเป็ น องค์ก รที่มี สิ ทธิ ตามกฎหมาย มี พื้นที่ และประชากรเป็นของตั ว เอง ประการส าคั ญองค์ก ร
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี อ านาจอิ ส ระ ในการปฏิ บั ติ อ ย่ า งเหมาะสม การมอบอ านาจจากส่ ว นกลางมี
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วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ไม่ ว่ า จะเป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอปั ญ หา ตั ด สิ น ใจ
การตรวจสอบการทางานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปกครองท้องถิ่น
จะมีอิสระในการดาเนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาล
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง (2547; อ้างอิงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 13)
ให้ความหมายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรที่ทาหน้าที่บริหารงานในแต่ละท้องถิ่นมี
ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารอย่า งอิสระในเขตพื้นที่ที่
กาหนดมีอานาจในการบริหารการเงินและการคลังและกาหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งดาเนิน
กิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (2550: 13) ได้ประมวลความหมายของการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปได้
ดังนี้
1) เป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งในระดับท้องถิ่น โดยรัฐกระจายอานาจและหน้าที่ให้ท้องถิ่น
บางประการให้รับผิดชอบ การปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตมาจากการปกครองมาแต่สมัยโบราณที่
ชุมชนมีการปกครองตนเอง
2) ได้รั บการยอมรั บ เป็น องค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย และมีอิส ระในการปกครองตนเอง
แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมีการปกครองส่วนกลาง
จากการศึกษาความหมายของการปกครองท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ส่วนกลางได้กระจายอานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเป็นของตนเอง และมีอิสระทางด้านการคลัง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การตัดสินใจ
การตรวจสอบการทางาน และรับบริการสาธารณะต่าง ๆ แต่ยังอยู่ใต้การกากับดูแลของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของกำรปกครองท้องถิ่น
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539: 26) ได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการบริหารประเทศจะต้องอาศัยงบประมาณ
เป็นหลัก หากมีงบประประมาณจาจัด การให้บริการกับชุมชนอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการ
ปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นก็สามารถมีรายได้ มีงบประมาณเป็นของตนเอง ที่จะ
ดาเนินการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรับบาล
2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน การรอรับบริการจากรับ
บาลอย่ า งเดี ย วอาจไม่ พ อและตรงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น และมี ค วามล่ า ช้ า
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หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
3) เพื่ อ ความประหยั ด ท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น สภาพความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนก็ต่างกันไปด้วย การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจาเป็น โดยให้อานาจในการ
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น
ทาให้ประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลกลางให้บ้างแต้ก็มีเงื่อนไขที่กาหนดอย่างรอบครอบ
4) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น สถาบั น ที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริม การเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
เป็ น การแบ่ งเบาภาระของรั ฐ บาลในการบริ การสาธารณะ เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง และเป็นการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้ถึงระบอบประชาธิปไตย
ควำมสำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น
จากแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ
รัฐบาลเพื่อรักษาความมั่นคง และความผาสุกของประชาชน โยยึดหลักการกระจายอานาจในการ
ปกครอง และเพื่อให้ส อดคล้ องกับหลั กการประชาธิปไตย โดยประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง จึงสรุปความสาคัญในการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองมี
ความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การปกครองท้องถิ่นทาให้เกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นของตน ซึ่งจะนามาซึ่ งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2520: 6-7) โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนประชาชนให้ใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้แทนที่เหมาะสม
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารกิ จการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้นาในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่น ทาให้เกิดความคุ้นเคยชานาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง ซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติต่อไป
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นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอานาจ
ไปในระดับต่าสุด คือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมสาคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบ
สาคัญอันหนึ่ง คือการขาดรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น (ลิขิต ธีรเวคิน,
2533: 3)
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539: 8-29) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็น
หลั ก การส าคั ญ ของการกระจายอ านาจการปกครองท้ อ งถิ่ น มี ขึ้ น เพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของรั ฐ บาล
เนื่องจากความจาเป็นบางประการ ดังนี้
ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณ
ในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของประเทศ รัฐบาลไม่อาจจะดาเนินการในการสนองความต้องการ
ของประชาชน ในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เพราะแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี ปั ญ หาและความต้ อ งการที่
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน ย่อมไม่เกิดผล
สูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่า ผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึง
เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชน
ในท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง
ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องรับภาระดาเนินการทุกอย่างและไม่
แน่ว่าจะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกพื้นที่หรือไม่ รวมทั้งจะต้องดาเนินการเฉพาะท้องถิ่น
นั้น ๆ ไม่เกี่ย วกับ ท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพื่อดาเนินการเองแล้ว ภาระของ
รัฐบาล ก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมี
มาตรฐานในการดาเนินงานยิ่งขึ้น
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง (2547: 7) ลักษณะสาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
1) เป็นองค์กรในชุมชนที่มีขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กาหนดไว้แน่นอน
2) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือกฎหมายรับรองสถานะความเป็น
ท้องถิ่น
3) มีอิส ระในการดาเนิ น กิจกรรมและสามารถใช้ ดุล ยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและ
กาหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐ
4) มีการจัดองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่นหรือจัดในรูปแบบอื่น
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและติดตาม ตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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4.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ
แผนพัฒ นาตาบล แผนพัฒ นาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลั ก ษณะเป็นการกาหนดรายละเอีย ด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้
1) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2) เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอาเภอ
4) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
1) ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ได้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
3) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น และเมื่อได้แนวทางการพัฒ นาและแผนพัฒ นาท้องถิ่นแล้ ว จัดประชุมร่ว มกับ
ตัวแทนภาคประชาชนว่ามีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5) กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
6) จัดทารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น
7) คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณา
8) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จากนั้ น เสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคม
รวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ทาร่อางแผนพั
นาท้อางถิ
่น ฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัจัฒดนาท้
งถิ่นพิจฒ
ารณาร่
งแผนพั
รวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนและปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและเสนอสภาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายอาเภออนุมัตแิ ละผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
าปี
ดาเนินการตามเทศบัญญัประจ
ติงบประมาณรายจ่
ายประจาปี
รายจ่ายประจาปี
ติดตามและประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
4.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในหัวข้อเรื่องปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีนั้น จากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบว่า
มีผู้ ศึ กษาเกี่ย วกับ เรื่ อ งนี้ ไ ว้โ ดยตรงจะมีแต่ เพีย งงานวิ จัยที่ เกี่ย วข้อ งที่พ อจะเทีย บเคี ยงได้เท่ านั้ น
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวได้ดังนี้
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ปรินดา ถิรศิลาเวทย์ (2550: 117-120) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า
1) การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก จานวน 1 ด้าน คือ ด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง จานวน 5 ด้าน เรีย งลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการคัดเลือกและจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา ด้านการเตรียมการจัดทาแผน ด้านการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาในห้วงสามปี ด้านการจัดทาร่างแผนพัฒนา และด้านการจัดทารายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรมการพัฒนา
2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ไม่แตกต่างกัน
วาสนา ถิ่นขาม (2548: 64-66) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางแผนพั ฒ นาต าบลในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเก่ า ขาม อ าเภอน้ ายื น จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ” พบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยขั้ น รวบรวมปั ญ หาหรื อ
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขั้นตอนร่วมกาหนดโครงการหรือกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ซึ่งพบว่า ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาตาบล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 2 ขั้นตอนดังนี้ รวบรวมปัญหาหรือความต้องการขั้นร่วม
ปฏิบัติการ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือสาเหตุปัญหา ขั้นติดตามการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ขั้นร่วม
กาหนดโครงการหรือกิจกรรม และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับ ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ เข้าร่วมประชุม
เพื่อปรึ กษาปัญหาหรื อกิจ กรรม และมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด 2 อันดับ ในแต่ล ะขั้นตอน ดังนี้ เข้าร่ว ม
ประชุมเพื่อปรึกษาปั ญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของ
หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาสาเหตุของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเห็นชอบโครงการของหมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/วันสาคัญทางศาสนาของ อบต. เข้าร่วมการดาเนินงานด้านการ
พัฒนางานของหมู่บ้าน ได้มีการสอบถามโครงการหรือกิจกรรมของหมู่บ้านกับ อบต. ได้มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาตาบล
ปิยนุช แสงวุธ (2544: 74-77) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตาบลนางาม อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 20 คน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลส่ ว นใหญ่เป็ น เพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาศัยในท้องถิ่น มาตั้งแต่ เกิดและ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ตั้ ง คณะท างานจั ด ท า
แผนพัฒนาตาบล เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของตาบล รวบรวมและจัดกลุ่มปัญหาและความต้องการ
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ของตาบล ศึกษานโยบายจังหวัดและอาเภอ กาหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล กลั่นกรอง
ปัญหาและความต้องการ จัดลาดับสาคัญของปัญหาและความต้องการ กาหนดแนวทางพัฒนาตาบล
และกาหนดกิจกรรมตามโครงการ/งาน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนใหญ่จะให้ความ
ร่วมมือในการเข้าประชุมทุกครั้ง
ปัญหาที่พบคือ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น รับรู้ และเข้าใจระบบการวางแผนมากกว่าประชาชน ทาให้การพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ประชาชน ขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. วิธีกำรศึกษำวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบี ย บ ความเป็ น มา และผลงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกระบวนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Research Methodology) ด าเนิ น การตาม
ขั้นตอน ดังนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
1) การศึกษาชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาจากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จานวน 22 คน กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
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(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
แหล่ งข้อ มูล ที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
3) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสั มภาษณ์แหล่ งข้อมูล ที่ใช้ใน
การศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จานวน 22 คน และใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึ ก (In-Depth Interview) เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่แสดงให้ เห็ นถึงการมีส่ วนร่ว มของประชาชนใน
กระบวนการจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กรณีศึ กษาเทศบาลตาบลกุ ดหมากไฟ ในประเด็ นต่ าง ๆ
โดยปราศจากอคติของผู้วิจัย ที่จะต้องนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล ในกรณีที่
ได้มาทบทวนข้อมูลแล้วพบว่ายังข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจะได้มีการโทรศัพท์ไป
สอบถามเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งได้สัมภาษณ์ถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4) การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
ผู้ วิจั ย จะน าข้อ มูล ที่ได้ ค้น คว้า จากแหล่ ง ข้อ มูล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เช่น หนั งสื อ
บทความ เอกสาร งานวิจั ย และอินเทอร์เน็ต มาพิ จารณาร่ว มกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจากประชาชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลกุ ด หมากไฟ กรณี ศึ ก ษาเทศบาลต าบลกุ ด หมากไฟ อ าเภอหนองวั ว ซอ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
วิ เ คราะห์ ต ามกระบวนการของงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบการเขี ย นก รณี ศึ ก ษา ประกอบกั บ
ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา และนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
6. ผลกำรศึกษำ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนของชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาเรื่องปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็ น การศึกษาเชิง คุณ ภาพ โดยการสั มภาษณ์แ บบเจาะลึ ก จากแหล่ ง ข้อ มูล การศึ กษา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากแหล่งข้อมูลที่ ใช้
ในการศึกษาประชาชนที่เข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 11 หมู่ ๆ ละ 2 คน เป็นจานวน 22 คน ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
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1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3) ปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
1) ปัจจัยที่มีผลกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของเทศบำลตำบลกุดหมำกไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
จากการสั ม ภาษณ์ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคม
มีจ านวน 8 คน และไม่ได้เข้าร่ว มจานวน 14 คน ซึ่งสรุปเหตุผ ลที่ต้องการเข้าร่วมประชาคมของ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาที่เข้าร่วมประชาคมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ โดยปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้
(1) ประชาชนต้องการเสนอปัญหา และความเดือดร้อนของหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านมี
ความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะข้อมูลให้เทศบาลตาบลกุดหมากไฟได้ทราบ เพื่อพัฒนาให้ท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นไป
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่เสนอขอเพื่อพัฒนานั้น เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น เพื่อให้ดาเนินการใน
การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน จะได้ รับความสะดวกหรือได้รับ
ประโยชน์ในชุมชนเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์กับคนหมู่บ้านอื่น ๆ ที่สัญจรไปมาอีกด้วย
(2) ประชาชนต้องการติดตามประเมินผลงานการดาเนินงานของงบประมาณที่ลงใน
การบริการสาธารณะให้หมู่บ้านของตนเอง
(3) ต้องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(4) การที่เ ข้า มาร่ ว มในการประชาคมส่ ว นหนึ่ง นั้น เพราะอยากเห็ นแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นของเทศบาลเป็นแผนที่ยั่งยืนและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ของแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มประชาคมใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลกับการมี
ส่วนร่วมคือ ต้องการร่วมเสนอปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้เทศบาลตาบลกุด
หมากไฟ ได้รับทราบ และจัดทาโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือพัฒนาหมู่บ้านให้ดี
ขึ้น โดยบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและใช้ในการพิจารณาจัดทางบประมาณ
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2) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่ว มประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ โดยปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่ว มในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้
(1) ประชาชนส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ไม่ ส ะดวกที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
ประชาคม เพราะต้องทางาน การทางานไม่มีเวลาที่แน่นอน รวมทั้งการจัดประชุมประชาคมจัดใน
เวลาราชการ ซึ่งไม่ตรงกับเวลาและวันหยุดทาให้ไม่สามารถเข้าไปร่วมเวทีประชุมประชาคมได้
(2) ความไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์รวมถึงความสาคัญจากการประชุมประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3) งบประมาณ กล่าวคือ ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนจากัด ไม่สามารถจัดสรรให้ทุกโครงการที่ประชาชนเสนอมา บางครั้งเกิดความล่า ช้า
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ จึงทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่เสนอ
โครงการแต่ไม่ได้รับงบประมาณ จึงขาดความศรัทธาในการเข้าร่วมเวทีประชาคม
(4) การประชาสัมพันธ์กาหนดการประชุมประชาคม คือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายทางหอกระจายข่าว ประชาสัมพัน ธ์ในเวลาราชการ ทาให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ที่ออกไปทางานไม่
สามารถทราบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
(5) การไม่มีร างวัล ตอบแทน ไม่มีสิ่ ง จูงใจ หรือ ไม่มีของแจก จึงไม่อยากเข้าร่ว ม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า จะให้เหตุผลที่คล้ายกันเหตุผลแรกคือ
ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชาคมเพราะ ไม่มีเวลาต้องทางาน การทางานไม่มีเวลาที่แน่นอน
รองลงมาคือสาเหตุความไม่เข้าใจ/ไม่เห็นประโยชน์ และไม่เห็นความสาคัญของการประชุมประชาคม
รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับการดาเนินการทุกโครงการที่เสนอมา และเหตุผลเรื่องการไม่ทราบ
กาหนดการประชาคมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จึงทาให้ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และเหตุผลสุดท้ายคือการไม่มีสิ่งจูงใจหรือไม่มีของแจกจึงไม่อยากเข้าร่วมประชุมประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) กระบวนกำรขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ของเทศบำลตำบลกุดหมำกไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
จากการศึ ก ษา พบว่ า การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมส าหรั บ ประเด็ น การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟในแต่ละ
ขั้นตอน พบว่าในแต่ละขั้นตอนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังนี้
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(1) ขั้นเตรียมการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งกาหนดระยะเวลาการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี และในขณะนี้เทศบาลตาบลกุดหมากไฟใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ
มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึง (ฉบับที่ 1) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย ในการ
ดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลงจะดาเนินการในช่วงปลายเดือน
ธันวาคมของทุกปี เพื่อออกประชาคมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทันกับสถานการณ์
ความเดือนร้อน สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้น ๆ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จะทาการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของประชาชนที่เคยเสนอมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ว่ามีโครงการใดที่ดาเนินการไปแล้วบ้าง และเหลือโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้
ดาเนิน การ เพื่อเตรี ยมนาเสนอในเวทีการประชุมประชาคม โดยจะกาหนดวันประชาคมเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เมื่อนายกเทศมนตรีอนุมัติ ก็จะดาเนินการแจ้งผู้นาชุมชน คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทุกครั้งที่มีการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลจะต้องจัดเวทีประชาคมก่อนทุกครั้ง โดยประชาชนจะได้รับข่าวสารการประชาคม
จากเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ว่าจะมีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าร่วมการประชุมประชาคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
การประชุมประชาคมเพราะต้องการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนตนเอง
(2) ขั้นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุ มประชาคมเทศบาลตาบลกุ ด หมากไฟ จะด าเนิ น การท าหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมประชาคม และประสานกับผู้นาชุมชนเพื่อนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่ในการประชุมประชาคม
โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน และป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อถึง
วัน ประชุ มประชาคมระดั บ หมู่ บ้ านประชาชนเข้ า มาลงชื่อ เพื่อ เป็น หลั ก ฐาน เมื่ อ เริ่ ม เวที ประชุ ม
ประชาคม นายกเทศมนตรีตาบลกุดหมากไฟ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล จะอธิบายและ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงผลการดาเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนซักถาม
ข้อสงสัยที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ เมื่อประชาชนเสนอประเด็นปัญหาความ
ต้องการแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็จะนาเสนอปัญหาความต้องการต่อเวทีการประชุมการ
ประชาคม ให้ผู้เข้าร่วมประชาคมทุกคนเป็นผู้ร่วมกันตัดสินใจรวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน ในทุกครั้งของการประชุมประชาคมเจ้าหน้าที่ จะจดบันทึกรายงาน
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การประชุมหรือบันทึกเสียงการประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินในขั้นตอนการจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปสาหรับการประชุมประชาคมระดับ
ตาบล จะเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลกุดหมากไฟ ทุกท่าน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็น
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
สาหรับ การประชุมประชาคมระดับตาบล จะเชิญคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล
ตาบลกุดหมากไฟ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ทุกท่าน เพื่อแจ้งแนว
ทางการพัฒ นาท้องถิ่น รับ ทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒ นาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกุด
หมากไฟ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกันเองในเวทีการประชุมประชาคมโดยใช้
วิธีการเสนอชื่อ และโหวตเลือกโดยการยกมือให้คะแนน เพื่อให้ได้ตัวแทนภาคประชาชนที่เกิดจากการมี
ส่ ว นร่ ว มโดยตรง ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมก็ จ ะได้ รั บ เลื อ กให้ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลมีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้า
ร่วมพิจารณาร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาล
และเป็นไปตามที่ประชาชนเสนอโครงการ/กิจกรรมไว้
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประชาคมลง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จะนาข้อสรุป ปัญหา ความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมที่รวบรวมไว้เข้า
ไปสู่ขั้นตอนการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ เพื่อให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดความชัดเจน
และครอบคลุ ม มากขึ้ น ต่ อ จากนั้ น จึ ง เข้ า ไปสู่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ซึ่งคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลจะเข้ าร่ ว มประชุมและปรึ กษาหารื อร่ ว มกั น เพื่ อให้ โ ครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่านเวทีการประชุมประชาคม
จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลกุดหมากไฟลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง
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(3) ขั้นหลังจากจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 เมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นายกเทศมนตรีจะต้องลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบ การมีส่วนร่วมในขั้นหลังจากการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พบว่า เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ได้ประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดย
ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประชาชนที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าได้รับทราบข้อมูลการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนหลังจากจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการ
ให้ ป ระชาชนร่ ว มติ ด ตามในการประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมของเทศบาล เพื่ อ จะสามารถน า
ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป ในขั้น ตอนติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะมีตัวแทน
ของภาคประชาชนที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อ กจากเวทีป ระชาคมร่ว มเป็น คณะกรรมการในการติ ดตาม
ประเมิน ผลด้ ว ย โดยคณะกรรมการจะร่ว มกัน ติดตามประเมินผลเทศบาลว่ า ได้ดาเนิน การตาม
แผนพัฒ นาที่ตั้งไว้เพียงใด มีข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงอะไรบ้างส าหรับประชาชนทั่วไปในแต่ล ะ
หมู่บ้าน จะใช้การประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมโดยสุ่มแจกให้ชาวบ้าน
เป็ น ผู้ป ระเมินด้ว ยตนเอง และในกรณีที่ประชาชนทั่วไปต้องการรับทราบข้อมูล การดาเนินงานที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯนอกเหนือจากที่เทศบาลได้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้ ประชาชนสามารถทาได้โดย
เข้าพบและสอบถามได้จากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน
หรือหากต้องการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าร่วมประชุม
3) ปัญหำและอุปสรรค ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ของเทศบำลตำบลกุดหมำกไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี
จากการศึกษาและสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมของประชาชนในตาบลกุดหมากไฟ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้
(1) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟมีงบประมาณอยู่อย่างจากัด จากการนาข้อมูลรายรับ
และงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องเทศบาลตาบลกุ ดหมากไฟ นาไปวิ เคราะห์ ข้อ มูล ในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณ 2561,
2562 และ 2563 รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 6.1 ข้อมูลรายรับและรายจ่ายปี จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561, 2562
และ 2563 ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
รำยรับ

ปี 2561 (บำท)
46,907,301

ปี 2562 (บำท)
53,927,597

ปี 2563 (บำท)
56,857,500

12,808,572
16,328,565
8,343,711
6,442,053
2,984,400
46,907,301

13,358,988
20,833,580
11,327,929
5,995,100
2,412,000
53,927,597

13,206,110
23,044,982
11,704,728
6,586,680
2,315,000
56,857,500

รำยจ่ำย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ

จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณที่เทศบาลตาบลกุดหมากไฟได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ในแต่ ล ะปี ต้ อ งน าไปใช้ จ่ า ยในหลายด้ า น เช่ น งบบุ ค ลากร เงิ น เดื อ นฝ่ า ยการเมื อ ง/ฝ่ า ยประจ า
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ งบซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสานักงาน และโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งรายจ่ายทั้งหมดมาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมาในแต่ละปีงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลของรัฐบาลจะรวมถึงค่าใช้จ่ายของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กทุกอย่าง
และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทงบกลาง
และเป็นรายได้แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นแค่เงินผ่านบัญชีรายได้ของ
เทศบาล ซึ่งในแต่ละปีมีมากถึงประมาณ 20 ล้านบาท ทาให้งบประมาณรายรับที่แท้จริงของเทศบาลมี
จานวนน้ อยเมื่อเทีย บกับ รายจ่ ายด้านต่าง ๆ ทาให้ งบประมาณในการนาไปดาเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ มีอยู่อย่างจากัดเพราะต้อง
นางบประมาณไปใช้จ่ายในหลายด้านทาให้การดาเนินโครงการในแผนพั ฒนาท้องถิ่นทาได้น้อยเมื่อ
เทียบกับความต้องการของประชาชน การดาเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นความ
ต้องการหลักของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 10 เปอร์เซ็นของงบประมาณ
ทั้ง หมด ทาให้ ไ ม่ส ามารถดาเนิ น การครบตามความต้อ งการรวมถึ งการนาไปด าเนิ น โครงการใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เป็ นแต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากทาให้ บางครั้งไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้
ซึ่งจากข้อมูลจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมิ น ผลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (e-plan) ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2561-2563 มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 6.2 ข้ อ มู ล โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในปี พ.ศ. 2561-2563 ของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
ปี

รำยจ่ำย
(บำท)
46,907,301

โครงกำรใน
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
180

โครงกำรนำไปจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย
81 (คิดเป็น 45%)

2561
2562

53,927,597

503

67 (คิดเป็น 13.32%)

2563

56,857,500

235

60 (คิดเป็น 25.53%)

จำนวนงบประมำณในกำร
ดำเนินกำร (บำท)
20,673,730 (คิดเป็น 44.07%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด)
12,999,142 (คิดเป็น 24.10%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด)
10,672,210 (คิดเป็น 18.77%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด)

จากตาราง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟมีแหล่งที่มาของ
โครงการ ดังนี้ 1) จากเวทีการประชุมประชาคมที่ประชาชนเสนอปัญหาความต้อ งการ 2) ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 3) ผู้นาชุมชนในเขตเทศบาล 4) ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลซึ่ ง เป็ น โครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากเทศบาล และที่ ว่ า การอ าเภอที่ เ ทศบาลตั้ ง อยู่
5) โครงการพระราชดาริ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่าที่มาของโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากหลายแหล่งที่มาทาให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก และ
เมื่อนาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีเปรียบเทียบกับโครงการที่ถูกนาไปจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ถื อว่ามี จานวนน้อ ย และจะเห็ น ได้ว่า จานวนเงิ นที่ใ ช้ในการด าเนิ น
โครงการที่ถูกนาไปจัดทาเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ล ะปีงบประมาณมีจานวนเงินน้อย
เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีต้องจัดสรรเงินในการดาเนิน
โครงการให้ครบยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน โดยในแต่ละโครงการที่ถูกนามาจัดทา เทศบัญญัติจะมีจานวน
เงินไม่มาก โดยเริ่มจากหลักพัน หลักหมื่น และหลักแสนไม่มีโครงการที่มีจานวนเงินเกิดหนึ่งล้าน
โดยโครงการที่ใช้งบประมาณหลักแสนจะเป็นโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเฉลี่ยแล้วถูก
จัดสรรประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท โดยตาบลกุดหมากไฟมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ซึ่งจะเห็ นได้
ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการจากหลายแหล่งที่มาและมีโครงการจานวนมาก
แต่โครงการส่วนมากในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมาจากความต้องการของประชาชน แต่ด้วยงบประมาณ
ของเทศบาลมีอยู่อย่างจากัด เพราะต้องนาไปใช้จ่ายในหลายด้านทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ครบครบถ้วน ทั่วถึง และรวดเร็วตามที่ประชาชนเสนอ
ไว้ จึงทาให้ประชาชนไม่อยากมาเข้าร่วมประชุมประชาคมและเกิดความเบื่อหน่าย เพราะสิ่งที่เสนอไป
ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข และไม่ เ ข้ า ใจว่ า งบประมาณในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
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เมื่อมาประชุมและเสนอความต้องการในปีนี้ พอปีหน้ายังไม่สามารถทาให้ได้ก็จะมีเสียงสะท้อนว่าขอ
แล้วก็ไม่ได้ ไม่อยากมา และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก แต่ประชาชนเสนอเข้าแผนไว้ทางเทศบาลก็จะดาเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงมา และ
งบประมาณของเทศบาลก็ ไม่ เ พีย งพอ เพราะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ แ ต่เ ป็น ความต้อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อยังไม่สามารถดาเนินการได้ ประชาชนก็จะคิดว่าเสนอไปแล้วไม่เห็นเทศบาลให้
ความสนใจ จึงทาให้ไม่อยากเข้ามาร่วมเวทีประชุมประชาคมอีก ซึ่งข้อมูลของประชาชนที่กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่ไม่เข้ามาร่วมประชาคมว่า “ไปเสนอโครงการอะไร ก็ไม่เคยได้สักที”
2) โดยแหล่ งข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาประชาชน ให้ ข้อมูล ว่าเนื่องจากประชาชนส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งเวลาการทางานจะอยู่ในช่วงกลางวันตั้งแต่เวลาประมาณเก้าโมง
เช้าถึงห้าโมงเย็น แต่ทางเทศบาลได้จัดการประชุมประชาคมในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาราชการ
โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การกาหนดการประชาคมไม่ตรงกับวัน เวลา
ทีห่ ยุดทางาน ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคม
3) จานวนประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคมมีจานวนน้อย ซึ่งจากข้อมูลรายงาน
การประชุมชาคมของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟของปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยในปี พ.ศ.
2562 มีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุ มประชาคม จานวน 1,031 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
13.02 จากจานวนประชากรทั้งหมดของตาบลกุดหมากไฟในปี พ.ศ. 2562 จานวน 7,915 คน และใน
ปี พ.ศ.2563 มีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประชาคม จานวน 980 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 12.40 จากจานวนประชากรทั้งหมดของตาบลกุดหมากไฟในปี พ.ศ. 2563 จานวน 7,898 คน
แหล่งข้อมูล ประชากรจากสานักทะเบียนอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2562 และ
ปี พ.ศ. 2563 จากข้อมูลดังกล่ าวพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟมีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่า เมื่อเทียบจากจานวนประชากรทั้งหมดของตาบล
กุดหมากไฟกับจานวนประชาชนที่ล งทะเบียนเข้าร่ว มการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ซึ่งเกิดจากประชาชนบางคนคิดว่าการจัดทาแผนไม่มีประโยชน์
กับตนเองโดยตรง โดยไม่ได้ให้ความสนใจ ความสาคัญ และไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าคืออะไร เป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบกับเขาทาให้ไม่
อยากจะเข้าร่วม มีความคิดว่าการทางานเป็นเรื่องสาคัญกว่า ซึ่งคนส่วนมากไม่เห็นประโยชน์ของการ
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะเขาไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ คือ คนส่วนมากเห็นความสาคัญของตนเองมากกว่า อะไรที่ไม่มีผลกระทบกับตนเอง
โดยตรง ไม่มา ไม่ร่วม คิดแต่ว่าเสียเวลา
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4) ประชาชนบางคนไม่ทราบการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเวลาในการประชาสัมพันธ์ตรงกับ
เวลาที่ต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่ต อนเช้ากลับมาในตอนเย็น จึงทาให้ไม่ทราบว่าทางเทศบาล
กาหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5) ประชาชนบางคนคิดว่าถ้ามีของแจกฟรีหรือสิ่งจูงใจก็จะทาให้เข้าร่วมการประชาคม เช่น
การให้ข้อมูลของ วรเชษฐ์ ชมติวัง ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร ได้กล่าวถึงปัญหาและอุป สรรคในการเข้า
ร่วมประชุมประชาคมว่า “เรื่องวันเวลา เป็นเรื่องสาคัญ น่าจะจัดวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือหลังจากเวลา
ทางาน และถ้าเป็นไปได้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะชอบของแจก เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม”
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลกุดหมากไฟยังอยู่ในพื้นที่ชนบทประชาชนส่วนมากทาอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก ทาให้ยังมีแนวคิดที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งของจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ของเทศบาล ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมของประชาชนในโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นถ้าโครงการ
ใดมีการแจกสิ่งของหรือประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงก็จะมีผู้ เข้าร่วมจานวนมาก เช่น โครงการฉีด
วัคซีนสุนัข และแมว โครงการด้านสาธารณสุข โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เป็นต้น
6) การเมืองมีอิทธิพลผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล ใช้อานาจแทรกแซงในการกาหนดปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความต้องการของ
ตนเองและฐานเสียงทางการเมือง ซึ่งโครงการไม่ได้ผ่านการทาประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น แต่โครงการถูกนามาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น และถูกเลือกเพื่ อที่จะนามา
พิจ ารณาจั ดทาเป็ น งบประมาณรายจ่ายประจาปี ทาให้โ ครงการที่ประชาชนเสนอในการประชุม
ประชาคม และเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาตามความต้องการของประชาชนไม่ถูกนามาจัดทา
เป็นงบประมาณรายจ่าย ทาให้โครงการไม่ได้มากจากปัญหาและความต้องการของประชาชนโดย
แท้จริง
7) ตั ว แทนประชาคมท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของภาคประชาชนที่ เ ข้ า มาท าหน้ า ที่ ใ น
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี ในคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จานวน 3 คน เพื่อเข้ามาทา
หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการนาเสนอสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ แต่ปัญหาที่
พบคือตัวแทนประชาคมท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าร่วมการประชุม หรือเข้าร่วมเป็นบางครั้ง และในการเข้า
ร่วมประชุมจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นมีเพียงแต่ นั่งฟังความคิดเห็นของคณะกรรมท่านอื่นที่เป็น
ตัวแทนของส่วนราชการทาให้การเข้ามาทาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนยังไม่เป็นไปตาม
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อานาจหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดไว้ ทาให้ประชาชนที่เลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเข้ามาไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเลือกตัวแทนภาคประชาชนเพื่อเข้ ามาทาหน้าที่เป็นตัวแทน ซึ่งตัวแทนประชาคม
ท้องถิ่น ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และให้ ความสาคัญในบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเองตามที่
ระเบี ย บกาหนด โดยตัว แทนประชาคมท้องถิ่นของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุ ด ยังไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือรับความรู้ ในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น และทราบถึงอานาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกาหนด ทาให้ประชาคมท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม และรวมถึงปัญหาเรื่อง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ที่ในขณะนี้ยังไม่มีระเบียบกาหนดให้มีค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ค่าเสียเวลา รวมถึงค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ทาให้คณะกรรมการขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม
8) ข้อจากัดด้านเวลา ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเด็นเกี่ยวกับห่วงเวลาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ซึ่งเป็นเล่มแผนที่ใช้ใน
ปัจจุบันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยหนังสือดังกล่าวได้กาหนดให้เทศบาล จัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือน
มิถุนายน 2562 จากตรงนี้จะเห็นได้ว่า หนังสือซักซ้อมออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
กาหนดให้ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องแล้ว เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ให้ เวลาในการ
ดาเนิ น การจั ดทาเพี ย ง 1 เดือ น ซึ่งแผนที่อ อกมาก็ ย่อมที่ จะไม่ มีคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพ เพราะมี
ข้อจากัดด้านเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการจัดทาแผน แต่หลังจากวันที่ 15 เดือนมิถุนายน ที่ดาเนินการจัดทา
แผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งการเปิดอบรมควรมีก่อนการให้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
9) ข้ อ จ าจั ด ด้ า นระเบี ย บ กฎหมาย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี และในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบทั้ง 2 ระบุชัดว่าให้ใช้แผนเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณในเทศบัญญัติ ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และโครงการที่จะนามาจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น ทาให้ไม่มี
ความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่าย ซึ่งในบ้าง
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ครั้งประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่ วนทางเทศบาลก็ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้
เนื่องจากโครงการไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต้องออกไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความยุ่งยากหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการ ทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนการทางานของราชการ เพราะการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลกุด
หมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
7.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมเพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลกุ ด หมากไฟ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาซึ่งเป็นประชาชนที่เข้าร่วมในเวทีประชาคม ปัจจัยหลักคือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสใน
เวทีประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า
และต้ อ งการให้ เทศบาลต าบลกุ ดหมากไฟได้รั บ ทราบ พร้ อ มทั้ ง นาปั ญหาหรื อความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนไปดาเนินการแก้ไขหรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงกล่าวได้ว่าการจัดทาประชาคมของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลต าบลกุ ด หมากไฟ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว มคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในตาบลกุดหมากไฟ มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน คือ
(1) ขั้นเตรียมการ ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทน
เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จะมีการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเวทีการประชุม
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ที่
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ได้รั บ การยอมรั บ จากมติที่ ป ระชุมของเวทีป ระชาคมที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่ านกระบวนการการ
เลือกตั้งโดยตรง
(2) ขัน้ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อ
เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ขั้นตอนเวทีการประชุมประชาคมจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
ในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หากปราศจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลแล้ว จึง น าข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดทาร่างแผนพัฒนา
เทศบาลและพิจ ารณาร่ า งแผนพัฒ นาเทศบาล ซึ่ งคณะกรรมการจั ดท าแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่ว มประชุมเพื่อตกลงและรับทราบร่ว มกันก่อนนาโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
และให้นายกเทศมนตรีตาบลกุดหมากไฟดาเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเทศบาลตาบลกุด
หมากไฟได้ติดประกาศไว้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ และทาหนังสือประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้นาชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ
(3) ขั้นหลังจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในขั้น
หลังจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ผ่านตัวแทนของตนที่ทาหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล
3) ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถสรุปได้ 6 ประเด็น ดังนี้
(1) ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- เวลาในการจัดทาประชาคมของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟตรงกับเวลา
ทางานของประชาชนส่ ว นใหญ่ข องคนในพื้น ที่ท าให้ ประชาชนที่ ต้อ งประกอบอาชี พในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้
- ประชาชนบางส่ ว นยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ และไม่ เ ห็ น ประโยชน์ ข องการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่า
- การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ต รงกั บ เวลาท างานของ
ประชาชน ทาให้ประชาชนที่ออกไปประกอบอาชีพ ไม่สามารถทราบกาหนดการประชุมประชาคมได้
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(2) ปั ญหาด้านงบประมาณ คือเทศบาลตาบลกุดหมากไฟมีงบประมาณจากัดไม่
เพียงพอในการจัดสรร เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการให้กับประชาชนในพื้นที่ ทาให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการในการพัฒ นา เพราะเห็นว่าโครงการที่ตน
เสนอไปนั้นไม่ได้รับการดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที
(3) การเมื อ งมี อิ ท ธิ พ ลผลต่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลใช้อานาจแทรกแซง
ในการกาหนดปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความ
ต้อ งการของตนเองและฐานเสี ย งทางการเมื อ ง ท าให้ โ ครงการที่ ป ระชาชนเสนอในการประชุ ม
ประชาคม ไม่ถูกนามาจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย ทาให้โครงการไม่ได้มากจากปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
(4) ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่เข้ามาทาหน้าที่ใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไม่ค่อยเข้าร่วมการประชุม หรือเข้าร่วมเป็นบางครั้ง
และในการเข้าร่วมประชุมจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นมีเพียงแต่นั่งฟังความคิดเห็นของคณะกรรม
ท่านอื่นที่เป็นตัวแทนของส่วนราชการทาให้การเข้ามาทาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนยังไม่
เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ซึ่งตัวแทนประชาคมท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
และให้ความสาคัญในบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเอง รวมถึงปัญหาเรื่องค่าตอบแทนซึ่งในขณะนี้ยัง
ไม่มีระเบียบกาหนดให้มีค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทาให้คณะกรรมการขาด
แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม
(5) ข้อจากัดด้านเวลา คือระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) มีระยะเวลาในการดาเนินการน้อย โดยได้กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 เดือนมิถุนายน 2562 ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า หนังสือซักซ้อมออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
กาหนดให้ทาแผนต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ให้เวลาดาเนินการเพียง 1 เดือนใน
การจั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ซึ่ งระยะเวลาที่ถู กก าหนดให้ ด าเนิน การจั ดท าแผนให้ แ ล้ ว เสร็จ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนและสภาพการดาเนินงานจริง เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนการจัดทาแผนต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ แต่ด้วยระยะเวลา
ที่จากัดทาให้แผนที่ออกมาก็ย่อมที่จะไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และก่อนมีหนังสือสั่งการออกมาให้ดาเนินการ
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จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผน
(6) ข้ อ จ าจั ด ด้ า นระเบี ย บ กฎหมาย ที่ ไ ม่ มี ค วามยื ดหยุ่ น ในกระบวนการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทางบประมาณรายจ่าย ด้ว ยระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความ
ยุ่งยาก หลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนาน ทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายใน
ขั้นตอนการทางานของราชการ เพราะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน
7.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผลการศึกษา ดังนี้
1) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์
หรือวันและเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมประชาคมแก่ประชาชน
2) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และผ่านสื่อออนไลน์
เช่ น เฟสบุ๊ ค ไลน์ เว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลให้ ม ากขึ้ น ในเรื่ อ งก าหนดการจั ด ประชุ ม ประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการตระหนักถึงความสาคัญของการมี
ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาท้องถิ่น ประโยชน์ของแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวมทั้งส่ งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
3) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในกาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และบทบาทอานาจหน้าที่ของเทศบาล ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนกลุ่ ม
ดังกล่าวมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมเสนอแนะ ฟังความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างจิตสานึกให้เห็นความสาคัญของการจัดทาแผนว่า การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
วางแผนของประชาชน ไม่ใช่เป็นแผนของทางราชการ รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม
มากขึ้น
4) ประชาชนส่ ว นหนึ่ งยั ง ไม่ เห็ นความส าคัญของการมีส่ ว นร่ว มในการจั ดทาแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น ซึ่งอาจเกิดจากความเบื่อหน่ายที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ จึงต้องมี
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และชี้แจงเหตุผล กรณี
โครงการที่ประชาชนเสนอผ่านเวทีประชาคมแล้วไม่สามารถดาเนินการได้ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
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5) ผู้ น าชุมชนควรเป็ น ตัว กลางประสานความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานรัฐ กั บประชาชน
กล่ า วคื อ หากเทศบาลมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารกิ จ กรรมใด ๆ ก็ ใ ห้ ผู้ น าชุ ม ชนไปเน้ น ย้ ากั บ
ประชาชนให้รับทราบอีกครั้ง
6) เทศบาลต าบลกุ ด หมากไฟ ควรสร้ า งช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
ประสานงานกับประชาชน พร้อมทั้งควรเร่ งหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน และหากเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนแล้ว ประชาชน
ย่อมต้องการให้ความร่วมมือต่อการดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งอาจส่งผลให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
ไปได้อย่างราบรื่น
7) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟต้องดาเนินโครงการ กิจกรรมตามความต้องการของประชาชน
และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพการตัดสินใจของ
ประชาชน
8) เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ ควรมีสิ่ งจูงใจให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการประชุม
ประชาคม เช่ น มี ก ารแจกของ หรื อ มี กิ จ กรรมลุ้ น รั บ ของรางวั ล และผลั ก ดั น ให้ มี ร ะเบี ย บเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการเพื่อสร้างแรงจูงในในการเข้าร่วมประชุม
9) กองวิชาการและแผนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการ
ประสานงานกับส่วนราชการอื่นภายในเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ เพื่อออกไปร่ วมบริการประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การจั ดเก็บ ภาษี การขึ้นทะเบี ยนสุ นัข และแมว เพื่อให้ ประชาชนสนใจเข้าร่ว ม
กิจกรรมของเทศบาลรวมถึงการเข้าร่วมประชาคมมากขึ้น
10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะมีหนังสือ
สั่งการให้ ดาเนิ นการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพการดาเนินงานจริง เช่น การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรณำนุกรม
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กำรประยุกต์ใช้กำรจัดกำรขยะไร้ถัง “กรณีตวั แบบเทศบำลตำบลหนองหลวง”
บุษบา อริยศรีวัฒนา*
บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง การประยุ กต์ ใช้ การจั ดการขยะไร้ ถั ง “กรณี ตั วแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนไรถัง ของเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) การนามาประยุกต์ใช้กับเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ทาการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
แล้วตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
หนึ่ง คือ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลของเทศบาลตาบลภูสิงห์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มที่สอง คือ ผู้นากลุ่มต่าง ๆ และชาวบ้าน ตาบลภูสิงห์ อาเภอ
สหั ส ขั น ธ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ และกลุ่ ม ที่ ส าม คื อ ผู้ แ ทนราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การขยะ
รวมทั้งหมด 15 คน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผลการศึ ก ษาพบว่ า โครงสร้ า งส่ ว นราชการ คณะผู้ บ ริ ห าร และ
การบริหารงาน ของเทศบาลตาบลภูสิงห์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตาบลหนอง
หลวง มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็นเทศบาลเหมือนกัน สภาพปัญหาขยะของเทศบาล
ตาบลภูสิงห์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง มีส่วนที่เหมือนกัน คือ แหล่งกาเนิดของขยะส่วนใหญ่มา
จากครัวเรือน ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง หน่วยงาน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ มี ง บประมาณในการสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอในการที่ จ ะจั ด การขยะให้ มี
ประสิทธิภาพ
สาหรับแนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหั ส ขัน ธ์ จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ ยนแปลง คือ
ลงพื้น ที่ในตาบล 2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในต าบล 3) ด าเนิ นการเปลี่ ยนแปลง คื อ เทศบาลจะแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย จั ด อบรม 4) สร้ า งขี ด ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลง คื อ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ผลที่ได้ทาให้เทศบาลตาบลภูสิงห์มีแนวทางในการ
จั ด การขยะได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในต าบลมี ค วามสวยงามขึ้ น และงบประมาณที่ ใ ช้ ใ น
การจัดการขยะลดลง สาคัญที่สุดทาให้เทศบาลตาบลภูสิงห์ และประชาชนในตาบลได้ประกาศเป็น
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: ja.scb29@gmail.com
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ตาบลไร้ ถั ง 100% โดยมีปั จ จั ย ที่ท าให้ ก ารจั ดการขยะประสบความส าเร็ จมี 3 ปัจ จัย ส าคัญ คื อ
1) ผู้ น าท้ อ งที่ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และให้ อ านาจใน
การจัดการ 2) ผู้นาท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ตาบล 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ตาบลภูสิงห์ ส่วนของเทศบาลตาบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ ดาเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม และติดตามประเมินผล ผลที่ได้ คือ เทศบาล
เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขยะ เท่านั้น ซึ่งทาให้ผลของการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังต้อง
มีการจัดซื้อถังขยะให้ทุกปี ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการ
ขยะได้เอง นอกจากนี้เทศบาลทาหน้าที่ในการดาเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็น
เพีย งผู้ ส นั บ สนุ น และการสั มภาษณ์ความคิดเห็ นของผู้ บริห ารเทศบาลตาบลหนองหลวงต่อแนว
ทางการจัดการขยะของเทศบาลตาบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลตาบลหนอง
หลวงนั้น ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถนามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การประยุกต์, ขยะไร้ถัง, เทศบาลตาบลภูสิงห์
1. บทนำ
ตาบลภูสิงห์ เป็น 1 ใน 8 ของอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในตาบลภูสิงห์มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 8 แห่ง โดยเทศบาลตาบลภูสิงห์เป็น 1 ใน 8 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีประชากร 779 ครัวเรือน ประมาณ 2,779 คน มีพื้นที่ทั้งหมด
35.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,375 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอาเภอ
ประมาณ 4 กิโ ลเมตร ห่ างจากตัว จังหวัดประมาณ 36 กิโ ลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น
9 หมู่บ้าน พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีเขื่อนลาปาวล้อมรอบ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
เป็นพื้นดิน ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่า แม้ว่าเทศบาลตาบลภูสิงห์จะมีจานวนประชากรไม่มาก แต่ก็มีปริมาณ
ขยะไม่น้ อ ยประมาณ 1.39 ตัน /วัน หรือประมาณ 498.96 ตัน/ปี และมีปริม าณเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ
ซึ่งประชากรไม่ส ามารถบริ ห ารจั ดการขยะภายในครัว เรือนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประกอบกั บ
หน่วยงานราชการไม่มีที่สารับการทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีบ่อทิ้งขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ จึงได้มี
การลั กลอบทิ้งขยะโดยการฝังกลบในพื้นที่สาธารณะ ไหล่ ทาง หรือที่รกร้างว่างเปล่ า ซึ่ งเป็นการ
จัดการไม่ถูกหลักวิชาการ และยังเป็นการทาลายภูมิทัศน์ของตาบลให้ไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่ รวมทั้ง
เทศบาลตาบลภูสิงห์ต้องมีค่าใช่จ่ายในการจัดการขยะ 250,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
แต่การจัดการขยะที่ได้ไม่ยั่งยืน และงบประมาณมีจากัด นอกจากนี้การเดิน ทางไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่นเมื่อนามาประยุกต์ใช้ในบริบทของตาบลก็ไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น หน่วยงานราชการ เทศบาล และประชาชนในตาบลต่างรับรู้ร่วมกัน แต่ไม่สามารถหาวิธีการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพได้
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ปั ญ หาขยะที่ เกิ ดขึ้ น ภายในตาบลจึง ทาให้ ห น่ ว ยงานราชการ เทศบาลตาบลภูสิ งห์ และ
ประชาชน จึ ง ได้ ห าทางออกร่ ว มกั น กั บ ปั ญ หาขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ เ สนอแนวทางการจั ด การขยะในระยะยาวให้ กั บ เทศบาลต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี
5 เทศบาล ได้ทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้เชิญ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาให้
ความรู้ ในการจั ด การขยะ มุ่งสู่ ตาบลไร้ถั ง โดยมีขั้ นตอน 4 ขั้น คื อ การสร้ างการยอมรับ ในการ
เปลี่ยนแปลง การระดมการสนับสนุนจากชุมชน ดาเนินการเปลี่ยนแปลง การสร้างขีดความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลง และแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะใช้ไม่ได้ให้ครัวเรือนเป็นผู้จัดการ ขยะเป็น
พิษนาส่ง อบจ.เป็นผู้จัดการขยะ และขยะติดเชื้อประชาชน และ รพสต.เป็นผู้จัดการขยะ หลังจากที่
เทศบาลตาบลภูสิงห์ได้รับความรู้แล้วจึงเริ่มดาเนินการโดยการปลูกจิตสานึก ให้ความรู้การจัดการขยะ
ที่ถูกหลักวิชาการกับประชาชน และประชาชนเป็นผู้เริ่ มต้นจากการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่ได้
แบ่งข้างต้นเป็นลาดับแรก และนาส่งเทศบาลตาบลภูสิงห์เป็นผู้ดาเนินการในขั้นต่อมา คือ เทศบาล
ต าบลภู สิ ง ห์ น ารถออกไปซื้ อ ขยะที่ ป ระชาชนได้ คั ด แยกไว้ แ ล้ ว ทุ ก วั น ศุ ก ร์ และส่ ง มอบต่ อ ให้
บริษัทเอกชนนาไปแปรรูปเป็นน้ามัน และขยะอินทรีย์แปรรูป เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือถ้ามีปริมาณ
น้อยก็ส ามารถเททิ้งลงพื้น ดิน รอบต้นไม้ ถ้ามีปริมาณจะให้ ทาเป็นบ่ออินทรีย์ เป็นต้น หลั งจากที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึก รู้จักคัดแยกขยะ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ทาให้ภายในตาบลมีปริมาณ
ขยะลดลงจนในปัจจุบันกลายเป็นตาบลไร้ถัง ค่าใช้จ่ ายในการจัดการขยะของเทศบาลตาบลภูสิงห์
ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 8,000 บาท/เดือน ขยะมีการบริหารจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และจาก 5 เทศบาลที่ทา MOU ร่วมกัน มีเพียงแค่เทศบาลตาบลภูสิงห์แห่ง
เดียวที่เป็นพื้นที่ไร้ถังขยะทั้งหมด ไม่มีถังขยะวางในตาบล ทาให้ภูมิทัศน์ภายในตาบลดีขึ้น เป็นเมืองที่
น่าอยู่มากขึ้น และประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งความสาเร็จในครั้ง
นี้เกิดจากการที่ผู้นามีวิสัยทัศน์ การบูรณาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันในการแก้ไข
ปัญหาและบริหารจัดการขยะของตาบลด้วยตนเอง นาไปสู่ตาบลต้นแบบในการจัดการขยะให้กับ
จังหวัดและมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (อดิศักดิ์ สมคะเณย์, 2562)
จากความสาคัญและการประสบความสาเร็จในการจัดการขยะ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาการจั ด การขยะไปสู่ ต าบลไร้ ถั ง ของเทศบาลต าบลภู สิ ง ห์ ซึ่ ง เริ่ ม จากการคั ด แยกขยะ
จากครัวเรือนนาไปสู่การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด รวมทั้งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชน จนสามารถทาให้บริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลังจาก
เทศบาลตาบลหนองหลวงทาการศึกษาและถอดบทเรียนของเทศบาลตาบลภูสิงห์แล้ ว จึงมีแนวคิดนา
รูปแบบการจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
เทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การขยะ เพื่ อ มุ่ ง สู่ ต าบลไร ถั ง ของเทศบาลต าบลภู สิ ง ห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.2 เพื่ อศึ กษาการน ามาประยุ กต์ ใช้ กับ เทศบาลต าบลหนองหลวง อาเภอสว่า งแดนดิ น
จังหวัดสกลนคร
3. วิธีกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเป็น
การวิจั ย เชิง คุณภาพ ผู้ ศึ กษาใช้ก ารสั มภาษณ์แ บบเชิง ลึ ก เป็น การสั มภาษณ์แบบไม่ มีโ ครงสร้ า ง
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยผู้ศึกษาได้ตั้งคาถาม
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ แล้ ว ตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (Triangulation) โดยที่
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากเวลา สถานที่ และบุคคล แล้วได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ถูกต้องและ
เหมื อ นกั น ก็ ห มายความว่ า ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้
(การตรวจสอบแบบสามเส้ า ใช้เฉพาะส่ว นที่ 2 3 และ 4 ใช้เฉพาะกรณีของเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาหรับส่วนที่ 1 จะเป็นการตรวจสอบแบบเส้าเดียว คือ สอบถามใน
ส่ วนของคณะผู้ บริ หาร และหั วหน้ าส่ วนราชการเท่านั้น ถือว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มี ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ซึ่งมีกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง คือ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลของเทศบาล
ตาบลภูสิงห์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มที่สอง คือ ผู้นา
กลุ่มต่าง ๆ และชาวบ้าน ตาบลภูสิงห์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มที่สาม คือ ผู้แทน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ รวมทั้งหมด 15 คน
4. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และการบริหารงาน ของเทศบาล
ตาบลภูสิงห์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็นเทศบาลเหมือนกัน สภาพปัญหาขยะของ
เทศบาลตาบลภูสิงห์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง มีส่วนที่เหมือนกัน คือ แหล่งกาเนิดของขยะส่วน
ใหญ่ม าจากครั ว เรื อ น ประชาชนไม่ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในการที่จ ะจั ด การขยะได้ อย่ างถู กต้ อ ง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการที่จะจัดการขยะให้
มีประสิทธิภาพ
สาหรับแนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหั ส ขัน ธ์ จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ ยนแปลง คือ
ลงพื้น ที่ในตาบล 2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และ
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รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในต าบล 3) ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลง คื อ เทศบาลจะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย จั ด อบรม 4) สร้ า งขี ด ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลง คื อ
การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ติด ตามประเมิน ผล ผลที่ ได้ท าให้ เทศบาลตาบลภูสิ งห์ มี แนวทาง
ในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ภูมิทัศน์ภายในตาบลมีความสวยงามขึ้น และงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดการขยะลดลง สาคัญที่สุดทาให้เทศบาลตาบลภูสิงห์ และประชาชนในตาบลได้ประกาศเป็นตาบล
ไร้ ถั ง 100% โดยมี ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารจั ด การขยะประสบความส าเร็ จ มี 3 ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ
1) ผู้ น าท้ อ งที่ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และให้ อ านาจใน
การจัดการ 2) ผู้นาท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ตาบล 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ตาบลภูสิงห์ ส่วนของเทศบาลตาบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ ดาเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม และติดตามประเมินผล ผลที่ได้ คือ เทศบาล
เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขยะ เท่านั้น ซึ่งทาให้ผลของการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังต้อง
มีการจัดซื้อถังขยะให้ทุกปี ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการ
ขยะได้เอง นอกจากนี้เทศบาลทาหน้าที่ในการดาเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็น
เพียงผู้สนับสนุนและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหลวงต่อแนวทางการ
จัดการขยะของเทศบาลตาบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลตาบลหนองหลวงนั้น
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถนามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สร้างการยอมรับในการเปลีย่ นแปลง คือ
ลงพื้นที่ในตาบล

แนวทำงกำรจัดกำรขยะ
ของเทศบำลตำบลภูสิงห์

การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ
การประชุมประชาคมให้ความรู้ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในตาบล
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม
สร้างขีดความสามารถในการเปลีย่ นแปลง คือ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม
ประเมินผล

ภาพที่ 4.1 แนวทางการจัดการขยะของเทศบาลตาบลภูสิงห์

399

แนวทำงกำรจัดกำรขยะของ
เทศบำล
ตำบลหนองหลวง

ดาเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม

ติดตามประเมินผล

ภาพที่ 4.2 แนวทางการจัดการขยะของเทศบาลตาบลหนองหลวง
5. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ จากผลการศึกษา พบว่า
ส่ ว นที่ 1 โครงสร้ า งส่ ว นราชการ คณะผู้ บ ริ ห าร และการบริ ห ารงานของเทศบาล
ตาบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
และเทศบาลตาบลหนองหลวง
โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และการบริ หารงาน ของเทศบาลตาบลภูสิงห์ อาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็น
เทศบาลเหมือนกัน จานวนกองก็มีจานวนเท่ากัน เพราะปริมาณงานมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
ส่ วนที่ 2 สภาพปั ญหาขยะในเขตเทศบาลต าบลภู สิ งห์ อ าเภอสหั ส ขั นธ์ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สภาพปั ญ หาการจั ด การขยะในเขตเทศบาลต าบลภู สิ ง ห์ ใ นตอนแรกนั้ น เป็ น การที่ ใ ห้
ประชาชนจัดการทิ้งขยะด้วยตนเอง โดยที่ประชาชนไม่มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดการขยะที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทิ้งตามที่สาธารณะอย่างมักง่าย เมื่อปริมาณขยะที่ทิ้งเพิ่มมากขึ้น ทาให้ภูมิ
ทัศน์ถูกทาลายไม่น่ามอง สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการขยะ จนกลายเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถสรุปเป็นปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
จากผลการศึกษา ปั ญหาที่สาคัญที่สุด พบว่า ประชาชนก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และมีความเข้าใจว่าสามารถทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ ส่งผลให้ประชาชนไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนที่จะนาไปทิ้ง ทาให้ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทาลายภูมิทัศน์ของตาบลให้ไม่สวยงาม
ปั ญหารองลงมา คื อ เทศบาลประสบปัญหาในเรื่ องของงบประมาณส าหรับ การจัดการขยะมีไ ม่
เพียงพอ และการจัดการขยะที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้ จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการขยะในเขตเทศบาลตาบลภูสิงห์ ได้ดาเนินการ
ร่วมกับกับตาบลภายใต้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน การที่มุ่ง ให้ประชาชนพึ่งตนเองเป็นสาคัญ
สร้างความเข้มแข็งให้กับตาบล และที่สาคัญ คือ การลงมือทาด้วยตนเองของประชาชน และผู้นาเป็น
แบบอย่ างในการลงมื อปฏิบั ติ โดยเทศบาลตาบลภูสิ ง ห์ เป็ นตัว กลางในการจัดประชุ มประชาคม
เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกัน กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้
1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง คือ ลงพื้นที่ในตาบล โดยท่านนายกเทศมนตรีตาบล
ภูสิ งห์ อดิ ศัก ดิ์ สมคะเณย์ น าสมาชิก สภา และคณะผู้ บริ ห ารเทศบาลต าบลภูสิ งห์ เพื่อ สอบถาม
สถานการณ์ของการจัดการขยะในตาบล ปัญหาในการจัดการขยะมีอะไรบ้าง และอธิบายถึงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในตาบลที่ไม่น่ามองของตาบล และอธิบายถึงสภาพภูมิทัศน์ที่น่ามอง สวยงามของตาบลเป็น
อย่างไร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้กับประชาชน
2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หลังจากที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลภูสิงห์ลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาในการ
จัดการขยะของประชาชนแล้ว ได้มีการจัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้นาชุมชน คือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขของทุกหมู่บ้าน ผู้อานวยการโรงเรียน และประชาชนใน
ตาบล
3) ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลง คื อ เทศบาลจะดาเนิ นการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขับ เคลื่ อ น
นโยบายให้บ รรลุ เป้าหมายที่ว างไว้ และจะดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดอบให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนและสามารถ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ทางเทศบาลจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เชิญวิทยากรดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาให้ความรู้ในการจัดการขยะมุ่งสู่
ตาบลไร้ ถัง วิ ทยากรได้ แบ่ ง ขยะออกเป็น 3 ประเภท คื อ ขยะใช้ ไม่ ไ ด้ ให้ ค รัว เรือ นเป็น ผู้ จัด การ
ขยะเป็นพิษนาส่ง อบจ.เป็นผู้จัดการขยะ และขยะติดเชื้อประชาชน และ รพสต.เป็นผู้จัดการขยะ
4) สร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คือ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ หลังจากที่
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้ว เทศบาลตาบลภู
สิงห์ ได้เริ่มขับ เคลื่อนนโยบาย โดยเริ่มจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่ว นราชการ และทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนได้เริ่มต้นในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนที่
เป็ น จุดเริ่มต้นของขยะตามแนวทางที่ได้เรียนรู้จากการอบรม และทุกภาคส่ ว นได้ร่ว มกันลงพื้น ที่
ช่วยกันเก็บขยะภายในตาบล นับเป็นจุดเริ่มต้นในการนาตาบลไปสู่ตาบลไร้ถัง และเทศบาลจะเป็น
หน่ ว ยงานที่ ช่ ว ยรวบรวมขยะจากประชาชนแล้ ว น าส่ ง บริ ษั ท เอกชน เพื่ อ แปรรู ป เป็ น น้ ามั น
ซึ่งบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาเอาขยะ
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หลั ง จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น าไปปฏิ บั ติ เทศบาลต าบลภู สิ ง ห์ จ ะมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล โดยทางเทศบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล
เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการนานโยบายไปปฏิบัติของประชาชนในตาบล และปรับปรุง แก้ไขปัญหา
ต่อไปในอนาคต และหลังจากที่ดาเนินการไปแล้วนั้น ผลที่ได้รับ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ผลที่ได้หลังจำกมีกำรจัดขยะในเขตตำบลภูสิงห์
ผลของการจัดการขยะตามแนวคิดของ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ทาให้เทศบาลมีแนวทางใน
การจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะจัดการขยะที่ใช้ไม่ได้ ส่งมอบให้กับบริษัทเอกชนสามารถ
นาไปแปรูปเป็นน้ามันได้ ภูมิทัศน์ภายในตาบลมีความสวยงามขึ้น และงบประมาณที่ใช้ในการจัดการ
ขยะลดลง สาคัญที่สุดทาให้เทศบาลตาบลภูสิงห์ และประชาชนในตาบลได้ประกาศว่า เป็นตาบลไร้ถัง
100% รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
โครงการชุมชนไร้ถัง
ส่วนเทศบาลตาบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ การดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยการจัด
อบรม และติด ตามประเมิ น ผลเท่า นั้น ผลที่ ได้ คือ เทศบาลเป็น ตัว กลางในการซื้ อ -ขยะ เท่า นั้ น
ซึ่ ง ท าให้ ผ ลของการจั ด การขยะไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร ยั ง ต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ ถั ง ขยะให้ ทุ ก ปี
ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการขยะได้เอง นอกจากนี้
เทศบาลทาหน้าที่ในการดาเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็นเพียงผู้สนับสนุน
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จในการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่ตาบลไร้ถังของเทศบาล
ตาบลภูสิงห์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จในการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่ตาบลไร้ถังของเทศบาลตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่สาคัญ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ปัจ จัยที่หนึ่ง ผู้ นาท้องที่ ผู้ นาท้องถิ่น ให้ ความสาคัญกับความคิดเห็นของประชาชนและ
ให้อานาจในการจัดการ
กานันตาบลภูสิงห์ นายกเทศมนตรีตาบลภูสิงห์ ปลัดเทศบาลตาบลภูสิงห์ เป็นผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เปิดกว้างในการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะปฏิบัติงานจะมีการระดม
ความคิด รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตาบล ทาให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะนาความคิดเห็นที่
ได้นาเสนอต่อสาธารณะเพื่อพิจารณาร่วมกัน ส่งผลให้เป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของประชาชนที่เป็นส่วนที่สาคัญที่สุด จนกลายเป็นความร่วมมือ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับตาบล ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
รวมทั้งผู้นายังเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง มีการคัดแยกขยะเอง ปุ๋ยชีวภาพก็ทาเอง
ผู้นาบอกไว้ว่ า เราต้องทาให้เขาเห็ นจริง ให้เขาเชื่อว่าสิ่ งที่ทาประชาชนได้ประโยชน์ สุดท้ายแล้ ว
ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือ การขอความช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้น
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ปัจจัยที่สอง ผู้นาท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ตาบล
ผู้ น าท้ อ งที่ (ก านั น ต าบลภู สิ ง ห์ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น) คณะกรรมการหมู่ บ้ า น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ให้ความสาคัญกับงานที่ทา มีความยืดหยุ่นในการทางาน และให้ความร่วมมือกับเทศบาลตาบลภูสิงห์
เป็นอย่างดีในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรณรงค์ในการจัดการขยะ และสร้างจิตสานึกในการรักบ้าน
เกิดของตนเอง ซึ่งจะทาให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
ปัจจัยที่สำม การมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลภูสิงห์
การจัดการขยะของเทศบาลตาบลภูสิงห์ประสบความสาเร็จได้ เพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในตาบล โดยมีลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ ให้ประชาชนในตาบลมีการแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง สามารถเสนอแนวทางการปฏิบัติง านได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการของประชาชน
โดยผ่ า นการประชุ ม ประจ าเดื อ นของหมู่ บ้ า น ประชุ ม ประชาคม ทั้ ง กระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การคิด การตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตาบล ลดการพึ่งพาภายนอก และทาให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมี การปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการ
มาเป็นผู้สนับสนุนและสร้างกลไกปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในตาบล จะทาให้
ใช้เวลาน้อยในการที่ทาให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งตาบลภูสิงห์ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ในการเป็นตาบล
ไร้ถัง 100%
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหลวงต่อแนวทางการจัดการขยะ
ของเทศบาลตาบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลตาบลหนองหลวงได้หรือไม่? ถ้าไม่
จะปรับปรุงในส่วนใด
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองหลวงต่อแนวทางการจัดการขยะ
ของเทศบาลตาบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริ บทของเทศบาลตาบลหนองหลวงนั้นผู้บริหารทั้ง 3
ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถนามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากขึ้น เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 และสรุปผลการศึกษาข้างต้น สามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาทา
การอภิปรายผลได้ดังนี้
ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า เทศบาลต าบลภู สิ ง ห์ ป ระสบความส าเร็ จ ในการจั ด การขยะ
เพราะนายกเทศมนตรีตาบลภูสิงห์ ผู้นาทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ มีวิสัยทัศน์
มีภาวะผู้นา อยากให้ตาบลกลับมามีภูมิทัศน์ที่งดงาม และที่สาคัญที่สุด คือ ต้องการให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าในในการจัดการขยะที่ถูกต้อง อีกทั้งคนในตาบลก็เห็นว่าขยะเป็นปัญหาที่สาคัญของ
ตาบล จึงทาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยตาบลเอง
ซึ่งใช้เวทีประชุมประชาคมในการรับฟังปั ญหา และกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งกาหนด
ข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ในอนาคตให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ และให้เทศบาล
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาเท่านั้น และให้ประชาชนในตาบลคิดและ
ลงมือทาเอง
เทศบาลตาบลภูสิงห์มีการจัดการขยะโดยการให้อานาจประชาชนเต็มที่ในการคิด ตัดสินใจ
การเสริมอานาจประชาชน เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเต็มที่ในการตัดสินใจ
การบริหารงาน และการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดเน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดาเนินภารกิจ และ
ภาครั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เท่ า นั้ น และสอดคล้ อ งกั บ วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์ (2549)
การทางานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร
หรือระดับประเทศนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิด
ความรู้ สึกความเป็น เจ้ าของ (Ownership) และจะทาให้ ผู้มีส่ วนร่ว ม หรือผู้ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยนั้น
ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต าม (Compliance) และรวมถึ ง ตกลงยอมรั บ (Commitment) ได้ อ ย่ า งสมั ค รใจ
เต็มใจ และสบายใจ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) ควรศึกษาถึงกระบวนการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการจัดการขยะให้ยั่งยืนต่อไป
(2) ควรรณรงค์ แ ละให้ ค วามรู้ ป ระชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการคั ด แยกขยะและ
การทิง้ ขยะ
(3) เทศบาลตาบลภูสิงห์ควรเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะและ
เพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยตาบลในการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและนาไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยหรือเครื่องอัดขยะที่นาส่งบริษัทเอกชน
(4) เทศบาลตาบลหนองหลวงควรนาแนวทางการจัดการขยะของเทศบาลตาบล
ภูสิงห์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
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กำรศึกษำปัญหำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโสเภณีเด็ก:
กรณีศึกษำองค์กำรภำครัฐในจังหวัดอุดรธำนี
ปฏิภัทร์ สุทธิพันธ์ตระกูล*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ยนี้ มีวัตถุป ระสงค์ที่สาคัญ คือ เพื่อศึกษาวิธีการ ผลการดาเนินงาน สภาพ
ปัญหาและอุปสรรค ขององค์การภาครัฐในจังหวัดอุดธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
ในจังหวัดอุดธานีตลอดจนนาเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะที่จะทาให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี เกิดประสิทธิภพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ทา การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้น
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informant Interview) โดยแบ่งหน่วยวิเคราะห์เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับปัจเจกบุคคล เป็นการศึกษาถึงสาเหตุการเข้าสู่อาชีพ อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snow
Balls) โดยทาการศึกษาจากเด็กที่ค้าประเวณีในเขตจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ราย พบว่าสาเหตุหลัก
ในการตัดสินใจประกอบอาชีพคือปัจจัยนครอบครัวสาคัญที่สุดเพราะถ้า ครอบครัวอบอุ่นแล้ว ย่อม
กล่อมเกลาสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็กได้ แต่ถ้าสถาบันครอบครัวอ่อนแอแล้วย่อมนาไปสู่การตัดสินใจผิด ๆ
ของเด็กและเยาวชน เช่นค่านิยมในวัตถุและเงินตราเป็นต้น แต่ปัจจัยที่ผลักดันเช้าสู่การค้าประเวณี
มักจะมีมากกว่าหนึ่งปัจจัย โดยมีปัจจัยด้านครอบครัวเป็นหลัก ส่วนปัจ จัยด้านเศรษฐกิจและอื่น ๆ
มั ก เป็ น ปั จ จั ย รองลงมา การที่ จ ะป้ อ งกั น ปั ญ หาโสเภณี เ ด็ ก ต้ อ งเริ่ ม ที่ ค รอบครั ว ระดั บ องค์ ก าร
เป็นการศึกษาองค์การภาครัฐในเขตจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 5 องค์การ ซึ่งจาแนกตามบทบาทแบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือ องศ์การที่ทางานในระดับนโยบาย
ของจังหวัดและองค์การที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้ผลการวิจัยดังนี้
คำสำคัญ: การป้องกันและแก้ไข, ปัญหาโสเภณีเด็ก, องค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรอุดรธานี
1. บทนำ
ปัญหาการค้าประเวณีเป็นปัญหาทางสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพทับซ้อน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจจะได้ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อ งไม่ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขหรือ ขจัดปัญหา
การค้าประเวณีลดให้น้อยลงหรือทั้งหมดทั้งสิ้นจากสังคมไทย ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวเท่าใด การค้าประเวณีและโสเภณีก็เพิ่ม มากขึ้นเท่านั้นจนเป็น
การกล่าวขานทั่ว โลกและเป็ นข่าวภายในและภายนอกประเทศทาให้กิตติศัพท์การค้าประเวณีใน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประเทศไทยอยู่ในความคิดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่าประเทศไทยเป็น
ซ่องโสเภณีที่สุดในเอเชีย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2538) พระอภัยมณีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ. 2503 (สงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นต้นมาถ้าเป็นอาชีพทารายได้ในช่วงสงครามสังคมไทยมีทัศนะ
โสเภณีเป็นเรื่องปกติธรรมดา ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นจานวนโสเภณีอย่า งรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและ
รูปแบบให้การบริการที่มีความหลากหลายทั้งทางตรงและแอบแฝงการค้าหญิงและเด็ก ในพื้นที่ปัญหา
อาชญากรรมและการกระทาอย่างรุนแรงทางเพศมีแนวโน้มสูง รวมทั้งการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ของโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ในปัจจุบันทาให้ผู้ใช้บริการการค้าประเวณีหันมาใช้
บริการโสเภณีเด็กมาให้บ ริการมากขึ้นและจากการศึกษาวิจัยว่าอัตราการเจริญเติบโตโสเภณีเด็ก
เส้นทางโดยตรงกับการค้าประเวณีในผู้ใหญ่ (ชาย โพธิสิตา และคณะ, 2537) จากปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลกาลังเผชิญหน้าอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเศรษฐกิจและสังคมในกระแส
โลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการที่โสเภณีเด็กในสังคมไทยอันนี้เป็นการค้ามนุษ ย์พี่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษย์ชล
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกทั้ง อาจถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
ก็เป็นได้ เห็นได้ว่าปัญหาโสเภณีเด็กเป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่เร่ง
ดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
ปัญหาโสเภณีเด็กหรือกรณีแม่เล้า จิ๋วที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีเป็นบทสะท้อนของสังคม
ยังให้เห็นความเหลวแหลกที่ชัดเจนในสังคมการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเด็ก ส่วนใหญ่
ทาการศึกษาในประเด็นการตัดสิน ใจเข้าสู่อาชีพหรือมูลเหตุจูงใจหรือแรงผลักดันให้เด็กมาค้าประเวณี
ส่ว นงานวิจั ย ของอีกกลุ่มหนึ่งมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตส่ ว นสุ ขภาพอนามัยหรือการ
ดารงชีวิตของเด็กที่มาค้าประเวณี ส่วนงานวิจัยของกลุ่มหนึ่งมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชี วิต
สุขภาพอนามัยหรือการดารงชีวิตของเด็กพี่มาค้าประเวณี และมีงานวิจัยน้อยมากที่ทาให้การศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของกันทางานขององค์การภาครัฐในการป้องกันและปัญหาโสเภณีเด็ก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาปัญหาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กโดยศึกษา
รูปแบบและวิธีก ารดาเนินการขององค์กรภาครัฐในเขตจังหวัดอุดรธานี ศึกษาถึงวิธีการทางานการ
ติดตามงานและรายละเอีย ดเกี่ย วกับข้อดีข้อเสีย ของขั้นตอนการดาเนินงานกลไกการทางานการ
ติดตามงานและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของขั้นตอนหรือกลไกการทางานที่ได้ดาเนินการไป
แล้วรวมทั้งศึกษาการทางานการประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ทางานกับกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันและมีเป้าหมายสุดท้ายคล้ายคลึงกัน โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้จาก
การทางานมากกว่าผลงานที่ชัดเจนเป็นการพยายามทาความเข้าใจกับสภาพปัญหาเรื่องสิทธิเด็กและ
พิจารณาว่าวิธีการแก้ปัญหาขององค์การแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์การ มีจุดร่วมหรือจุดต่างอย่างไร
และจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้วิจัยว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายสามารถนาเข้าไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้ เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่ละองค์กรหน่วยงานไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้โดยลาพัง ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เพียงการนาไปกาหนดแนวทางในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในเขตจังหวัดอุดรขององค์การภาครัฐเท่านั้นแต่สามารถนาไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ที่ที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกันได้อีกด้วย
2 .วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการและดาเนินงานขององค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะที่จะทาให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญ หา
โสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 ทาอย่างไรให้เกิดความคิดในเชิงบูรณาการที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
3.2 ทาอย่ างไรให้ เกิดกระบวนการการเรียนรู้และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการนา
นโยบายมาสู่กันปฏิบัติส่วนภูมิภาคประสบปัญหาสาคัญ ๆ
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยการสัมภาษณ์ (Face Interview) เป็นประการสาคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการโดยสังเขป ดังนี้
1) เด็กหรือเยาวชนที่เป็นโสเภณี ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไปสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม โดยอาศัยการแนะนาจาผู้ที่เคยใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยต้องอาศัยระยะเวลาและความเชื่อใจ
จากกลุ่มตัวอย่างจึงจะเริ่มทาคาสัมภาษณ์หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้
2) องค์การภาครัฐ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสืบเสาะว่าเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท่านใดใน
หน่ายงานนั้นที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่ายงานนั้น ๆ ก็ได้ แล้วจึงมีหนังสือขอความร่วมมือเพื่อทาการสัมภาษณ์ชิงลึกไปยัง
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็นกลุ่มต้อย่างในการศึกษา และเมื่ อสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยจะทาการ
ตรวจสอบว่าประเด็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เพียงพอตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ถ้ายังขาด
ประเด็นใดก็จะขอสัมภาษณ์อีกครั้งซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ขึ้นอยู่
กับประเด็นที่ขาดไปเป็นสาคัญเพื่อความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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5. ผลกำรวิจัย
ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอผลการวิจัยชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากประชากรตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1) เด็กหรือเยาวชนที่ทาการค้าประเวณี โดยทาการศึกษาถึงสาเหตุในการเข้าสู่อาชีพ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการปัจจุบันของปัญหาโสณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี
2) พัฒนาสังคมและสวัสดิ์การจังหวัด โดยทาการศึกษาถึงบทบาทภาระหน้าที่หลักในการ
กาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามปัญหาโสณีเด็กตลอดจนทาหนาที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มข้างตัน สามารถสรุปได้ดังนี้
- สำเหตุกำรเข้ำสู่อำชีพ
การศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทาการสั มภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล หลั ก คือ เด็ก หรือ เยาวชนที่ ทาการ
ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ราย ซึ่งคณะผู้วิจัยทาการหากลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snow Balls) โดยทาการหาประชากรตัวอย่างให้พบอย่างน้อยหนึ่งราย แล้วจึง
ให้ตัวอย่างแรกแนะนาตัวอย่างต่อ ๆ ไป การนาเสนอผลการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยต้องสงวนสิทธิ์ในการ
ระบุถึงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้นามสมมติแทนตัวอย่างทั้ง 3 ราย ดังนี้ คือ ก ข
และ ค ผลการสัมภาษณ์ตัวอย่างทั้ง 3 ราย สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
5.1 ภูมิหลังของเด็กหรือเยำวชนที่ค้ำประเวณี
เด็กหรือเยาวชนที่ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานีที่เป็ นตัวอย่างทั้ง3รายคือ ก ข และ ค โดยมี
ภูมิหลังที่สาคัญ ๆ ดังในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการสัมภาษณ์ภูมิหลังของเด็กที่ค้าประเวณี
ภูมิหลังของเด็ก
1. อาปัจจุบัน (ปี)
2. ระดับการศึกษาในปัจจุบัน
3. สถานภาพของบิดา-มารดา
4. อาศัยอยู่กับ
5. การอบรมดูแลจากผู้ปกครอง
6. ภูมิลาเนา
7. ที่อยู่อาศัยขณะศึกษา
8. ฐานะทางเศรษฐกิจผู้ปกครอง
9. ค่านิยมที่สาคัญ

ตัวอย่ำง ก.
17
ปวช.
หย่า/แยกกันอยู่
มารดา
ตามสบาย
อาเภอรอบนอก
หอพัก
ยากจน
อยากเรียน

ตัวอย่ำง ข.
17
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หย่า/แยกกันอยู่
ญาติ (น้า-อา)
ตามสบาย
อาเภอรอบนอก
บ้านญาติ
ปานกลาง
อยากรวย

ตัวอย่ำง ค.
16
ปวช.
มารดาเสียชีวิต
บิดา
เข้มงด
จังหวัดกลนคร
หอพัก
ปานกลาง
ต้องการสบาย
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เด็กที่ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะที่เหมือนกันคือ อายุต่ากว่า 18 ปี และเป็นที่น่า
สังเกตว่าทั้ง 3 รายกาลังศึกษาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกทั้งหมด
ภูมิลาเนามาจากต่างอาเภอเป็นหลัก ทั้งสามรายเข้ามาในเขตอาเภอเมืองอุดรธานีเพื่อศึกษาต่อและ
พักอยู่ที่หอพักเอกชน มีเพียงรายเดียว (ข.) ที่พักอยู่บ้านญาติ การอบรมดูแลจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
ปล่อยตามสบาย (จะออกหรือกลับเข้าบ้านเมื่ อไหร่ก็ได้มีอิสระอย่างเต็มที่) ยกเว้นตัวอย่าง ค.ที่ได้รับ
การดูแลอย่ า งเข้ มงวดแต่ก็ไ ม่ได้ อาศั ยอยู่ กับบิ ดาในขณะที่ มาศึ กษาในจั งหวัดอุ ดรธานีจึ งมีอิ ส ระ
พอสมควรฐานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ ปกครอง พบว่า ส่ ว นใหญ่ยากจนถึงปานกลางส่ ว นค่านิยมที่
ต้องการหรือความคาดหวังของเด็กที่ มีต่ออนาคตของตนเอง คือ ก. ต้องการเรียนให้สูงสุดตามที่จะ
สามารถหาเงินส่งตนเองเรียนได้ส่วน ข.มุ่งหวังอย่างเดียวคือเงินหรือทรัพย์สินจึงต้องการเพียงหาเงิน
มาให้ได้มาก ๆ ส่วน ค.มีลักษณะที่ต้องการความสบายเป็นหลัก
6. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
สำเหตุกำรเข้ำสู่อำชีพ
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับปัจเจกบุคคล คือเด็กหรือเยาวชนที่ทาการ
ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ราย สามารถสรุปลักษณะของการค้าประเวณีเด็กทั้งสาม
รายได้ ดังนี้
ภูมิหลังของตัวอย่างทั้งสามมาจากการล่มสลายของสถาบัน ครอบครัวเกือบทั้งสิ้นทาให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นและไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดาอย่างพร้อมเพียง ทาให้มีอิสระในการตัดสินใจมากเกินไป
ขาดการควบคุมดูแลจากผู้ป กครองอย่างใกล้ ชิด ทาให้ เด็กสามารถไปคาประเวณีได้ตามต้องการ
ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุสาคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของเด็ กที่มาค้าประเวณี คือปัจจัยด้านสถาบัน
ครอบครัวสาคัญที่สุด เพราะถ้าครอบครัวอบอุ่นแล้วย่อมกล่อมเกลาสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็กได้ แต่ถ้า
สถาบันครอบครัวอ่อนแอแล้วย่อมนาไปสู่การตัดสินใจที่ผิด ๆ ของเด็กและเยาวชน เช่น เกิดค่านิยมใน
วัตถุและเงินตรา ค่านิยมในการนับถือผู้ที่มีเงินตราเป็นตัน อย่างไรก็ตาม การที่เข้มงดเกินไปกับเด็กก็
นาไปสู่ปัญหาได้เช่นกันเพราะทาให้เด็กรู้สึกได้รับความกดดัน รอคอยการปลดปล่อย ซึ่งทาให้มีโอกาส
ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยในทางที่ผิด ๆ ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจะ
เห็นได้ว่า ทุกคนมีเหตุหรือปัจจัยที่ผลักดันเข้าสู่การค้าประเวณีมากกว่าหนึ่งปัจจัยโดยมีปัจจัยด้ าน
ครอบครัวเป็นหลัก ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอื่น ๆ มักเป็นปัจจัยรองลงมา ตัวอย่างทั้งสามรายให้
ความเห็นเกี่ยวกับจานวนโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานีมีอยู่ประมาณ 10-25 คน ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
แต่ถ้าภาพรวมทัง้ จังหวัดแล้วนาจะมีจานวนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
เด็กหรือเยาวชนที่ค้าประเวณีเป็นประจามักจะเป็นเด็กหรือ เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
และมีบางส่วนที่ทาเป็นครั้งคราวมักจะเป็นกลุ่มที่กาลังศึกษาอยู่ ซึ่งลักษณะของเด็กทั้งสองกลุ่มจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ทาเพราะต้องการเงินเป็นหลักแต่สาเหตุที่ทาก็มาจากความล่มสลาย
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ของสถาบันครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และการเดินทางมาอยู่ในเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ทาให้เด็ก
หรือเยาวชนยึดติดวัตถุ นิยม และเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวอย่างทั้งสามรายได้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลที่ดีมากโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสามตั้งความหวังไว้ว่าจะไม่มีเด็กหรือเยาวชนใหม่ ๆ เข้าสู่การค้า
ประเวณีอีก
6.1 ข้อเสนอแนะ
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาคันคว้าเรื่อง การศึกษาปัญหาการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
โสเภณีเด็ก กรณีศึกษาองค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
จากผลการศึกษาผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1) การศึกษาหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายการค้าประเวณีเด็ก (นโยบาย) กับการ
ปฏิบัติงานจริงขององค์การภาครัฐ ตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้
2) การทางานขององค์การภาคเอกชน หรือประชาสังคมที่มีต่อกระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโสเภณีเด็ก
3) ทาการศึกษาเชิงลึก โดยนั้นศึกษาเด็กที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วว่า แต่ละชั้นตอน
ที่ผ่านมามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ควรปรับปรุงแบบใด ซึ่งเป็นการศึ กษาจากกระบวนการจริงและ
เป็นเสียงสะท้อนที่ดีของกระบวนการยุติธรรม
4) ศึกษากระบวนการทางานและการตัดสินใจ ต่อนโยบายป้องกันและแก้ไชปัญหาโสเภณีเด็ก
ในระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด
ตารางที่ 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหาร
หน่วยวิเครำะห์
1. เด็กที่ค้าประเวณี

งานนโยบายระดับจังหวัด
1. สานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัดอุดรธานี

2. คณะกรรมการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพจังหวัด (ก.ค.อ.

สภำพปัญหำหลัก

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข

- จากปัญหาครอบครัวแตกแยก
- เสริมสร้างระบบครอบครัวให้เข้มแข็ง
- จากความต้องการด้านวัตถุ (วัตถุนิยม) - ลงโทษผู้ปกครองที่ละเลยการดูแลบุตร
หลานอย่างจริงจัง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
- Social Sanction กรณีมีการค้าประเวณี
เด็ก
- ปลูกฝังจิตสานึกให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียง
- งานนโยบายระดับจังหวัดไม่มีการ
เคลื่อนไหว
- ไม่มีการประสานระหว่างหน่วยงาน
- ไม่มีการทางาน / ประชุมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย

- เปลี่ยนงานนโยบายให้หน่วยงานอื่นทา
แทน เช่นกระทรวงยุติธรรม
- เน้นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้
เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
- เน้นสร้างระบบติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการทางานของ ก.ค.อ.จังหวัด
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หน่วยวิเครำะห์
จังหวัด)
หน่วยงานของกระบวนกา
ยุติธรรม
1. ฝ่ายปกครอง/ตารวจ

2. สานักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด

3. ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว

4. สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน

สภำพปัญหำหลัก

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข

- องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่
เหมาะสม
- ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ออก
โดยรัฐบาล
- คดีการค้าประเวณีเด็กเป็นคดีที่ไม่มี
เจ้าทุกข์
- ไม่มีแรงจูงใจในการทาคดี
- ไกลเกลี่ยคดีก่อนลงบันทึกประจาวัน
- เน้นการทางานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก

- ปรับปรุงโครงสร้าง ก.ค.อ.ระดับจังหวัดให้
ประกอบด้วยบุคคลที่ทางานจริง ๆ
- บังคับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
- กาหนดให้ ก.ค.อ.เป็นผู้เสียหายในการ
ดาเนินคดี
- กาหนดให้เพิ่มค่าตอบแทนในการทาคดี
ประเทนี้ หรือให้มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่ง
- ให้ทาการไกลเกลี่ยต่อหนอัยการ นักสังคม
สงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ห้ามพนักงาน
สอบสวนทาการไกลเกลี่ยเอง
- กาหนดแนวทางป้องกันปัญหามากกว่าการ
แก้ไข
- ทาข้อตกลงหรือเสนอแก้ไขข้อกฎหมายใน
การรับฟังพยานเพื่อลดคาทางานที่ซ้าซ้อน
- นั้นการทางานที่ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
ออกให้ความรู้ หรือเตือนผู้จะกระทาผิด
- จัดฝึกอบรมและให้มีระบบสอนงานใน
องค์การ
- สร้างมาตรฐานในการรับพังพยานจากภาพ
และเสียงที่เด็กให้การไว้ชั้นสอบสวนหรือ
อัยการ
- ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจเหตุที่ศาล
ลงโทษไม่ถึงตัวการซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการ เพื่อให้
เกิดกระบวนการลงโทษทางสังคมแทน
- การลงโทษไม่ถึงตัวการหรือผู้ซื้อบริการเป็น
คดีเร่งด่วน
- ลดขั้นตอนในการสอบสวนให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน
- ให้มีกระบวนการกลั่นกรองก่อนการให้
ประกันตัวโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
เด็กมากกว่าสิทธิเด็ก
- ให้เด็กอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนอย่างน้อย 3 วัน เพื่อศึกษา
พฤติกรรม
- ฝึกอบรมรมในงานและเน้นให้มีการออก
ปฏิบัติงานจริงถึงบ้านหรือชุมชน

- การสอบสวนขั้นสอบสวนพร้อมกัน
หลายคดี
- เด็กต้องขึ้นเบิกความหลายครั้ง
- การทางานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
- ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเด็กและ
เยาวชน
- กระบวนการรับฟังพยานและชั่ง
น้าหนักพยานที่เป็นพยานหลักฐานจาก
ภาพและเสียง (วิดีโอ)
- การลงโทษไม่ถึงตัวการหรือผู้ซื้อ
บริการ
- กระบวนการพิจารณาคดีใช้เวลานาน
- การเบิกความซ้าซ้อนของเด็กหรือ
เยาวชน

- การให้ประกันตัวเด็กอย่างรวดเร็ว
เกินไป
- ไม่มีการอบรมเด็กในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ
- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการสืบเสาะ
พฤติกรรมของเด็ก
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ควำมพึงพอใจของประชำชนที่ใช้งำนระบบติดตำมข้อมูลคดีเพื่อบริกำร
ประชำชน (AGO-Tracking) สำนักงำนอัยกำรสูงสุด กรณีศึกษำสำนักงำน
อัยกำรจังหวัดอุดรธำนี อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
ปริศนา ขมิ้นเขียว*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบ
ติ ด ตามข้ อ มู ล คดี เ พื่ อ บริ ก ารประชาชน (AGO-Tracking) โดยท าการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) ด้วยการหาความสัมพันธ์ปัจจัยบุคคลทีมีต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อการบริการประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ในการเข้าใช้
งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่และร้อยละได้มีการสารวจโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ
41.30 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อายุระหว่าง 41-50 ปี
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุระหว่าง 51-60 จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อายุ
ระหว่าง 15-20 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ปัจ จั ย บุ คคลมีผ ลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูล คดีเพื่อบริการ
ประชาชน (AGO-Tracking) พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี
เพื่อบริการประชาชนของประชาชนจาแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน จาแนกตามอายุ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี
เพื่อบริการประชาชน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
ไม่แตกต่างกัน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มาติดต่อราชการสานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลการให้บริการ ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชน และด้านความสะดวกในการติดต่อราชการสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การวิเคราะห์โดยการพรรณนาจากการศึกษาในครั้งนี้
คือ ประชาชนต้องการให้สามารถเข้าถึงระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนได้ง่าย เครือข่าย
ของระบบอินเทอร์เน็ตเสถียร มีระบบแจ้งเตือนนอกจากในแอปพลิเคชั่น เช่น แจ้งเตือนผ่านข้อความ
โทรศัพท์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนและสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการวิจัย
ในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในเชิงลึก เพื่อนามาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (AGO-Tracking)
1. บทนำ
สานักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดาเนินการอื่น เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีความแทนประชาชน
เปรียบเสมือนเป็นทนายของแผ่นดิน สานักงานอัยการสูงสุดนอกจากจะมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานวิชาการ ยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินทางกฎหมายรวมทั้งใน
การคุ้ ม ครอง ป้ อ งกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน ให้ ค วามรู้ ท างกฎหมายแก่ ป ระชาชน
ให้ ค าปรึ ก ษา และตรวจร่ า งสั ญญาหรื อเอกสารทางกฎหมายให้ แ ก่รั ฐ บาลและหน่ว ยงานของรั ฐ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน
สานักงานอัยการสูงสุด เล็งเห็นถึงปัญหาในการให้บริการประชาชนในด้านการเดินทางมา
ติดต่อราชการของประชาชนกับสานักงานอัยการในแต่ละพื้นที่ ประชาชนบางคนอยู่ต่างอาเภอต้อง
เดินทางเข้ามาสอบถามผลคดี สถานะของคดี มาฟังวันนัดสอบสวนพยานหรือโจทก์ ณ สานักงาน
อัย การจั ง หวัด ซึ่ ง ตั้ งอยู่ ใ นตั ว จั งหวั ด บางครั้ง มาสอบถามแล้ ว ปรากฏว่ า คดีนั้ น เลื่ อ นนั ดออกไป
เนื่องจากพนักงานอัยการมีคาสั่งให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติม ทาให้ประชาชนเสีย
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่จาเป็น ประชาชนบางคนยากจนไม่มีรถยนต์
ส่วนตัวต้องเหมารถมาเพื่อติดต่อราชการทาให้มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนใน
การติดต่อกับสานักงานอัยการต่าง ๆ สานักงานอัยการสูงสุดจึงได้พัฒนาระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชน (Ago-Tracking) ซึ่งระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (Ago-Tracking)
เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลสาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานอัยการสูงสุด
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เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินคดี สามารถเรียกดูข้อมูล
คดี ติดตามสถานะ การดาเนินคดีของพนักงานอัยการ รวมถึงการนัดหมายของคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต นอกจากนี้ระบบติดตามข้อมูลคดี
เพื่อบริการประชาชน (Ago-Tracking) ยังสามารถประเมินสานักงานอัยการสูงสุ ด ติดตามข่าวการ
ประชาสัมพันธ์และสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของสานักงานอัยการต่าง ๆ ได้
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ ประหยัดเวลา เพราะ
ประชาชนบางคนต้องเดินทางมาจากต่างอาเภอเพื่อมาสอบถามเรื่องผลคดี ว่าอัยการมีการนัดหมายให้
มาวั น ไหนมี ก ารเลื่ อ นนั ด หรื อ ไม่ บางคนมาสอบถามว่ า ขณะนี้ ค ดี ข องตั ว เองอยู่ ใ นขั้ น ตอนไหน
เพราะฉะนั้นเมื่อมีแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ประชาชนจึงไม่จาเป็นต้องเดินทางมาที่สานักงานอัยการต่าง ๆ
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ago-Tracking ขึ้นมาและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น
เจ้าหน้าที่สานักงานอัยการสูงสุดที่เป็นผู้กากับดูแลเรื่องระบบ Ago-Tracking อนุมัติระบบ ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ การดาเนินคดีได้เอง โดยไม่ต้องโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ห รื อ
เดินทางมาสอบถามด้วยตัวเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประชาชน เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ในยุคนี้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้แล้ว เพราะฉะนั้นการเพิ่มแอปพลิเคชั่นนี้จึงไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด แต่ถือเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนั้น
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (Ago-Tracking) จึงถือได้ว่าเป็นระบบที่อานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใช้งาน
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (Ago-Tracking) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบติ ด ตามข้ อ มู ล คดี เ พื่ อ บริ ก าร
ประชาชน (AGO-Tracking)
3. สมมติฐำนกำรวิจัย
ปัจจัยบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
(AGO-Tracking)
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Ago-Tracking คื อ ระบบติ ด ตามข้ อ มู ล คดี เ พื่ อ บริ ก ารประชาชน เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้
ประชาชนที่มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ คดีเข้าถึงข้อมูล การดาเนินคดีของพนักงานอัยการได้อย่างสะดวก
ลดขั้นตอนในการเดินทางไปติดต่อราชการ และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อ
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ราชการกับสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
มากขึ้ น โดยมี เป้ า หมายเพื่ อปฏิ รู ปกระบวนทั ศน์ในการปฏิบั ติงาน และการให้ บริ การประชาชน
ด้วยข้อมูลข่าวสาร และการบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สานักงานอัยการสูงสุดยืนยันเจตนารมณ์และความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่ที่จ ะยืนหยัดเป็ นอัย การของแผ่ นดินและดาเนินงานอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางสร้างสรรค์ความ
สามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ทาดีต่อแผ่นดิน ด้วยเจตจานงอันแน่วแน่ที่จะคอยรักษา ผดุงความยุติธรรม
ความเสมอภาค ให้ดารงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อความสงบร่มเย็นของชาติและบ้านเมืองสืบไป
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน เป็นแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่การรั บ ส านวนจากพนั กงานสอบสวนมายังส านักงานอัยการสู งสุ ด การตรวจส านวน
การดาเนิ นคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา การนัดหมายของส านวนคดี การเลื่อนนัด
การสอบสวนเพิ่ม การยื่นคาร้องต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ ตลอดจนสถิติเกี่ยวกับคดี ประชาชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสานวนคดีที่ทาการสมัครและได้รับการอนุมัติสามารถเข้าไปติดตามผลการดาเนินคดีได้
โดยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Ago-Tracking และลงทะเบียน ที่ทาการสมัครและได้รับการอนุมัติ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต
ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการดาเนินคดีอันเป็นภารกิจหลักของ
สานักงานอัยการสูงสุด โดยได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เริ่มตั้งแต่การ
รับ ส านวนจากพนั กงานสอบสวนส่ งสานวนคดีมายังส านักงานอัยการสู งสุ ด การตรวจส านวนคดี
การดาเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา รายงานต่าง ๆ และสถิติเกี่ยวกับคดีสามารถ
สืบค้นข้อมูล
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การ
ทางานต่าง ๆ สามารถใช้คนน้อยลง มีอิสระในการทางานมากขึ้นและมีวิธีการทางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ความก้ าวหน้ าของเครื อข่ ายการโทรคมนาคมช่ว ยแก้ปัญ หาเรื่อ งการเพิ่มของต้นทุ น และปัญหา
เกี่ยวกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ และช่วยทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การกับ
ภายนอกทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์ การเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเอื้ออานวยต่อ
การติดต่อสื่ อสารในรู ป แบบที่ห ลากหลายมากขึ้ นด้ว ย ผู้ บริ ห ารและผู้ ป ฏิบัติงานจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและสมรรถภาพของเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอ เพราะเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือทางานที่ขาดไม่ได้ในองค์การ
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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความสาคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจาวัน ชีวิตการ
ทางาน และการด าเนิ น งานขององค์ ก ารต่ า ง ๆ จนบางครั้ ง อาจเปรี ย บสารสนเทศได้ เ สมือ นกั บ
สายเลือดที่หล่อเลี้ยงการทางานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่าง
กว้างขวางทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการทางานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ และงานบริการสังคมต่าง ๆ
องค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจใน
การทางานมากขึ้น อันจะนาไปสู่ความสาเร็จในที่สุด
ระบบสารสนเทศที่ประสบความสาเร็จต้องออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์การและ
มีการพิจารณาองค์ประกอบขององค์การ หากองค์การมีการจัดการที่ดีในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้และองค์การมีลักษณะเปิดกว้างในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือมีการใช้นวัตกรรมในองค์การ
ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของสารสนเทศ และท าให้ ร ะบบ
สารสนเทศประสบความสาเร็ จในการนาไปใช้ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความทันสมัยด้าน
เทคโนโลยีแต่ไม่ประสบความสาเร็จในการนามาใช้ เนื่องจากขาดความเข้าใจถึงปัจจัยด้านองค์การ
และการจัดการ เช่น โครงสร้างองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ กระบวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
การตัดสินใจ การบริหาร และการเมืองภายในองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นเรื่องการ
ออกแบบและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิผ ล โดยจะต้องเข้าใจถึง
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างหน้าที่การทางาน วัฒนธรรม กระบวนการปฏิบัติงานพฤติกรรม การตัดสินใจ
การบริหาร และการเมืองภายในองค์การตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและระบบการตัดสินใจ
4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
สุชิน หมอนทอง (2543) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจของเชลลี่ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกของมนุษย์แบ่งได้ 2 แบบ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วมีความสุขคือความสุขทางบวก ความสุขทางบวกเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอื่น ๆ กล่ าวคือ ความสุ ข เป็ น ความรู้สึ กที่ มีร ะบบย้อ นกลั บ สามารถทาให้ เกิ ดความรู้ สึ ก
ทางบวกอื่น ๆ เพิ่มขึ้นได้อีก จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความรู้สึกนี้จ ะมีผล
ต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ
มาสโลว์ ได้ตั้งทฤษฎีความพึงพอใจของมนุษย์ โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อมนุษย์ได้สิ่ง
ที่ต้องการอย่างหนึ่งแล้ว จะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเข้ามาอีกเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นความ
ต้องการของมนุษย์จึงไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความ
ต้องการส่วนความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ โดยความต้องการของมนุษย์จะ
เรียงลาดับความต้องการ ดังนี้
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1) ความต้องการด้านสรีระ เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ
2) ความต้องการความปลอดภัยเป็นความรู้สึกที่ต้องการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3) ความต้องการด้านสังคม เป็นความต้องการให้สังคมยอมรับในตัวเอง ต้องการเป็นที่รักใน
สังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม
4) ความต้องการที่จะมีเกียรติ ชื่อเสี ยง เป็นความต้องการให้สังคมยอมรับและยกย่องใน
ความสามารถของตัวเอง ต้องการเป็นคนสาคัญในสังคม ความต้องการนี้เป็นความต้องการในระดับที่
สูงขึ้น
5) ความต้องการความสาเร็จ แห่งตน เป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เป็นความรู้สึกที่
อยากให้ความต้องการและนึกคิดของตัวเองเกิดความสาเร็จในทุกด้านทุกสิ่งอย่าง เพื่อที่ตนเองจะได้
พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง การให้บริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และให้บริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถวัดประสิทธิภาพของงานได้ ไม่ใช่ว่าให้บริการแค่ทาให้เสร็จ ๆ ไป
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยินดีเมื่อได้รับการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการ ทาให้
ตัวเองรู้สึกดีต่อสิ่งนั้น ๆ เมื่อได้รับการสอบสนองสิ่งที่ต้องการ (มณี โพธิแสง, 2543)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึ กภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ล ะ
บุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี
จะมีความพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คาดหวัง (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542)
จากความหมายความพึ ง พอใจต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น กล่ า วได้ ว่ า ความพึ ง พอใจ เป็ น อารมณ์
ความรู้สึก ความพอใจในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและต้องการ มนุษย์เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการตามความ
ต้องการหรือปรารถนาแล้วจะแสดงออกมาทางอารมณ์ และจะมีความสุขเป็นทางบวกในที่นี้คือความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน ของสานักงาน
อัยการจังหวัดอุดรธานี
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีใช้
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บริการระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสานักงานอัยการจังหวัด
อุดรธานีโดยแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ ค่าที่
ใช้พิจารณาใน T-test และ F-test (One-Way-ANOVA) ค่าผลบวกกาลังสองของคะแนน ค่าระดับชั้น
แห่งความเป็นอิสระ และค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการ และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่
ในการเข้าใช้งานระบบติดตาม
ข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านข้อมูลการให้บริการ
- ด้านระบบบริการ
- ด้านความสะดวกในการติดต่อ

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูล คดีเพื่อบริการประชาชน
(Ago-Tracking) ของสานักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสารวจโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จานวน 400 คน
โดยแจกเฉพาะประชาชนที่เข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูล คดีเพื่อบริการประชาชนของส านักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อมุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการ
ประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลการให้บริการ ด้านคุณภาพของระบบ
ติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน และด้านความสะดวกในการติดต่อราชการสานักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบสมมติ ฐ านสถิ ติ ที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บตามหลั ก T-test และ
F-test (One-Way-ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ LSD (Least Significant
Difference) และอภิปรายผลตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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7.1 สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบติดตามข้อมูล คดีเพื่อบริการ
ประชาชนของสานักงานอัยการสูงสุด
ผลการศึกษาพบว่า
1) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจานวน 400 คน จาแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ
จาแนกตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.30 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อายุระหว่าง
41-50 ปี จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุระหว่าง 51-60 จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
12.00 อายุระหว่าง 15-20 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 4
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.00 และจ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.หรื อ เที ย บเท่ า จ านวน 74 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.50 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้น หรื อ เทีย บเท่า จานวน 33 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 8.30 ส าเร็จ การศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และจาแจกตามความถี่ในการเข้าใช้งานระบบติดตาม
ข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลเพื่อบริการ
ประชาชน 2-5 ครั้ง/เดือน จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาเข้าใช้งานระบบติดตาม
ข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนทุกครั้งที่ต้องการข้อมูล จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 เข้าใช้
งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน 1ครั้ง/เดือน จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00
และเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน 6 ครั้งขึ้นไป/เดือน จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 และจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ
15,001-20,000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อ ยละ 41.30 รองลงมามีร ายได้ เฉลี่ ยเดื อนละ
10,001-15,000 บาท จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000-25,000
บาท จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รายได้เฉลี่ยสูงกว่า 25,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 และรายได้เฉลี่ยร้อยละ 10,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
2) ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน จาแนกเป็นราย
ด้านและรายข้ อ ผลการวิเ คราะห์ ความพึ งพอใจในการใช้ งานระบบติดตามข้ อมูล คดีเ พื่อบริการ
ประชาชนแยกเป็น รายด้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มาติดต่อราชการสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี โดยรวมแล้วมี
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ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก ( =4.01,
S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
(1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนอยู่ในระดับมากมาก ( =3.96, S.D.=0.65)
(2) ด้านข้อมูลการให้บริการบริการ
พบว่า ด้านข้อมูลการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจในระบบติดตามข้อมูลคดี
เพื่อบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก ( =4.03, S.D.=0.65)
(3) ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
พบว่า ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.98, S.D.=0.64)
(4) ด้านความสะดวกในการติดต่อราชการสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
พบว่า ด้า นความสะดวกในการติ ดต่อ ราชการส านั กงานอัยการจั งหวั ดอุด รธานี
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.08, S.D.=0.63)
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี
เพื่อบริการประชาชน จาแนกตามคุณลักษณะปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการเข้าใช้งานในระดับติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
(1) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนจาแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน
(2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนจาแนกตามอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน
(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึง พอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนจาแนกระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน
(4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนจาแนกความถี่ในการเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าความถี่ในการเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี เพื่อบริการประชาชนที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นสมมติฐาน
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(5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อ
บริการประชาชนจาแนกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) การนาผลวิจัยไปใช้
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน (Ago-Tracking) ควรจะมีขั้นตอนการใช้งานที่
ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรสามารถเข้าใช้งานได้ตามความต้องการ
เพิ่มข้อมูลที่เป็ น ความรู้ ให้ แก่ป ระชาชน เช่น กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน มีแอปพลิ เคชั่น
สาหรับการค้นหาติดตามผลคดีเกี่ยวกับสานวนคดีแพ่ง และแอปพลิเคชั่นสาหรับถาม-ตอบ ปัญหาด้าน
กฎหมาย
2) การเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัย ครั้ งนี้เป็ น วิจัย เชิงปริมาณ ประมวลข้อมูล ด้ว ยวิธีการทางสถิติและมีการวิจัยเชิง
คุณภาพประกอบเท่านั้น ในอนาคตควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในเชิงลึกผลการวิจัย
เชิงปริ มาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน
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กลไกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของประชำชน
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลตำบลโนนสะอำด
พงษ์อามาตย์ อามาตย์ทัศน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “กลไกการรับฟังความคิดเห็ น ความต้องการของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลโนนสะอาด” เป็นการวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะเน้นที่การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในเทศบาลตาบลโนนสะอาดที่อยากให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแสวงหากลไกเพื่อเป็น
ทางเลือกให้เทศบาลนาไปใช้เพื่อเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนน
สะอาดจานวน 130 คน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนน
สะอาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 4 คน
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
ปานกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี แต่เทศบาล
เห็นว่าแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนองประชาชนได้ดีแล้ว สาหรับสิ่งที่ประชาชนอยากให้มีในแผนคือ
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพและพัฒนารายได้ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สัดส่วนจานวนน้อย โดยเทศบาลได้ให้ความสาคัญกับโครงการ
สร้างถนนเป็นหลัก การจัดทาแผนที่ผ่านมาเทศบาลได้ใช้กลไกการประชาคม ซึ่งส่วนกลางกาหนดมา
ให้ เพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน จากการผลวิจัยพบว่า การทา
ประชาคม ก่ อ นการจั ด ท าแผน ยั ง ไม่ ใ ช่ ก ลไกที่ ท าให้ ป ระชาชนมี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนด
ความต้องการของตนเอง เนื่องจากภายหลังจากทาประชาคมแล้วประชาชนไม่ทราบว่าเทศบาลได้
จัดทาโครงการ/แผนงานอย่างไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ และจะทราบอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้แผน
ดั ง นั้ น ในการจั ด ท าแผนจึ ง ควรท าประชาคมทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ด้ ว ย เพื่ อ ประชาชนได้ ต รวจสอบ
ความถูกต้องหรือความต้องการอีกครั้ง โดยกลไกการประชาคมก่อนและหลังการจัดทาแผน จะส่งผล
ให้เทศบาลไม่อาจดาเนินการให้ตามอาเภอใจ เพราะว่าเมื่อจัดทาร่างแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมา
ขอมติ จ ากประชาชนอี ก รอบ ประกอบกั บ เทศบาลต้ อ งมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรั บ รู้ ถึ ง

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: touch_brutal@hotmail.com
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ความสาคัญของประเด็นสาธารณะเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
หนทางให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คำสำคัญ: กลไกการเพิ่มบทบาทของประชาชน, การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ได้กาหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และต้องดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคานึ งถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
ความพร้ อมของภาครั ฐ และภาคธุรกิจเอกชน และจาเป็นต้องระบุวิสั ยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดทารายละเอียดของแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น จ าเป็ น ต้องทาขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒ นาของ
ท้องถิ่นในอนาคต โดยคานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การพัฒ นาท้องถิ่นแบบองค์ร วมที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาส และอาชีพ สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประชุมประชาคมระดมความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิธีดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนาเอาแนวความคิดการ
พัฒนาที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันเป็นกรอบแนวทางดาเนินการตั้งแต่ขั้นการวางแผนกลยุทธ์จนถึง
ขั้นการวางแผนปฏิบัติการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 4.70
ตารางกิโ ลเมตร มีป ระชากรจ านวนทั้ งสิ้ น 4,608 คน 1,720 หลั ง คาเรือ น เป็น ชาย 2,266 คน
หญิง 2,342 คน อยู่ในวัยทางาน 3,716 คน รายได้ของประชากรเฉลี่ยอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง
โดยเทศบาลได้สารวจความต้องการของประชาชนก่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 พบว่า ประชาชนมีปัญหาความต้องการที่อยากให้เทศบาลแก้ไข เช่น การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้ ปัญหายาเสพติดและอบายมุขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เป็นต้น
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่ ผ่ า นมาได้ ด าเนิ น การ
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยใช้การประชาคมเป็นกลไกให้ประชาชนเข้าไปมีส่ วน
ร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็น ความต้องการ เสนอแนะ
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ในประเด็ น สาธารณะ จากนั้ น จะน าข้อ มูล และมติ ที่ ได้ จากการประชาคมไปจัด ท าร่ างแผน ทั้ ง นี้
การประชาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า หลังจากทาการประชาคมเสร็จแล้ว ประชาชนไม่รู้ว่าเทศบาล
ได้น ามติและข้อมูลไปจั ดทาโครงการ/แผนงาน อย่างไรบ้าง ส่ งผลให้เมื่อมีการประกาศแผนการ
ดาเนินงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และพบว่าเทศบาล
ได้จั ดสรรงบประมาณในสัดส่ วนที่ไม่สมดุล เช่น ทุ่มงบประมาณในโครงการสร้างถนนมากเกินไป
จัดทาโครงการศึกษาดูงานงบประมาณเยอะกว่าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลไกที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มบทบาทของ
ประชาชนในการจัดทาแผนหรือในกระบวนการทางการเมืองอื่น ๆ เพื่อแสวงหากลไกนอกเหนือจาก
การจัดทาประชาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทสาคัญในการแสดง
ความคิดเห็นหรือความต้องการได้มากขึ้น และเป็นผู้กาหนดว่าจะให้เทศบาลหรือส่วนราชการทาอะไร
มิใช่ส่วนราชการเป็นผู้กาหนดเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ โดยกลไกดังกล่าวมี จุดมุ่งหมายให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคมของชุมชนที่รวมตัวกัน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นพลังในการต่อรองกับเทศบาลและหน่วยงานอื่น นอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าว
จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนและกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หันกลับมามองหรือรับฟังประชาชน ก่อนการดาเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และ
นาความเดือดร้อนความต้องการไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อ ศึ กษาความต้อ งการของประชาชนในเทศบาลตาบลโนนสะอาดที่ อ ยากให้ มี ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.2 แสวงหากลไกเพื่ อ เป็ นทางเลื อกให้ เ ทศบาลนาไปใช้เ พื่ อเพิ่ม บทบาทของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาดมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับใด
3.2 ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาดคืออะไร
3.3 กลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีกระบวนการอย่างไร

429

4. ทบทวนวรรณกรรม และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2552) ได้ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการแผ่นดินไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีเหตุผลและสมดุลกับอานาจใน
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นั้ น จะช่ ว ยทาให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตอบสนองและตรงกั บ
ความต้องการของประชาชนโดยส่ว นรวมอย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการบริหารราชการแผ่นดิน จึงควรเป็นผู้ที่มีส่วนสะท้อนความต้องการให้ผู้ดาเนินการ
ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการต่อไป
กล่ าวโดยสรุ ป การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ่ งประชาชนหรื อผู้ มีส่ ว น
ได้ส่ วนเสี ยได้มีโ อกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่ าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมทั้ ง มี ก ารน าความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไปประกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบายและ
การตัดสินใจของรัฐอันจะนาไปสู่กระบวนการดาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและ
ยอมรับร่วมกัน
ณรงค์ ปิ ติ ปุ ญ ญพัฒ น์ (2552) ได้ ศึก ษาเรื่ อง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดท า
แผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขั้นตอนการกาหนด
ปัญหาและแนวทางพัฒนาของหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมสูงสุด คือ การเสนอปัญหาของหมู่บ้านในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด้านขั้นตอนการกาหนดและจัดกลุ่มปัญหาในระดับตาบล การร่วมจาแนก
กลุ่มปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านขั้นตอนการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมที่สูงสุดคือ การร่วมลงมติและที่ประชุมพิจารณาที่มีความสาคัญที่สุดและรองลงมาโดย
ใช้เสียงข้างมาก ด้านขั้นตอนการกาหนดแนวทางพัฒนาของ อบต. ขั้นตอนกาหนดแผนงาน โครงการ/
กิจ กรรม การมีส่ ว นร่ ว มที่ สู ง สุ ด คือ การมี ส่ ว นร่ว มในการเสนอโครงการ/กิ จกรรม โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน ด้านขั้นตอนการรับฟังความเห็นแผนพัฒนาตาบลฉบับร่าง ระดับ การ
มีส่วนร่วมที่สูงสุดคือ การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของผู้บริหาร อบต. ต่อที่ประชุมในรายละเอียดของ
ร่างแผนพัฒนา อบต. พร้อมเหตุผลด้านขั้นตอนเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา อบต.
จากสภา อบต. ด้านขั้นตอนประกาศใช้แผนพัฒนา อบต. พบว่า ระดับการมีส่ว นร่วมที่สู งสุ ด คือ
การรับทราบประกาศใช้แผนพัฒนา อบต. จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษา เรื่อง กลไกการรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการค้นหาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการกาหนด
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง หากลไกที่ จ ะสามารถท าให้
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ประชาชนแสดงความคิดเห็น/ความต้องการ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนสะอาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผน จ านวน 4 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนน
สะอาด จานวน 130 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของประชาชนและกลไกทาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการศึกษาได้ตามแผนภาพ
ต่อไปนี้
กำรวำงแผน (Planning)
ค้นหำสภำพปัญหำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สะท้อนปัญหาและตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชน

ค้นหำสำเหตุของปัญหำ
1. ประชาชนไร้อานาจต่อรอง
2. ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในสัดน้อยน้อย

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
หากลไกที่ช่วยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

Action
1. สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
เจ้าหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

ข้อสรุป (Conclusion)
1. ทราบความต้องการของ
ประชาชนที่อยากให้มีในแผน
2. ทราบถึงกลไกที่ทาให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและบทบาทสาคัญ

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(Outcome)
กลไกการรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชน

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล แบบบรรยายและ
พรรณนา (Descriptive Research)
2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารประมวลผลทางคอมพิ ว เตอร์
โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ซึ่ งสถิติ ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ ศึ กษาเลื อ กใช้ส ถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล ดังนี้
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(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
(2) วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น ของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้วิ ธีวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล แบบ Content analysis ในการรวบรวมข้ อมู ล ส่ ว นที่เ ป็ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด วิ เคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ 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) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า นมาของเทศบาลต าบล
โนนสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ง 6 ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
และติดตามผลการทางานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านความพึงพอใจในแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ผ่าน
ด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการรับรู้รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการสะท้อนปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะผ่านผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
และด้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
3) สภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่เ ทศบาลต าบลโนนสะอาด เรีย งล าดับ ค่า เฉลี่ ยจากมาก
ไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เป็นเรื่องที่ประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหามาก
ที่สุดในพื้นที่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และการขาดงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ ตามลาดับ
4) ความต้ อ งการของประชาชนที่ อ ยากให้ มี ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบล
โนนสะอาด พบว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนารายได้ เป็นเรื่องที่ประชาชนเลือกมากที่สุด
รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ ตามลาดับ
5) ปัญหาอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการประชาคมในสั ดส่ว นที่น้อยไม่เป็นไปตามสัดส่ วนที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยการทา
ประชาคมยั ง เป็ น กลไกที่ เ หมาะสมส าหรั บ ใช้ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง สามารถท าให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ได้อย่างเต็มที่
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6) ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ กลไกการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลโนนสะอาด เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย จานวน
5 กลไก ดังนี้ การทาประชาคม (ก่อนและหลังการจัดทาแผน) เป็นกลไกที่ประชาชนเลือกมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( =56.20) รองลงมาคือ การทาประชาพิจารณ์ (ก่อนและหลังการจัดทาแผน) ระบบ
ตัวแทน การทาประชาคม (ก่อนการจัดทาแผน) และการทาประชาพิจารณ์ (ก่อนการจัดทาแผน)
ตามลาดับ
7) ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ดังนี้
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในสัดส่วนที่น้อย
ซึ่งเทศบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างเต็มที่ โดยจะเห็นได้
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่ า งดี ส าหรั บ การท าประชาคม ยั ง ถื อ ได้ เ ป็ น กลไกที่ เ หมาะสมในการท าหน้ า ที่ ส ะท้ อ นปั ญ หา
ความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะในพื้นที่ และหากสามารถจัดทา
ประชาคมทั้งก่อนและหลังการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาดมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
เทศบาลที่เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากประชาชนยังมองไม่เห็น
ความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ไปเข้าร่วมการประชุมประชาคมในสัดส่วนที่
น้อย ทั้งนี้ เทศบาลและประชาชน ต่างอ้างความบกพร่องของอีกฝ่าย โดยประชาชนเห็นว่าเทศบาล
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจริง พร้อมทั้งได้การ
รับ ข้อมูล ข่ าวสารเพีย งบางส่ ว น สอดคล้ องกับการจัดสรรงบประมาณในแผนการดาเนินงานของ
เทศบาลปี 2561-2562 ที่เทศบาลไม่ได้ให้ ความสาคัญในด้านการส่ งเสริมการมีส่ วนร่ว มหรือการ
จัดการข้อมูลข่าวสารสาหรับประชาชนมากนัก เทศบาลมองว่าปัญหาการจัดทาแผนเกิดจากการที่
ประชาชนเพิกเฉยในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทาหน้าที่บกพร่องของเทศบาลแต่
อย่ างใด ปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้น เทศบาลและประชาชนยัง ท าหน้ าที่ ของตนเองไม่ ส มบู ร ณ์
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้เห็นความสาคัญกับการเป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่น ประกอบกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาลบางส่วนไม่เห็นถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดาเนิ น งานเพีย งเพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางปฏิ บัติห รือกฎหมายก าหนดไว้ เท่า นั้น ดังนั้ น ปั ญหา
ดังกล่าว จึงเกิดจากภาครัฐและประชาชน ต่างก็ยังทาหน้าที่ของตนเองไม่สมบูรณ์
ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตาบลโนนสะอาด พบว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนารายได้ เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุดเทศบาล รองลงมาคือ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ สอดคล้อง
กับการสารวจของความต้องการของประชาชนก่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565
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แต่ ขั ด แย้ งกั บ แผนการด าเนิ น งานของเทศบาลปี 2561 และปี 2562 พบว่ า เทศบาลได้ จั ด สรร
งบประมาณสาหรับโครงการสร้างถนนในสัดส่วนที่มากกว่าโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน
3 อันดับ แรกโดยโครงการลั กษณะดังกล่ าวเป็นโครงการที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ ายและเป็นที่
ต้องการของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรส่วนใหญ่ นอกจากนี้เทศบาล
ยังเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565 ปัจจุบันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็ น อย่ า งดี ซึ่ งไม่ส อดคล้ องกับ ผลการศึ กษาที่ พบว่า แผนสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้ในระดับปานกลางเท่านั้นและเทศบาลได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินคือ จานวนโครงการที่
นามาตั้งไว้ในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 67 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 80.72 จากทั้งหมด 83 โครงการ จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ของเทศบาล ซึ่งไม่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลและไม่ได้มีการสารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของประชาชนแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ของเทศบาลและราษฎรแตกต่างกัน
สาหรับ กลไกการรั บฟังความคิดเห็ น ความต้องการเพื่อเพิ่มการมีส่ วนร่ว มของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลโนนสะอาดได้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่ส่วนกลางกาหนดมา โดยใช้กลไกการจัดทาประชาคมเป็นรูปแบบให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมในการประชาคมก่อนการจัดทา
แผนโดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอกลไกให้ประชาชนเลือก 5 รูปแบบ ดังรายละเอียดตาม
ตารางแสดงผล
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อกลไกล
การทาประชาพิจารณ์ (ก่อนการจัดทาแผน)
การทาประชาพิจารณ์ (ก่อนและหลังการจัดทาแผน)
การทาประชาคม (ก่อนการจัดทาแผน)
การทาประชาคม (ก่อนและหลังการจัดทาแผน)
ระบบตัวแทน
รวม

จำนวนคน
3
36
7
73
11
130

( )
2.30
27.70
5.40
56.20
8.5

อันดับที่
5
2
4
1
3

จากผลการศึ ก ษา พบว่ า การท าประชาคม (ก่ อ นและหลั ง การจั ด ท าแผน) เป็ น กลไก
ที่ประชาชนเลือกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงถึง ( =56.20) โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่ กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การประชาคมในการจัดทาแผน คือ การทาประชาคม (ก่อนการจัดทา
แผน)ได้รับมีค่าเฉลี่ยอยู่อันดับ 4 ( =5.40) นอกจากนี้กลไกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทาให้ประชาชนไม่อาจ
รับรู้ได้ว่าหลังจากทาประชาคมเสร็จแล้ว เทศบาลได้จัดทาโครงการ/แผนงาน อย่างไรบ้างไว้ในแผน
โดยจะทราบอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว สาหรับกลไกการทาประชาคม (ก่อนและหลังการจัดทา
แผน) ที่ประชาชนเลือกมากที่สุด เป็นรูปแบบที่ให้เทศบาลดาเนินการจัดเวทีประชาคม และเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ร่วมคิด เสนอแนะ กาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ก่อนการจัดทาแผน และนามติที่ได้จากการประชาคม ไปจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามต้องการของ
ประชาชน และเมื่อจัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนการนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา
เทศบาลจะน าร่ า งแผน กลั บ มาทาประชาคมอีก ครั้ งเพื่ อขอมติจากประชาชนอี กรอบ และน าไป
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ครอบคลุม หลังจากนั้นจะนาไปจัดทาแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป ดังนั้น กลไกที่ได้จากการศึกษาจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์และให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและบทบาทสาคัญในกระบวนการทางการเมือง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
และกาหนดนโยบาย เทศบาลจะดาเนินการตามอาเภอใจมิได้ เนื่องจากเป็นต้องมาขอความเห็นจาก
ประชาชนอีกรอบ และแก้ไขตามความต้องการของราษฎรทั้งนี้ กลไกที่ได้จากการศึกษากฎหมายไม่ได้
มีข้อห้ามให้ดาเนินการ เทศบาลจึงสามารถนาไปทดลองใช้ได้ทันที
8. ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำย
1) กฎหมายการเลือกตั้ง ต้องกาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น นาข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนไปกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดทาเป็นนโยบายนาเสนอ
ประชาชนก่อนการเลือกตั้ง โดยนโยบายดังกล่าวจาเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน
และแสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเสนอให้ประชาชนได้พิจารณา
และมิได้เป็นเพียงนโยบายขายฝันชวนเชื่อ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อ
ผู้สมัครเลือกตั้งและผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น สิ่งไหนทาได้ สิ่งไหนทาไม่ได้ มี งบประมาณเท่าไหร่
หรือมีปัจจัยแทรกซ้อนอะไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมานักการเมืองท้องถิ่นจะเสนอนโยบายทั่วไปไม่ได้
สร้างความแตกต่างให้ประชาชนเห็น ซึ่งหากยังไม่สามารถกาหนดให้ต้องเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก็
อาจจะพบได้แต่นโยบายสร้างถนนคอนกรีต
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ องมีนโยบายกระบวนการสร้างจิตสานึกของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมามีส่วนร่วม หรือการสร้างประเด็นสาธารณะที่มีส่วนร่วมตั้งแต่
แรก ควรปลู กฝั งให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมกับประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ในท้องถิ่น เนื่องจาก
หากประชาชนสามารถรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาและดูแลผลประโยชน์ของตนเองและท้องถิ่น
นอกจากนี้ควรมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร หรือเข้าถึงการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณ ซึ่งจะ
เป็นสนับสนุนให้ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีท้องที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาหนดการใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เชิงกลไก และกระบวนกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนแนวทำงในกำรพัฒนำ
1) ปั ญ หาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ส่ ว นหนึ่ ง พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นขาดความรู้ ขาดทักษะการวิเคราะห์การเขียนแผนงาน/โครงการให้ มีคุณภาพ ทาให้
รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน เหตุผล วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องเป็นการจัด
อบรมที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกล้า
จัดสรรงบประมาณเพื่อเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ โดยเน้น
วิทยากรที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้
ตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมอบรม เช่น ผู้นาชุมชน กรรมการชุมชน หรือคัดเลือกตัวแทนประชาชน
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเกิดการบูร
ณาการความร่วมมือกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์สูงสุด
2) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่เ ป็ นสิ่ งที่ มี ความส าคั ญ การด าเนิน การด้า นนโยบายต้ อ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องวางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
และปฏิบั ติได้จ ริง และควรร่ วมมือกับมหาวิทยาลั ย ซึ่งมีบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ เพื่อร่ว มกันจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ข องท้ อ งถิ่ น และให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน เนื่องจากใน
บางพื้นที่ประชาชนไม่เชื่อถือผู้บริหารท้องถิ่นหรือมีแรงต้านในการดาเนินนโยบาย ทั้งนี้ ความร่วมมือ
ระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีความจริงใจในการแก้ไขพื้นที่หรือขาด
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
3) ระยะเวลาการด าเนิ น การในขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจัดทาแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น ต้องทา
การสารวจการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนการจัดประชุมประชาคม เพื่อนามากาหนดช่วงเวลาใน
การออกไปจัดการประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชุมวางกรอบระยะเวลาการ
จัดทาแผนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระชั้นชิดมากเกินไป
4) ทดลองน ากลไกที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ปทดลองใช้ โดยการจั ด ท าประชาคม
(ก่ อ นและหลั ง ) ในประเด็ น สาธารณะที่ ต้ อ งการความเห็ น หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชน เช่ น
การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ปั ญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะมูล ฝอย ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรื อความต้องการให้ครอบคลุมอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด ซึ่งจะนาไปสู่การมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งต่อไป
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5) ในการศึกษาครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เน้นเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ไม่ได้ลงลึกการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และแสวงหาแนวทางที่จะทาให้ได้ข้อมูล
อย่างแท้จริง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว และหากสามารถทาให้กลุ่มเป้าหมายให้ข้อเท็จจริงในทางลบของตนเองก็จะ
ส่งผลดีในการนาข้อมูลไปวิเคราะห์และคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร กรณีศึกษำอำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธำนี
พิทักษ์ ศรีทอง*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด รวมทั้งสิ่งที่อยากให้เกิด
การพัฒนาของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนามาวิเคราะห์หาหนทางหรือนโยบาย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับศูนย์ดารงธรรม อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
และศูนย์ดารงธรรมอื่นต่อไปได้ วิธีการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสุ่มสัมภาษณ์ แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของอาเภอเพ็ญ ส่วนราชการอาเภอเพ็ญ ผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคย ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 จานวน 10 คน จากจานวนทั้งสิ้น
200 คน และจากประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ ของผู้ศึกษา
เอง ว่าพบเห็นอุปสรรค ปัญหาและข้อจากั ดอย่างไร และต้องการให้เกิดการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง
ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จ ากั ด ที่ พ บของศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ ญ จั ง หวั ด อุ ด รธานี คื อ
การดาเนินการมีความล่าช้า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีอยู่อย่างจากัดและ
ไม่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หนองเพ็ญ ขึ้นคือ ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ศูนย์ดารงธรรมได้ใช้
งบประมาณที่มี อยู่ ของอาเภอ (งบบูรณาการ) นาวัส ดุ และครุภัณฑ์ มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด
ควบคุมคุณภาพงานอย่างสม่าเสมอ ตรวจสอบ และกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
คำสำคัญ: การพัฒนา, เรื่องราวร้องทุกข์, ศูนย์ดารงธรรม
1. บทนำ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรั ฐบาลทุกยุคทุกสมัย
และหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนมา โดยตลอด มีการรับ ฟังความคิ ดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว ม และ
ตรวจสอบการทางานของรั ฐ บาลและหน่ว ยงานของรัฐ มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้าน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนาไปสู่การ
แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่
เป็น หน่ว ยงานหลักในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุ ข” ให้แก่ ประชาชนได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสาร
กระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยมีเป้าหมายเพื่อ รับทราบความคิดเห็ นของ
ประชาชนโดยตรง ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เกี่ ย วกั บ งานของ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาบทบาทของ “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภารกิจที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ปรับปรุง “ศูนย์ บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ให้มี เอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยใช้ชื่อว่า“ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2536 (เอกสารวิชาการ
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย, 2560) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการปรับบทบาทการทางาน
ของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ จึงทาให้ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีลักษณะการ
ทางานที่เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ทาให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอย่าง
แพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง
ตลอดเวลา โดยให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย มี ภ ารกิ จ เสริ มในด้ านส่ ง เสริม สงเคราะห์ ยกย่ องเชิ ดชู พลเมือ งดีที่เ สี ยสละ
กล้าหาญ เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภาวะคับขันอันตรายด้วยคุณธรรมและเพื่อให้ศูนย์
ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชนอย่างจริงจัง
บังเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่
มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนและเหมาะสมมีเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือสื่อสารที่มี เครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีพิธีเปิดศูนย์ดารงธรรม ในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่ วประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม
2545 ซึ่งตรงกับวันดารงราชานุภาพ
ต่อมาพลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์โ อชา จึงได้ลงนามในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชน
ได้รั บ ความพึงพอใจ ซึ่ งนโยบายดั งกล่ าวเป็น กลไกหนึ่ง ที่ผ ลั กดัน ให้ นโยบายลงสู่ การปฏิบัติ ก็คื อ
หน่วยงานของรัฐที่มีทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นซึ่งการดาเนินงานของศูนย์
ดารงธรรมภายใต้การดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยได้ถูกนาไปปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ
กับรูปแบบการเมืองการปกครองระดับภูมิภาคที่หน่วยงานส่วนกลางได้แบ่งอานาจให้ จังหวัดและ
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อาเภอ ทั้งนี้ ช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่าง ๆ ของประชาชนและภาครัฐมีหน่วย
ให้บริการในพื้นที่ที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอนับแต่มีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
อาเภอทั่วทั้งประเทศตามนโยบายรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการในการให้บริการภาครัฐ
สู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ปัญหาความเดือดร้อนเหล่านั้นก็ได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยสาคั ญที่ยังส่งผลให้
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอยังติดขัดปัญหาหลายประการ อาทิ ปริมาณเรื่องร้องทุกข์มี
ปริมาณที่มากเกินกว่าที่ศักยภาพของศูนย์ดารงธรรมบางแห่งจะดาเนินการได้ทัน หรือ เรื่องร้องทุกข์
บางเรื่องอาจเกินขีดความสามารถของศูนย์ดารงธรรมที่จะแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ ฯลฯ
เป็ น ต้ น การศึ ก ษาในเชิ ง พื้ น ที่ จึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก รณี ศึ ก ษา ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ ก
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นอาเภอในการวิจัยนี้
อาเภอเพ็ญ เป็นอาเภอหนึ่งในจานวน 20 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี (ระยะทางห่างจาก
จังหวัดอุดรธานี ป ระมาณ 43 กม.) แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 ตาบล 12 องค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น 165 หมู่ บ้ า น มี เ นื้ อ ที่ 908.089 ตร.กม. จ านวนประชากรทั้ ง สิ้ น รวม111,343 คน
ส่วนประกอบอาชีพทาการเกษตร
ดังนั้ น เพื่อให้การดาเนิน งานและบริการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของ และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการ
พัฒ นาอาเภอให้ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก ารพื้ นฐานของคนในพื้ นที่ที่ ส ามารถร้องเรีย น ร้ องทุ กข์ หรือ การ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อวิเคราะห์หาหนทางหรือนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราว ร้องทุกข์
เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เพื่ อ ให้ ก ารความพึ ง พอใจของผู้ ม ารั บ บริ ก าร กรณี ศึ ก ษาอ าเภอเพ็ ญ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป็ น การ
ศึกษาวิจัยที่มุ่งนาผลการวิจัยไปประยุกต์เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอและจังหวัดทั่วประเทศ (Applied Research) เพื่อศึกษาปัญหาถึง
ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จ ากั ด และเพื่ อ ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ห าหนทางหรื อ นโยบายในการพั ฒ นา
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ประสิ ทธิภ าพการรั บ เรื่ อ งราวร้ องทุก ข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ จั งหวัดอุดรธานี โดยแบ่ ง
กระบวนการในการศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) นาเสนอเรื่องราวโดยสังเขปจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถหาได้ เพื่อให้ทราบถึงที่มา
ของเรื่อง เหตุผลและจาเป็นที่ต้องมีการวิจัย
2) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคยร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 จานวน 10 คน จาก จานวนทั้งสิ้น 200
คน ซึ่งเป็ น การสุ่ มเลื อกกรณีการร้ องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีอยู่ที่ประสบปัญหาในการ ให้ บริการและ
ประสบความส าเร็ จ โดยใช้ เครื่ องมือวิจัย ซึ่งก็คื อ แบบสอบและจากประสบการณ์ต รงในการเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ ของผู้ศึกษาเอง ว่าพบเห็นอุปสรรค ปัญหาและข้อจากัด
ประการใดบ้าง และต้องการให้เกิด การพัฒนาประสิทธิภาพเรื่องใดบ้าง
3) เมื่อ ได้ข้ อมู ล ของสภาพปั ญหา อุ ปสรรค รวมไปถึงความต้อ งการที่จ ะให้ มีก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในเรื่องใดแล้ว ก็จะนามาวิเคราะห์หาหนทางแก้ไขและการพัฒนาโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาทางพัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ
4) เสนอการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ า นศู น ย์ ด ารงธรรมเป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีห รือ
เทคนิคทางรัฐศาสตร์ เพื่อนามาใช้วิเคราะห์หรืออธิบายว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นสอดรับกับวัตถุประสงค์
หรือไม่ อย่างไร ต้นทุนทางเลือกนั้นเป็นอย่างไร โดยชี้ให้เห็นว่ามีข้อดีอย่างไร และนาเสนอโดยสังเขป
ว่าจะนาเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดาเนินการให้บรรลุผลได้อย่างไร เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางหรือ
นโยบายให้กับศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญและศูนย์ดารงธรรมอื่นต่อไป
4. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาวิ จัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กรณีศึกษาอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ” จากการที่
ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เพ็ญ จากผู้ที่เคยเข้ารับบริการจานวน 10 คน จากจานวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มสัมภาษณ์
และจากประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญและจากผู้บริหารอาเภอ
หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเองนั้น พบว่าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มี
ต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญนั้น สามารถจาแนกได้ดังนี้
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4.1 ปัญหำและอุปสรรค
1) การดาเนินการมีความล่าช้า ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์
ซึ่งเคยเข้ารับบริการที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญได้ให้ความเห็นว่าเกิดจากการขาดการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบางครั้งเรื่องร้องเรียนนั้นมีงานหน่วยงานราชการที่มาเกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานซึ่งมีระบบระเบียบที่ค่อนมากและซับซ้อน จนเกินไป และจากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา
นั้น ยอมรับว่าการดาเนินการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ไม่ได้ดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจเร่งด่วนอื่น ฯลฯ เป็นต้น
2) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เป็นเลขานุการศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ พบว่าด้วยภารกิจหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานที่ มิได้มี
แค่งานของศูนย์ดารงธรรมฯ เท่านั้น ประกอบกับปริมาณเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีจานวนมากทาให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกาหนดได้
3) วัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอและสถานที่ที่ คับแคบ เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของอาเภอ
เพ็ ญ มี อ ยู่ เ ป็ น จ านวนมาก ทั้ ง งานด้ า นความมั่ น คง งานด้ า นการทะเบี ย นราษฎร งานด้ า นการ
บริหารงานปกครอง งานด้านการอานวยความเป็นธรรม หรืองานสานักงานอาเภอก็ตาม ทาให้จานวน
รถที่มีอยู่เพียง 2 คัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทาให้ศูนย์ดารงธรรมไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างทันท่วงที
4.2 จุดเด่น จุดด้อย
1) จุ ดเด่น ประชาชนมีความไว้วางใจต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญเป็นอย่างมาก ว่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความทุกข์ให้กับพวกเขาได้ จึงทาให้มีประชาชนร้องทุกข์
ร้องเรี ยนผ่านศูน ย์ดารงธรรมอาเภอหนองเพ็ญเป็นจานวนมาก ซึ่งส่ว นใหญ่แล้ว จะสามารถแก้ไข
ปัญหา ได้ จึงยิ่งทาให้ชื่อเสียงของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยสังเกตได้
จากจานวนเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ ตามประกาศ คสช. ที่มีถึง 500 เรื่อง (นับจนถึงวันที่
30 มีนาคม 2563) และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
2) จุดด้อย จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ศึกษาได้ยกขึ้นมาอ้างอิงในเบื้องต้นจะพบว่า
จุ ดด้อยของศูน ย์ ดารงธรรมอาเภอเพ็ญจะเป็นในส่ ว นของความยากล าบากในการรับมือ กับเรื่อ ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวิเคราะห์จากสภาพทรัพยากรภายในองค์กรที่
มีอ ยู่ ซึ่ ง ผลที่ ต ามมาคื อ ความล่ า ช้ า ในการปฏิ บั ติง าน และน าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการรั บ เรื่ อ งราว
ร้องทุกข์ฯ ที่ลดลงอีกด้วย
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4.3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรม
ข้อเสนอแนะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ ในเชิงนโยบายและในเชิงของพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ที่จะนาไปเป็นแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์ดารงธรรมในอนาคตได้
เป็นอย่างดี
1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เป็นข้อเสนอนี่สามารถนาไปปรับใช้กับศูนย์ดารงธรรมทั่ว
ประเทศหรือในภาพใหญ่ได้ โดยสามารถจาแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms ได้ดังนี้
คน (Man) ควรมี ก ารเพิ่ ม อั ต ราก าลั ง ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ
โดยเฉพาะตาแหน่งปลัดอาเภอที่ต้องให้รับผิดชอบงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอโดยเฉพาะ
เงิ น (Money) ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอเป็ น
การเฉพาะ ไม่ต้องเบิกจ่ายร่วมกับงานหรือภารกิจอื่น เพื่อให้เกิดความมีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณและเพื่อให้เกิดการตอบสนองการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
วัสดุสิ่งของ (Materials) ควรมีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายในศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับงานหรือภารกิจอื่น เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ภายใน สานักงาน ฯลฯ
เป็นต้น
การจัดการ (Management) ควรมีการสร้างระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้งาน
ของศูนย์ดารงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ หรือการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาใช้ใน
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอว่าควรดาเนินการประสบความสาเร็จ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในอัตราขั้นต่า
เท่าไร โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องเกี่ยวพันกับการประเมินความดีความชอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
นอกจากจะจาแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีก คือ
กฎหมาย ควรมีระบบการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อกฎระเบี ย บอย่ างเคร่ งครัด ไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ทาตามอาเภอใจ ฯลฯ
ซึ่งสอดคล้ องกับหลั กนิ ติธ รรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการสร้างขวัญและกาลั งใจให้ กับผู้ ที่
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย เช่น มีรางวัลให้ ฯลฯ เป็นต้น
2) ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่ เป็นข้อเสนอแนะที่มีต่ อศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญ ซึ่งจาแนก
ตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms ได้ดังนี้
คน (Man) ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรม อาเภอเพ็ญให้
ช่วยกัน ดาเนิน การเกี่ยวกับ เรื่องราวร้องทุกข์ เช่น ให้ปลัดอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ ทุกคนสับเปลี่ยน
หมุ น เวีย นรั บ ผิ ด ชอบงานของศู น ย์ ดารงธรรม 1 วัน ต่อ สั ป ดาห์ เพื่ อให้ เ กิด หลั ก ความรั บผิ ดชอบ
(Responsibility) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Accountability) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation)
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ร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ความล่าช้าของงาน การดึงงาน หรือการดองงาน ลดน้อยลงอีกด้วย
หากมีกระบวนการในการตรวจสอบหรือควบคุมที่เป็นรูปธรรม
เงิน (Money) ควรเปิดโอกาสให้ศูนย์ดารงธรรมได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ของอาเภอ
เพื่อแสดงออกให้ เห็ น ถึงหลั ก คุณธรรม (Morality) ของผู้ บั งคับบัญ ชา ซึ่ง ต้องมีค วามยุติ ธ รรมต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน
วัสดุสิ่งของ (Materials) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญประสบปัญหาในการใช้ครุภัณฑ์
ประเภทรถยนต์มากที่สุด เพราะรถยนต์มีอยู่อย่างจากัดและถูกกาหนดให้ใช้ในภารกิจต่าง ๆ เป็นหลัก
แต่ยังมีรถยนต์ที่ยังสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้คือ รถกระบะประจาตาแหน่งนายอาเภอ
ที่สามารถนาออกมาใช้ได้ ถ้าหากนายอาเภอมิได้ใช้ออกไปไหน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า
(Cost effective or Economy)
การจัดการ (Management) ควรมีการควบคุมคุณภาพงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
งานของศูนย์ดารงธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอว่า
เรื่ อ งร้ องทุก ข์ใ ดล่ าช้ า หรื อประสบปัญ หา ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บหลั ก ความโปร่ง ใส (Accountability)
นอกจากจะจาแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีก คือ
กฎหมาย ควรมีการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ไม่ ล ะเมิ ด กฎหมาย และไม่ ท าตามอ าเภอใจ ฯลฯ
ซึ่งสอดคล้ องกับหลั กนิ ติธ รรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการสร้างขวัญและกาลั งใจให้ กับผู้ ที่
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย เช่น มีรางวัลให้ ฯลฯ เป็นต้น
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรำยผล
1) สรุปผลกำรวิจัย ผู้ที่ให้สัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เคยมารับบริการที่ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเพ็ญ และหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสองกลุ่ มนั้น มีระดับอายุที่แตกต่าง
กัน ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ คยรั บ บริ ก าร พบว่ ามี จ านวน 3 คน ที่ ป ระสบปั ญ หาในการร้ อ งทุ ก ข์
ร้องเรียน เนื่องจากมองว่า การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพ็ญยังมีความล่าช้าอยู่ มีป้าย
บอกทางไม่ชัดเจน และจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าควรมีการแจ้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนหรือควรมีการนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มาใช้ในการยื่นร้องร้องเรียน
ร้องทุกข์หรือสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องว่าดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง รวมไป
ถึ ง ควรมี ก ล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ม ารั บ บริ ก ารทางประสบการณ์ ข องผู้ ศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น
ผู้ปฏิบัติงานเองก็พบเห็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการด้วยกัน สามารถสรุป เป็นภาพกว้าง ๆ
ในเชิงระบบได้ ดังนี้
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(1) ด้านการดาเนินการมีความล่าช้า เนื่องจากบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ที่มีอยู่ เป็ น จ านวนมาก ทาให้ ป ริ มาณงานมากตามไปด้ ว ย อีกทั้งเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องมีความ
สลับซับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นเป็นจานวนมาก ฯลฯ องค์กรจึงดาเนินงานไปในลักษณะ
ของการตั้งรับ มากกว่าการดาเนินงานในเชิงรุก หรือมีเวลาได้คิดวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของ
การ ทางานได้
(2) ด้ า นบุ ค ลากรหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ศู น ย์ ด ารงธรรมแทบทุ ก แห่ ง ประสบปั ญ หา
การขาดแคลนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมิได้รับผิดชอบงาน
ศูนย์ดารงธรรมเพียงอย่างเดียว ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่นอีกเป็นจานวนมาก บ่งบอกได้ว่า ศูนย์ดารง
ธรรมจาเป็นต้องดูแลเอาใจใส่และให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น
(3) ด้านงบประมาณ ศูนย์ดารงธรรมทุกแห่งประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่
อย่ า งจ ากัด เช่ น เดี ย วกั น กล่ าวคื อ การไม่ มี ง บประมาณเป็น ของตั ว เอง หรื อไม่ มี อิ ส ระในการใช้
งบประมาณให้ เป็ น ไปตามที่ ป รารถนา ฯลฯ เป็นต้ น ศู นย์ด ารงธรรมจึงด าเนิ นงานไปตามสภาพ
ขาดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานและขาดแรงจูงใจที่จะทาให้ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น
(4) ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ ภารกิจและหน้าที่ขององค์กรมีอยู่เป็นจานวนมาก ทาให้
วัสดุและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ น้ามัน ฯลฯ ที่มีอยู่ไม่เพียงพออยู่แล้ว เมื่อมีงานด้าน ศูนย์ดารงธรรม
เพิ่มเข้ามา ยิ่ งส่งผลทาให้วัสดุและครุภัณฑ์ขาดแคลนหนักเข้าไปอีก แสดงให้ เห็นถึง การขาดการ
สนับสนุนจากส่วนกลางเป็นในเรื่องของการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
(5) ด้ า นการก ากับ ตรวจสอบ และประเมิ น ผล มีก ารก ากั บ และตรวจสอบจาก
ผู้บังคับบัญชาในระดับส่วนกลางอย่างสม่าเสมอ แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า ซึ่งก็ด้วย
ปัจจัยหลายประการด้วยกัน นั่นทาให้การกากับ ตรวจสอบ และประเมินผล ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
อีกทั้งในระดับที่เล็กสุด เช่น อาเภอ ก็ยังมีการกากับ ตรวจสอบ และประเมินผล ที่ยังไม่เข้มข้นมาก
เท่าที่ควร ทาให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่
กาหนด
2) อภิปรำยผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ดารงธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้
ส่งผลไปยังปัญหาหลักที่สาคัญ ซึ่งก็คือปัญหาความล่าช้าแทบทั้งสิ้น ปัญหานี้เป็นเสมือนจุดยอดของ
ปัญหาที่ส่งผลถึงประชาชนในทางตรง กล่าวคือ เมื่อประชาชนเข้ามาใช้บริการย่อมที่จะคาดหวังให้
หน่วยงานของรัฐให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ที่กาลังประสบอยู่
ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐให้บริการด้วยความรวดเร็วไม่ได้ ผลเสียย่อมตกแก่ประชาชนผู้เข้า รับบริการ
แทบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาอย่างไรก็ตามให้การบริการนั้น มีความรวดเร็วควบคู่
ไปกับความมีประสิทธิภาพด้วย ปัจจุบันหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ยังขาดการนาเอาหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และหลักธรรมาภิบาล มาใช้เท่าที่ควรเพื่อให้การบริหารงานก้าวทันต่อความ
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เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้หลักการเหล่านี้อยู่บน
ความสานึกรู้หรือความ ตระหนักรับรู้ของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานทุกคน จนเป็นเสมือนส่วน
หนึ่งในหลักการทางานที่มี กฎหมายรองรับชัดเจน เช่น กฎ ระเบียบ ฯลฯ เป็นต้น เพราะหลักการ
จัดการภาครัฐ แนวใหม่ (NPM) และหลักธรรมาภิบาล ช่วยทาให้การบริหารและการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้หากมี การนามาใช้กันอย่างจริงจัง
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
เป็นข้อเสนอนี่สามารถนาไปปรับใช้กับศูนย์ดารงธรรมทั่วประเทศหรือในภาพใหญ่ได้ ดังนี้
1) ควรมีการวางนโยบายให้มีการเพิ่มจานวนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมทุกแห่ง โดยให้
รับผิดชอบงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพียงงานเดียวเท่านั้น เพื่อก่ อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการตั้งงบประมาณประจาปีให้แก่งานด้านศูนย์ดารงธรรมโดยเฉพาะ ไม่ต้อง เบิกจ่าย
ร่วมกับงานหรือภารกิจอื่นอีกต่อไป เพื่อให้เกิดการตอบสนองการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ควรมีน โยบายในการจั ดหาหรือจัดซื้ อวัส ดุและครุภัณฑ์เ พื่อใช้ภ ายในศูนย์ด ารงธรรม
โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับงานหรือภารกิจอื่น เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ภายในสานักงาน ฯลฯ เป็นต้น
4) ควรมีนโยบายในการสร้างระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้งานของศูนย์ดารงธรรม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และมี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ หรือการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาใช้ในศูนย์ดารงธรรมอาเภอว่า
ควรดาเนินการประสบความสาเร็จ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในอัตราขั้นต่าเท่าไร โดยผลสัมฤทธิ์
ของงานจะต้องเกี่ยวพันกับการประเมินความดีความชอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
5) ควรมีการวางระบบการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม โดยออกเป็นกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิ บัติอย่างชัดเจน
มีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น มีรางวัล
ให้ ฯลฯ เป็นต้น
6) ควรคงไว้ซึ่งโครงสร้างของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีความทับซ้อนกันอยู่ในปัจจุบันใน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการการร้องทุกข์ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ
ทุกสังกัดต้องหันมาให้ความสาคัญกับปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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บทบำทของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในพื้นที่อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ไพบูลย์ ละครพล*
บทคัดย่อ
การศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้าน
การป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัว ล าภู ในด้านการวาง
แผนการดาเนินงาน ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด
และด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาผู้ เ สพ ตลอดจนการรวบรวมปั ญ หา ความต้ อ งการในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยในครั้งนี้ ได้แก่ กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภูทุกหมู่บ้าน ทุกตาบล รวมทั้งสิ้น 51 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มีการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และ
ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยระบบคอมพิว เตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS 1 (Statistical Package for
Social Sciences)
ผลการศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้ านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ในด้านการวางแผนการดาเนินงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.31, S.D.=0.51) อยู่ในระดับมาก ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ใน
ระดั บ มาก ( =4.28, S.D.=0.41) ด้ า นการปราบปรามยาเสพติ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =3.72
S.D.=0.59) ด้านการบาบัดรักษาผู้เสพ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.78) บทบาทของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
อยู่ในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.3)
คำสำคัญ: บทบาท, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, ยาเสพติด

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ในสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายด้าน และ
นับวันจะมีความหลากหลายของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่าง เช่น ปัญหาด้านค่าครองชีพ
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสังคม ปัญหายาเสพติด และล่าสุดปัญหาการระบาดของโรค COVID
19 ซึ่งปั ญหาต่าง ๆ เหล่ านี้ มีแนวโน้มของการขยายตัว อย่างมาก แม้ว่ารัฐ บาลและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ เหล่านั้นตามแนวทาง นโยบาย
ทางที่กาหนดแล้วก็ตาม แต่ปั ญหา ก็ยังคงอยู่โดยไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปหรืออยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมได้แต่อย่างใดเลย โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ระบาดอย่าง
หนั กในทุกช่ว งวั ย ทุกเพศ ของไทยในปัจจุบัน ซึ่งยาเสพเสพติ ดที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ และเฮโรอีน เป็นต้น
รัฐ บาลปั จจุ บั น โดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย
แก้ปั ญหายาเสพติดอย่างยั่ งยื นด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้ เสพ สร้างพลังคนเสริมพลังชาติ
พร้อมทัง้ สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชน ระบุปัญหายาเสพติดเป็นภัยความมั่นคง แก้ปัญหา
แบบองค์รวม โดยเน้นที่ด้านการป้องกัน มากกว่าการปราบปราม และการบาบัดผู้ป่วย โดยการให้
ความส าคัญกับ หมู่บ้ าน ชุมชน ซึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งงานด้านแผนงาน งบประมาณ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องและนานโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบัติในระดับพื้นที่หน่วยงานหนึ่งคือ กานันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดังนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมี
บทบาทสาคัญอีกหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
อาเภอนาวัง เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลาภู แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตาบล 51
หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอนาด้วง อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณ
คูห า อ าเภอนากลาง อาเภอศรี บุ ญเรื อ ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ราษฎรส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมซึ่งใช้แรงงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ได้
ง่ายและการเข้าถึงยาเสพติดก็สามารรถทาได้ง่าย จากผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดใน
ร่างกายของบุคคลและสถิ ติการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องทาให้ทราบว่า ยาเสพติดส่วนมากโดยเฉพาะยาบ้า
ไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทย แต่มีการลักลอบนาเข้ามาจากระเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจาก
นโยบายของรัฐบาลและสาเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเบื้องต้นแล้ว ทางราชการจึงต้องมี
งานด้านการข่าวที่แม่นยาและมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อจะได้ดาเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามได้อย่างทั่วถึง
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กานันและผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญเป็นอย่างในการป้องกันและปราบปรามการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อยู่แล้ว และเป็นเจ้า
พนั ก งาน มี ห น้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป กครองท้ อ งที่ พระ
พุทธศักราช 2457 และหากว่า กานันและผู้ใหญ่บ้านสามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่ างเต็มความสามารถแล้ ว การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ย่อมบรรลุวัตถุของทางราชการอย่างแน่นอน
จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บทบาทของ
ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ในด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู เพื่อที่จะได้ทราบถึง บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ว่ามีลักษณะเช่นใดและควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
บ้าง เพื่อสนองตอบต่อแนวทาง และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ในการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 บทบาท หน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีการดาเนินงานในด้านใดบ้าง
3.2 ปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภูมีอะไรบ้าง
3.3 แนวทาง และข้อ เสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาที่มี ต่อ บทบาทบทบาท หน้า ที่ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
มีอะไรบ้าง
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4. ขอบเขตกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตของพื้นที่ ทาการศึกษาจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบการปกครองตาบล หมู่บ้าน
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 5 ตาบล จานวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 51 หมู่บ้าน
4.2 ขอบเขตของเนื้อหำ ทาการศึกษาบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ที่ดาเนินการในด้านการวางแผน
ด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
การปราบปรามยาเสพติด และการบาบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
4.3 ขอบเขตของประชำกร ทาการศึกษาวิจัยประชากร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 5 ตาบล จานวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 51 หมู่บ้าน ประชากร กานัน
ผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้นจานวน 51 คน
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
5.1 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองซึ่ งมีอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5.2 บทบาทของกานันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การปฏิบัติหน้าที่และ
การใช้อานาจตามหน้าที่ของกานัน ตามกฎหมายและคาสั่งต่าง ๆ เช่น คาสั่งอาเภอนาวั ง ฯลฯ เพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตท้องที่ตาบลรับผิดชอบ
5.3 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการปฏิบัติหน้าที่และ
การใช้อานาจตามหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายและคาสั่งต่าง ๆ เช่น คาสั่งอาเภอนาวัง ฯลฯ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตท้องที่หมู่บ้านรับผิดชอบ
5.4 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอนาวัง คือ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของอาเภอนาวังตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาอาเภอ
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
6.1 ทราบถึงบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
6.2 ทราบถึงผลการวิเคราะห์ บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
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6.3 ทราบถึงปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
6.4 ทราบถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภูนาวัง
7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษา บทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้ านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู วิจัยได้นาเอาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
สถำนภำพทั่วไปของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานภาพ
5.อาชีพ
6.รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
7.ขนาดของหมู่บ้าน

บทบำทของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในด้ำน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1.ด้านการวางแผนการดาเนินงาน
2.ด้านการป้องกัน
3.ด้านการปราบปราม
4.ด้านการบาบัดรักษา

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ภาพที่ 7.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
8. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
8.1 ประชำกรในกำรวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ก านั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า นใน เขตพื้ น ที่ อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู จานวน 5 ตาบล 51 หมู่บ้าน ดังนี้

454
ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้ำน

1
2
3
4
5
รวม

นาเหล่า
วังทอง
นาแก
วังปลาป้อม
เทพคีรี
5

13
12
10
8
8
51

จำนวนประชำกร
กำนันและผู้ใหญ่บ้ำน
13
12
10
8
8
51

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้ น ที่ อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถาม ( Questionnaire)
ของ วสันต์ ชิงชนะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบาทของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้
1) การสร้างแบบสอบถาม
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามของ วสันต์ ชิงชนะ และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิด
(2) จั ด ท าร่ า งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด ที่ ก าหนด โดยให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์การวิจัย
(3) อาจารย์ ที่ปรึ กษาตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะแบบวิจัย ก่อนนามาใช้กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
8.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
1) ขออนุ ญาตผู้ บั งคับ บั ญชาและแจ้งกลุ่ มตัว อย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ส นับสนุนการ
ดาเนินการ
2) ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
3) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
4) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
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8.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package)
เพื่อใช้คานวณค่าทางสถิติ ดังนี้
1) ข้อมูลสถานภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้
ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงวามถี่และหา
ค่าร้อยละ
2) วิเคราะห์บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้น ที่ อาเภอนาวั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู โดยใช้ เ กณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย เพื่ อแปรผลด้ ว ยมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (ประครอง กรรณสูต, 2542: 23)
4.50-5.00 กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
2.50-3.49 กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49 กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับน้อยมาก
3) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการรับการสนับสนุนจาก
อาเภอนาวังในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของปัญหา ความต้องการ และ
แจกแจงความถี่ โ ดยเสนอผลการวิ เ คราะห์ ใ นลั ก ษณะวิ ธี ก ารพรรณนาวิ เ คราะห์ (Descriptive
Analysis)
8.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมู ล ในการวิจัยในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยใช้โ ปรแกรมเสร็จรูป SPSS for Windows
ในการคานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1) ใช้ค่าสถิติร้อยละ ในการวิเคราะห์สถานภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการ

456

2) ใช้ส ถิติค่าเฉลี่ ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ห าค่าระดับ
บทบาทของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
9. ผลของกำรศึกษำวิเครำะห์
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทของกานัน ผู้ ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ระดับของรายได้ต่อเดือน ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง
2) บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
3) ปัญหา ความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สัญลักษณ์ในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาความชัดเจน เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมาย
ดังนี้
N หมายถึง จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
X หมายถึง ค่าเฉลี่ยของปัจจัย
S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากร ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ รายได้
สถานภาพ และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวนทั้งสิ้น 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 3039 ปี คิดเป็น ร้อยละ 2.0 มีระดับ การศึกษาส่ วนใหญ่ ระดั บมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า
คิดเป็นร้อยละ 47.1
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 23.5 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 19.6 ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 90.2 ธุรกิจส่วนตัว 7.8 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีรายได้ ต่ากว่า 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 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 แผนงานและผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากตารางที่ 2 บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน มีผลด้านการ
วางแผนด้านการป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ มากที่สุ ด ( =4.98, S.D.=0.14)
ด้านแผนการดาเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.37, S.D.=1.05) ด้านการดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่กาหนด
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.12, S.D.=1.03) ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ
อยู่ในระดับน้อย ( =1.78, S.D.=1.08) และผลรวมบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวาง
แผนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.51)
ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
บทบาทของ กานั น ผู้ ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่
รับผิดชอบ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.78, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.92, S.D.=0.95) ด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.61, S.D.=0.69) ด้านการจัดกิจกรรม
เพื่ อป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เช่ น กี ฬา กิ จกรรมทางศาสนา อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด
( =4.63, S.D.=0.59) มีการกาหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.90) ด้านการจัดกาลังออกตรวจรอบหมู่บ้าน
หรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง อยู่ในระดับ มาก ( =3.84, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว
ออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.83) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบียนมาตรฐานการดาเนินงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.=0.41)
ส่วนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในด้านการปราบปรามของยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน
ด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับ
มาก ( =4.25, S.D.=1.24) ด้านการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อยู่ในระดับ
มาก ( =3.88, S.D.=0.79) ด้า นการจั ดทาบัญ ชีคัด กรองกลุ่ มผู้ ค้า ผู้ เ สพ อยู่ ในระดั บปานกลาง
( =3.39, S.D.=1.26) ด้านการบังคับใช้กฎ กติกามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

458

อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( =3.49, S.D.=1.18) ด้ า นการรายงานข้อ มู ล เกี่ย วกับ ผู้ ก ระท าความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดจนนาไปสู่การจับกุ ม อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.88) ด้านการจับกุมหรือ
ร่วมจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.25, S.D.=1.19) ด้านการ
รายงานสถานการณ์ย าเสพติดในพื้ นที่ให้ ท างราชการทราบอย่ างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ปานกลาง
( =3.90, S.D.=0.85) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
( =3.72, S.D.=0.59)
ส่วนที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านการบาบัดรักษาผู้ป่วย ผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด
จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้าน บทบาทของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการบาบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น
51 คน ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัดกรองผู้ เสพ ผู้ติด ยาเสพติด อยู่ในระดับ มาก
( =4.10, S.D.=0.33) การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้ เสพทราบ เพื่อ เข้ าสู่กระบวนการ
บาบัด อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.96) ด้านการนาผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบาบัด อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.57, S.D.=1.04) ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบาบัดเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด อี ก อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( =3.39, S.D.=1.32) ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ แกผู้ ผ่ า น
กระบวนการบ าบั ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( =2.76, S.D.=1.25) ด้ า นการรณรงค์ ชี้ แ จงให้
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบาบัด อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=1.33) ด้านชี้แจงให้
ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบาบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ อยู่ในระดับมาก ( =4.06,
S.D.=1.04) ด้านการติดตามผู้ ผ่ านการบาบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสั งคมได้ปกติ อยู่ในระดับมาก
( =3.59, S.D.=0.89) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการบาบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
( =3.69, S.D.=0.78)
ตารางที่ 9.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มี
บทบาทในด้ า นวางแผนการด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
บทบำท
1.ด้านการวางแผนการดาเนินงาน
2.ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
3.ด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
4.ด้านการบาบัดรักษา
รวม

3.31
4.28
3.72
3.69
3.75

S.D.
0.51
0.41
0.59
0.78
0.39

ควำมหมำย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มำก
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
จากผลการศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์เนื้อหาในด้านปัญหา ความต้องการ
และข้อเสนอแนะของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู จากแบบสอบถามทั้งสิ้นจานวน 51 ราย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) ปัญหำและอุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(1) ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม
การออกตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพื้นที่เสี่ยง
(2) ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
(3) ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(4) ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
(5) ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารใน
การดาเนินการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(6) ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้ รับความร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิ ดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(7) ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
2) ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(1) งบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรอง
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
(4) อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการด าเนิ น การ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม
(5) ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ
3) แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(1) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่ 2 แผนงานและผลการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ด้ำนกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
1) ด้านการวางแผนการดาเนินงาน แม้ว่ามีผลการดาเนินการวางแผนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.98 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด แต่เนื่องจากแผนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านนั้น
มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่กาหนดเกี่ยวกับแนวทาง ข้อปฏิบัติ
บุคลากร งบประมาณตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน แผนการดาเนินงานจึงเปรียบเสมือนปฏิทินการทางานของคณะกรมการหมู่บ้านที่มีบทบาท
สาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงควรต้องมีแผนการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้า ให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย และควรมีค่าเฉลี่ยที่
5.00 โดยอาจกาหนดเป็นแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะสั้น ระยะกลาง และแผน
ระยะยาวไว้ด้วยก็ได้
2) ด้านการแผนการดาเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้จริง มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการทบทวนแผนงานด้านการ
ดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านในทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านมีความชัดเจน ตรงกับปัญหา และสารถแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ด้านการดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่กาหนด มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่
3.12 อยู่ ในระดับ ปานกลาง แสดงว่าในหลายหมู่บ้านมีการดาเนินงานในหลายด้านไม่เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลาที่ไ ด้กาหนดไว้ เพื่อให้ ก ารทางานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพในระดับหมู่บ้า น
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตาบล อาเภอ และ
จังหวัดหนองบัวลาภูต่อไป จึงควรมีผลการดาเนินงานตรงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนพั ฒนา
หมู่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
4) ความพร้อมในด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่
1.78 อยู่ในระดับน้อย ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านจานวนหลายหมู่บ้านขาดแคลนเครื่องมือ
อุปกรณ์ และงบประมาณในการดาเนินการด้ านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเครื่องมือ
อุปกรณ์ และงบประมาณ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จึงเห็นควรดาเนินการแก้ไขด้วยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณให้มีความพร้อม
โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านตามความเหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
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ด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
1) ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่รับผิดชอบ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78
อยู่ในระดับมากที่สุด แม้ว่าในภาพรวมด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่รับผิดชอบจะมีผล
การดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อดูในรายละเอียดปรากฏว่ายังมีผลการาเนินการยังไม่ครบ
ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากแต่ง ตั้งเจ้ าหน้าที่หรือคณะทางานที่รับผิดชอบคือ ผู้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นใน
ระดับหมู่บ้าน จึงถือว่ามีความสาคัญมาก ต่อการดาเนินงานและการตัดสินใจในด้านการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ ใหญ่บ้าน จึงต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่
รับผิดชอบให้ครบทุกหมู่บ้าน
2) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีผลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 อยู่ในระดับ มาก การจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเปรียบเสมือนการให้มวลชนภายในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านด้วย ดังนั้นถ้าหมู่บ้านมีอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพมาก ย่อมทาให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
สามารถทางานได้ง่ายขึ้นด้วย
3) ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่
4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเผยแพร่
ข่าวสารเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด และเป็นการดาเนินงานที่
แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย จึงควรดาเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน
4) ด้านการมีกิจ กรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทาง
ศาสนา มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎร
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ
ให้มีความแข็งแรง แม้ว่าจะมีผลการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดแล้ว แต่ควรมีการส่งเสริมให้ครบ
ทุกหมู่บ้านและควรดาเนินการให้ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมออีกด้วย
5) ด้านการกาหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด มีผลการดาเนิน งานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มมาตรการให้ มีความ
เข้มข้นมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
6) ด้านการจัดกาลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง มี ผลการดาเนินงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการจัดกาลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุด
เสี่ยงให้ครบทุกหมู่บ้าน ให้เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
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7) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่
3.69 อยู่ในระดับมาก ควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ
ด้ำนกำรปรำบปรำมผู้ค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
1) ด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ
มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 อยู่ในระดับมาก ควรให้ราษฎรเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
จิตอาสาให้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
2) ด้านการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับมาก
ควรเพิ่มการดาเนินการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพให้มากขึ้น และควรมีให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน
3) ด้านการจัดทาบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ต้องจัดให้มีการจัดทาบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ให้ครบทุกพื้ นที่ ที่มีกลุ่มผู้ค้าและ
ผู้เสพอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน
4) ด้านการบังคับใช้กฎ กติกามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีผ ลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ควรให้มีการบังคับใช้กฎ กติกา มาตรการทางสังคม
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อเป็นการบังคับทางสังคมอีกทางหนึ่ง
5) ด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกั บยาเสพติดจนนาไปสู่การจับกุม
มีผ ลการด าเนิ น งานเฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.88 อยู่ ใ นระดั บ มาก ควรมี การรายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นโดยอาศัยแหล่งข่าวจากภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
6) ด้านการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีผลการดาเนินงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มการดาเนินการจับกุมหรือร่วมจั บกุมผู้กระทาความผิด
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ มี ผ ลการด าเนิ น การให้ ม ากขึ้ น ในหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนที่ มี
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาศัยอยู่ในพื้นที่
7) ด้านการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง มีผลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้ทาง
ราชการทราบอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นและครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ด้ำนกำรบำบัดรักษำผู้ป่วย ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด
1) ด้านการมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัดกรองผู้เ สพ ผู้ติด ยาเสพติด มีผลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัด
กรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
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2) ด้านการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้เสพทราบเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัด มีผล
การดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับมาก ต้องมีการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้เสพ
ทราบเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน และมีผลการดาเนินงานให้อยู่ในระดับ
มากที่สุดด้วย
3) ด้านการนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติ ดเข้าสู่กระบวนการบาบัด มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่
3.57 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการดาเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัดให้มากขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
4) ด้ า นการมี กิ จ กรรมให้ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ไม่ เ ข้ า ไปยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด อี ก มี ผ ลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 อยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบาบัดไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เช่นกีฬา กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น ให้มีผลการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
5) การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบาบัด มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ควรเพิ่มการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบาบัด ในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีผู้ผ่าน
กระบวนการบาบัดยาเสพติด
6) การรณรงค์ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบาบัด มีผลการดาเนินงาน
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.88 อยู่ ในระดับ มาก ต้องเพิ่มการรณรงค์ชี้แจงให้ มีความเชื่อมั่นต่อผู้ ผ่ านการบาบัด
ยาเสพติด เพื่อให้เกิดการจ้างงานและให้ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดย
ปกติสุข
7) ชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบาบัดใช้ชีวิตในสั งคมได้โดยปกติ มีผล
การดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 อยู่ในระดับมาก ต้องเพิ่มการทาความเข้าใจชี้ แจงให้ราษฎรเข้าใจและ
ให้มีส่วนร่วมในการให้ผู้ผ่านการบาบัดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติในหมู่บ้าน ชุมชน
8) การติดตามผู้ผ่านการบาบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ มีผลการดาเนินงานเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.59 อยู่ ในระดับ มาก ควรเพิ่มมาตรการเอาใจใส่ ดูแล ผู้ผ่ านการบาบัดยาเสพติด ด้วยการ
ติดตามผู้ผ่านการบาบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติสุข
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำปัญหำ ควำมต้องกำร และ
ข้ อ เสนอแนะ ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ ำเภอนำวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลำภู
1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม
การออกตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพื้นที่เสี่ยง หมู่บ้าน ชุมชน สามารถดาเนินการตาม
มาตรการกองทุน แม่ของแผ่ น ดิน ส าหรับหมู่บ้า นที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ นดิน หรือจัดตั้ ง
กองทุนภายในหมู่บ้านสาหรับหมู่บ้านทั่วไป หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการ

464

ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4
(2) ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในด้านการดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด สามารถขอรับ การสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอนาวัง ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากศูน ย์ ป ฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง และศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู
(3) ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านถูกคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือภัยคุกคามนั้นเกิน
กว่าที่หมู่บ้านจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ สามารถขอรับการสนับสนุนหรือเพียงให้ข้อมูล
ข่าวสาร ชุดปฏิบัติการตาบล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง และศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู ให้เข้ามาร่วมดาเนินการต่อไป
(4) ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ ติด
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย หมู่บ้านสามารถขอรับ
การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การค้ น หาเพื่ อ น าผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า สู่
กระบวนการบ าบั ด ได้ จ ากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั นและปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอนาวั ง
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4
(5) ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารใน
การดาเนินการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4
(6) ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
(7) ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และหมู่บ้านต้องร่วมมือในการ
ดาเนินการทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดาเนินการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน
2) ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) งบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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(2) บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรอง
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
(4) อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการด าเนิ น การ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม
(5) ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ
10. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การน าเสนอผลการวิจั ย บทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ที่ มี บ ทบาทในด้ า นวางแผนการ
ดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัยมี
ลาดับขั้นตอนการนเสนอ คือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีบทบาทในด้าน
การวางแผนการดาเนิ น งาน การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การปราบปรามผู้ กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกระบวนการบาบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ตามตัวแปรทางด้าน
สภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชี พ และขนาดของหมู่ บ้ า นที่ ป กครอง เพื่ อ รวบรวมปั ญ หา ความต้ อ งการ และ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
สาหรั บประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาเภอนาวัง
จั งหวัด หนองบั ว ล าภู รวมทั้งสิ้ น จ านวน 5 ตาบล 51 หมู่บ้ าน 51 คน เป็นประชากรในการวิจั ย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การตอบแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลสถานภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และขนาดของ
หมู่บ้านที่ปกครอง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวาง
แผนการดาเนิน งาน การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การปราบปรามผู้ กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด และกระบวนการบาบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการ
วิเคราะห์และสรุปผล
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10.1 สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีผลการวิจัย ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ด้านสถานภาพของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน ปรากฏว่า เป็นชาย
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 เป็นหญิง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ส่วนใหญ่มีอายุ 50
ปีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 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 ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 19.6 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ
90.2 ธุรกิจส่วนตัว 7.8 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.3 รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 รายได้ 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 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ด้านแผนงานและผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) บทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน มีผลด้านการวางแผนด้าน
การป้องกัน และแก้ไขปัญ หายาเสพติดอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.98, S.D.=0.14) ด้านแผนการ
ดาเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง อยู่ในระดับปานกลาง
( =3.37, S.D.=1.05) ด้านการดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็ นไปตามระยะที่กาหนด อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.12, S.D.=1.03) ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ อยู่ ในระดับ
น้ อ ย ( =1.78, S.D.=1.08) และผลรวมบทบาทของ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในด้ า นการวางแผนการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.51)
2) บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.78, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.92, S.D.=0.95) ด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.=0.69) ด้านการจัดกิจกรรม
เพื่ อป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เช่ น กี ฬา กิ จกรรมทางศาสนา อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
( =4.63, S.D.=0.59) มีการกาหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่
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ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.90) ด้านการจัดกาลังออกตรวจรอบหมู่บ้าน
หรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออก
ระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.83) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบียนมาตรฐานการดาเนินงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.=0.41)
3) บทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามของยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จ านวนทั้ง สิ้ น 51 คน ด้ า นการจั ดตั้ งเจ้ าหน้า ที่ อาสาสมัค ร จิ ตอาสา หรื อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.=1.24) ด้านการแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.79) ด้านการจัดทาบัญชีคัด
กรองกลุ่ มผู้ ค้า ผู้ เสพ อยู่ ในระดับ ปานกลาง ( =3.39, S.D.=1.26) ด้า นการบั งคั บใช้กฎ กติก า
มาตรการทางสั ง คมกั บ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บยาเสพติ ด อยู่ ในระดั บปานกลาง ( =3.49, S.D.=1.18)
ด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนนาไปสู่การจับกุม อยู่ในระดับ
มาก ( =3.88, S.D.=0.88) ด้านการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.25, S.D.=1.19) ด้านการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้ทางราชการ
ทราบอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.90, S.D.=0.85) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่ าส่วน
เบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อาเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.59)
4) บทบาทของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้า นในด้า นการบ าบัด รัก ษายาเสพติ ด ในพื้น ที่ อาเภอนาวั ง
จังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัดกรองผู้เสพ
ผู้ติด ยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.10, S.D.=0.33) การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้เสพ
ทราบ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการบาบัด อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.96) ด้านการนาผู้เสพ ผู้ติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัด อยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=1.04) ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ผ่านการ
บาบัดเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก อยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.39, S.D.=1.32) ด้านการ
ส่งเสริ มอาชีพแกผู้ผ่านกระบวนการบาบัด อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.76, S.D.=1.25) ด้านการ
รณรงค์ ชี้ แ จงให้ ผู้ ป ระกอบการมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =3.88,
S.D.=1.33) ด้านชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบาบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติอยู่
ในระดับมาก ( =4.06, S.D.=1.04) ด้านการติดตามผู้ผ่านการบาบัดจนสามารถใช้ ชีวิตในสังคมได้
ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.59, S.D.=0.89) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
ด้ า นบทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.78)
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3) ผลการรวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หา ความต้ อ งการ และข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
บทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู สรุปได้ ดังนี้
(1) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาและอุปสรรค ด้านบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัว ลาภู คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ
ดาเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม การออกตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ ยง ตามมาตรการลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อลด
พื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุม ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการ
ป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ ติดยาเสพติด จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่
เกี่ย วข้องกับ ยาเสพติด ทาให้ กานัน ผู้ ใหญ่บ้านและครอบครัว เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ทาให้ไม่สามารถคัดกรองผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดได้อย่างทันท่วงที ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการดาเนินการปราบปรามผู้ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทาให้การปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดเป็นไปด้ว ยความล่ าช้าและเกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิต ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาด้านสั งคมในด้านการไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากความผูกพันทางสังคมและความ
เข้าใจที่ถูกต้องของคนใกล้ชิด ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในบางเรื่องและ
บางหน่วยงาน
(2) ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความต้ อ งการของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ที่ มี บ ทบาทในด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ด้านงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงหรือบางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเลย ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเกี่ยวกับการ
ป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการดาเนิน การค้นหาเพื่อน าผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติดเข้าสู่ กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือ
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการ
ค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด จึงทาให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานได้
ด้านอาวุธ ยุ ทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่ อสารในการดาเนินการปราบปรามผู้ กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม ด้านความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
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ภาครัฐ เนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ลงมาสู่หมู่บ้านและ
ชุมชน แต่ไม่มีงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือในการดาเนินการมาด้วยเลย
3) แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีดังนี้
(1) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่ 2 แผนงานและผลการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการวางแผนการดาเนินงาน
แผนการด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของหมู่ บ้ า นนั้ น มี
ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่กาหนดเกี่ยวกับแนวทาง ข้อปฏิบัติ
บุคลากร งบประมาณตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน แผนการดาเนินงานจึงเปรียบเสมือนปฏิทินการทางานของคณะกรมการหมู่บ้านที่มีบทบาท
สาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงควรต้องมีแผนการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย และควรมีค่าเฉลี่ยที่
5.00 โดยอาจกาหนดเป็นแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะสั้น ระยะกลาง และแผน
ระยะยาวไว้ด้วยก็ได้
แผนการดาเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้
จริง ควรมีการทบทวนแผนงานด้านการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
ในทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านมีความชัดเจน
ตรงกับปัญหา และสารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่กาหนด แสดงว่าในหลายหมู่บ้านมีการ
ดาเนินงานในหลายด้านไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้การทางานด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพในระดับหมู่บ้าน สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัดหนองบัวลาภูต่อไป จึงควรมีผลการดาเนินงานตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
ความพร้อมในด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
หมู่บ้านจานวนหลายหมู่บ้านขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการดาเนินการด้านการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และงบประมาณ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเห็นควรดาเนินการแก้ไขด้วยการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณให้มีความพร้อม โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านตามความ
เหมาะสมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4
จังหวัดขอนแก่น
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่รับผิดชอบ แม้ว่าในภาพรวมด้านการแต่งตั้ง
เจ้ า หน้ า ที่ห รื อ คณะทางานที่ รั บ ผิ ด ชอบจะมี ผ ลการด าเนิน งานอยู่ใ นระดั บ มากที่สุ ด แต่ เ มื่อ ดู ใ น
รายละเอีย ดปรากฏว่ายั งมีผ ลการ าเนินการยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ห รือ
คณะทางานที่รับผิดชอบคือ ผู้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นในระดับหมู่บ้าน จึงถือว่ามีความสาคัญมากต่อการ
ดาเนินงานและการตัดสินใจในด้านการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้าน
จึงต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทางานที่รับผิดชอบให้ครบทุกหมู่บ้าน
การจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รหรื อ จิ ต อาสาเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
การจั ดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปรียบเสมือนการให้
มวลชนภายในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านด้วย
ดังนั้นถ้าหมู่บ้านมีอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพมาก ย่อมทาให้การ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านสามารถทางานได้ง่ายขึ้นด้วย
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ได้ทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด และเป็ น การดาเนิ นงานที่แทบจะไม่มีความเสี่ ยงเลย จึงควรดาเนินการให้ ครบทุก
หมู่บ้าน
การมีกิจ กรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิ จกรรมทาง
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
อื่น ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทางหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้าน
สภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้มีความแข็งแรง แม้ว่าจะมีผลการดาเนินการอยู่ใน
ระดับ มากที่สุ ดแล้ ว แต่ค วรมีการส่ งเสริมให้ ครบทุกหมู่บ้านและควรดาเนินการให้ ต่อเนื่องอย่า ง
สม่าเสมออีกด้วย
การกาหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ควรเพิ่มมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอยู่ในระดับ มากที่สุด
ด้านการจัดกาลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง
มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการจัดกาลังออกตรวจ
รอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยงให้ครบทุกหมู่บ้าน ให้เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ ควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่
ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ
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ด้านการปราบปรามผู้ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพื่อหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ
ควรให้ราษฎรเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสาให้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
การแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ควรเพิ่มการดาเนินการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า
ผู้เสพให้มากขึ้น และควรมีให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน
การจัดทาบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ต้องจัดให้มีการจัดทาบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า
ผู้เสพ ให้ครบทุกพื้นที่ ที่มีกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน
การบังคับใช้กฎ กติ กามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ ควรให้มีการ
บังคับใช้กฎ กติกา มาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อเป็น
การบังคับทางสังคมอีกทางหนึ่ง
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนนาไปสู่การจับกุม
ควรมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นโดยอาศัยแหล่งข่าวจาก
ภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนาไปสู่การจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
การจั บ กุ ม หรื อ ร่ ว มจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ควรเพิ่ ม การ
ดาเนิน การจั บกุมหรือร่ วมจั บกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับหน่ว ยงานอื่นให้ มีผลการ
ดาเนินการให้มากขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาศัยอยู่ในพื้นที่
การรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง ควร
เพิ่มการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นและครบ
ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ด้านการบาบัดรักษาผู้ป่วย ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
การมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ควรเพิ่ม
จานวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้เสพทราบเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ต้องมีการ
ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบาบัดให้ผู้เสพทราบเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน
และมีผลการดาเนินงานให้อยู่ในระดับมากที่สุดด้วย
การนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด ควรเพิ่มการดาเนินการค้นหา
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดให้มากขึ้นเพื่อให้หมู่บ้าน
และชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
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การมีกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบาบัดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ควรเพิ่มกิจกรรม
ให้ผู้ผ่านการบาบัดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่นกีฬา กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น ให้มีผลการ
ดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบาบัด ควรเพิ่มการส่งเสริมอาชี พแก่ผู้ผ่าน
กระบวนการบาบัด ในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีผู้ผ่านกระบวนการบาบัดยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว
การรณรงค์ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบาบัด ต้องเพิ่มการ
รณรงค์ชี้แจงให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด เพื่อให้เกิดการจ้างงานและให้ผู้ผ่ านการ
บาบัดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติสุข
การชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบาบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดย
ต้องเพิ่มการทาความเข้าใจชี้ แจงให้ราษฎรเข้าใจและให้มีส่วนร่วมในการให้ผู้ผ่านการบาบัดสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติในหมู่บ้าน ชุมชน
การติดตามผู้ผ่านการบาบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ ควรเพิ่มมาตรการเอา
ใจใส่ ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ด้วยการติดตามผู้ผ่านการบาบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
โดยปกติสุข
(2) แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในส่ ว นที่ 3 ผลการศึ ก ษาปั ญ หา
ความต้องการ และข้อ เสนอแนะ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนิ น งาน เช่ น การอยู่ เ วรยาม
การออกตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพื้นที่เสี่ยง หมู่บ้าน ชุมชน สามารถดาเนินการตาม
มาตรการกองทุน แม่ของแผ่ น ดิน ส าหรับหมู่บ้า นที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ นดิน หรือจัดตั้ ง
กองทุนภายในหมู่บ้านสาหรับหมู่บ้านทั่วไป หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4
ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในด้านการดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด สามารถขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอนาวัง ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากศูน ย์ ป ฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง และศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู
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ปัญหาด้านภัย คุกคามจากกลุ่ มผู้ มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านถูกคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือภัยคุกคามนั้นเกิน
กว่าที่หมู่บ้านจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ สามารถขอรับการสนับสนุน หรือเพียงให้ข้อมูล
ข่าวสาร ชุดปฏิบัติการตาบล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง และศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู ให้เข้ามาร่วมดาเนินการต่อไป
ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการค้นหาเพื่อนาผู้เสพ ผู้ติด ยา
เสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย หมู่บ้านสามารถขอรับ
การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การค้ น หาเพื่ อ น าผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า สู่
กระบวนการบ าบั ด ได้ จ ากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั นและปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอนาวั ง
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4
ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการ
ดาเนินการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอาเภอนาวัง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4
ปัญหาด้านสั งคมในด้านการไม่ได้รับความร่ว มมือจากญาติห รือคนใกล้ชิดกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องปฏิบั ติห น้ าที่ด้ ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต สามารถตรวจสอบได้ และหมู่บ้านต้ องร่ว มมื อในการ
ดาเนินการทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดาเนินการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน
10.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีการนาเสนอผลการวิจัยได้
ดังนี้
บทบาทของ กานั น ผู้ ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดาเนินงาน ด้ านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
ด้านการบาบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า
บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับ ปานกลาง บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้าน
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การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก
บทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในด้ า นการปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ าเภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการบาบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับมาก และบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการ
ดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ใน
ระดับมาก
10.3 ข้อเสนอกำรวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยบทบาทของ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพื้น ที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัว ลาภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการ
ดาเนินงาน ด้านการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด และด้านการบาบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนกแนะทีได้จากการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
(1) หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยการนาของท่าน
กานัน ท่านผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ควรมีแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทาเป็นแผนการดาเนินงานด้านความมั่นคงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เป็นประจาทุกปี จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านได้หมดสิ้น
(2) แผนการดาเนินงาน ตามข้อ 1 ควรแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
แผนระยะยาว เพื่อให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(3) คณะกรรมการหมู่บ้านควรมีคาสั่ งของหมู่บ้าน ชุมชน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ห รือ
ผู้รับผิดชอบเฉพาะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน
(4) แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
ควรเปิดโอกาสให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) รัฐควรมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
(2) ควรจั ดให้ มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจาจังหวัดในทุก
จังหวัดของประเทศไทย
(3) การมอบหมายภารกิจลงไปยังพื้นที่ควรคานึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ตลอดจนบุลากรที่ใช้ในการดาเนินการควบคู่กันไปด้วย
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(4) อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในบางเรื่องควร
ให้กานัน และผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานมีอานาจหน้าที่นั้นด้วย ตามความเหมาะสม
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ศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรในกำร
จัดทำบัตรประจำตัวประชำชนของสำนักทะเบียน
อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
ยุติธรรม อุ่นหล้า*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาระบบ
การให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2) เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารในการจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ 3) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ย วกับการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม วิธีการศึกษาใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการถ่าย
บั ต รประจ าตั ว ประชาชนโดยตรงของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอนาแก จั ง หวั ด นครพนม โดยไม่
เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
ของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่าง
กัน โดยรวมแล้วพบว่ามีระดับ ความคิดเห็ นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจ ารณารายด้านพบว่าด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมากอันดับหนึ่งคือ ด้านเจ้าหน้าที่ /
บุคลากรที่ให้บริการ อันดับรองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ตามลาดับ
คำสำคัญ: ความคิดเห็น การบริการ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
“บัตรประจาตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้
พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและ
เอกชน และเป็ น เอกสารล าดั บ แรกที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ อื่ น ๆ ตามมานอกจากนั้ น ยั ง เป็ น หลั ก ฐานที่
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสาคัญ ต่าง ๆ เฉพาะด้าน เช่น บัตร
ประจาตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ
ที่นิยมใช้กันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ซึ่งหากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนแล้ว
ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลย่อมเกิดขึ้นอีกทั้งจะส่งผล ทาให้การติดต่อดาเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ ไม่อาจดาเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคล
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั วรั ช กาลที่ 5 โดยในมาตรา 90 บัญญัติว่า “กรมการอาเภอเป็นพนักงานทา
หนังสือเดินทางสาหรับราษฎรในท้องที่อาเภอนั้นจะนาไปมาค้าขายในท้องที่อื่น ” วัตถุประสงค์ของ
การออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือ
เดินทางของทางราชการไว้แสดงตัวบุคคล ว่าตัวเขาเป็นใครมาจากแห่งหนตาบลใด ย่อมทาให้การ
เดิน ทางในต่างท้องที่เป็ นไปด้วยความสะดวก และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัว ก็
สามารถใช้หนังสือเดินทางที่ออกให้เป็นหลักฐานยืนยัน และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการ
รับรองแล้ว ไม่ได้เป็นพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรแต่อย่างใด หนังสือดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในสมัยนั้น และเหมาะสมกับสภาพการเวลาของสังคมในสมัยนั้น ความสาคัญของหนังสือเดินทางตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ จึงไม่แตกต่างไปจากความสาคัญของบัตรประจาตัวประชาชนใน
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าต้นกาเนิดของบัตรประจาตัวประชาชนมีที่มาจากหนังสือเดินทาง
สาหรั บราษฎรเพื่อใช้เดิน ทางไปท้องที่อื่นสาหรับการค้าขายติดต่อกันโดยมีกรมการอาเภอ (หรือ
นายอาเภอปัจจุบัน) เป็นพนักงานทาหนังสือดังกล่าว
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พุท ธศักราช 2486: กฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัว
ประชาชนฉบับแรกของไทย ผลของการออกหนังสือเดินทางสาหรับราษฎร ตาม พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ทาให้ทางราชการเห็นความจาเป็นที่จะต้องทาเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อ
แสดงว่ า ใครคื อ ใคร อยู่ ที่ ไ หน รู ป พรรณเป็ น อย่ า งไรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปกครองท้ อ งที่ และ
การควบคุมราษฎรของทางราชการรวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการติดต่อซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะการทามาค้าขาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิ ดล รั ชกาลที่ 8 รั ฐ บาลโดยการนาของ จอมพล ป. พิบูล สงคราม นายกรัฐ มนตรีได้เสนอออก
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบั ต รประจ าตั ว ประชาชนขึ้ น มาบั ง คั บ ใ ช้ เ ป็ น การเฉพาะครั้ ง แรกเรี ย กว่ า
“พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พุทธศักราช 2486” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับ
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การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้แก่คนไทย แต่ประกาศและบังคับใช้เฉพาะราษฎรในจังหวัดสอง
จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)
กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสาคัญในการให้บริการประชาชนโดยมีอาเภอเป็น
หน่วยให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนได้
โดยสะดวกในทุกพื้นที่ ของประเทศ 878 อาเภอ 76 จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมในเรื่องการรับรองสิทธิ วิถีการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ การทามาหากิน
ของประชาชน ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสั งคมโดยรวม
โดยเฉพาะการบริ ก าร ด้ า นทะเบี ย นต่า ง ๆ เช่ น ทะเบี ย นราษฎร (เกิ ด ตาย ย้ ายที่ อ ยู่ เพิ่ ม ชื่ อ )
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ -สกุล ทะเบียนสมรส ดังนั้น อาเภอ จึงถือ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชนในพื้นที่ในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐในด้าน
ต่าง ๆ
การให้บริ การประชาชนเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่สาคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมาย
และข้อบังคับที่กาหนดไว้ในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขตและปรับปรุง
การบริการประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง และ
เป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (กองงานวิจัยและ
ประเมินผล, กรมการปกครอง, 2533: 7)
การให้บริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรตรา 74
ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
หรื อเจ้ าหน้าที่อื่นของรั ฐ มีห น้ าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวม
อานวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรตรา
3/1 ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพื่อเป็ น แนวปฏิบั ติที่เป็ น รู ปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายของการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้ งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบ
ภารกิจหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอนาแก มีนายอาเภอเป็นนายทะเบียน ตามมาตรา 8(4) แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบี ยนราษฎร พ.ศ.2534 ภารกิจรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนแบ่ง
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ออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป ยกเว้น
ในเขตเทศบาล ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด -แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้า
ในทะเบียนบ้าน การแก้ไขและจาหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านฯ
ทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มี
อายุ ตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 70 ปี เช่น กรณีทาบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือชารุด ทะเบียน
ทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคล และทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่ อบุคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้ง
ชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุล ตามบิดามารดา หรือคู่สมรส ทะเบียนครอบครัว เช่น การจด
ทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรม การบันทึกฐานะแห่ง
ครอบครั ว โดยให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม 12 ต าบล 143 หมู่ บ้ าน ซึ่ง ผู้ ศึ ก ษาปั จจุ บั น ดารงต าแหน่ ง
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ปฏิบัติราชการสังกัดที่ทาการปกครองอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียน อาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม
เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการให้ บริการเกี่ยวกับการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการที่ปรับปรุงระบบใหม่ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ และรั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อการให้ บ ริ การในการจัด ท าบัต รประจ าตั ว
ประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ
2.3 เพื่อทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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3. สมมุติฐำนกำรศึกษำ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้ามารับ
การบริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
แตกต่างกัน
4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชนของสานั ก
ทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงาน
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ

ตัวแปรตำม
ควำมคิดเห็นของประชำชนผู้ใช้บริกำร
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
3.ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.ด้านคุณภาพของการให้บริการ

5. วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้กาหนดวิธีการในการ
ดาเนินการเพื่อการศึกษา ดังนี้
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มารับบริการงานบัตรประจาตัว ประชาชน
โดยตรง ณ สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่าง เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียน
อาเภอนาแก จั งหวั ด นครพนม จ านวน 240 คน ได้ ม าจากการสุ่ มโดยใช้ วิ ธี การสุ่ มแบบบัง เอิ ญ
(Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานัก
ทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ
โดยมี ลั ก ษณะค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) มี ทั้ ง หมด 5 ระดั บ
ซึ่งระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นดีที่สุด และ 1 มีความคิดเห็นต้องปรับปรุงตามลาดับ เกณฑ์ในการ
ประเมินระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยกับเกณฑ์
ประมาณค่า ตามมาตราวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) แปลผลดังนี้
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด
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 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพิ่มเติม
5.3.กำรสร้ำงเครื่องมือ
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตัว แปรตามประเภท “ความ
คิดเห็น” ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ซึง่ ดาเนินการสร้างเครือ่ งมือติดตามและตรวจสอบเครือ่ งมือมีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปร
ตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เพื่อมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามและนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนาและข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษาตลอดจน
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบสอบถาม
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3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิม พ์แบบสอบถามที่
สมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ศึกษาดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายการตอบแบบสอบถามให้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทราบ
2) นาแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทาการตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ส่วน
โดยให้ตอบตามความเป็นจริง
3) เก็บ รวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่ มตัว อย่างกลั บคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม นาแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ผล
5.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และจัดระบบของข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
(2) ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่ อการให้บริการของสานัก
ทะเบี ยนอ าเภอนาแก จั งหวั ดนครพนม ใช้ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการหาค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(3) ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาเรียบเรียงตามลาดับความถี่
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 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม สามารถสรุป
ได้ว่าประชาชนกลุ่ มตั ว อย่ างมีความคิดเห็ น อยู่ในเกณฑ์ดีม ากในทุ กด้านต่ อการพั ฒ นาระบบการ

484

ให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จาแนกได้ดังนี้
1) ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เรียงลาดับตามประเด็น ดังนี้
(1) การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น ผู้มาก่อนได้รับการให้บริการก่อน
(2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) ความรวดเร็วในการให้บริการ
(4) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
(5) การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ เรียงลาดับตามประเด็น ดังนี้
(1) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
(2) ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ เช่ น ไม่ ขอสิ่ งตอบแทน ไม่ รั บสิ นบน
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
(3) การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
(4) ความรู้ความสามารถในการให้บริก าร เช่น สามารถตอบคาถามชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
(5) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3) ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก เรียงลาดับตามประเด็น ดังนี้
(1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
(2) ความเพี ย งพอของสิ่ ง อานวยความสะดวก เช่น ห้ องน้า น้าดื่ ม ที่ นั่งคอยรั บ
บริการ
(3) จุด/ช่องการให้บริการที่มีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก
(4) ความสะอาดของสะถานที่ให้บริการในภาพรวม
(5) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น
(6) ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด เป็นต้น
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ เรียงลาดับตามประเด็น ดังนี้
(1) ผลการบริการในภาพรวม
(2) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ
(3) ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน
(4) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
6.2 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สามารถสรุปได้ ดังนี้
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1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีเพศต่างกัน ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง ทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่ามีระดับความความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกันโดยรวมพบว่า
มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
โดยรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีอาชีพต่างกันโดยรวมพบว่ามี
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของ
สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน
โดยรวมแล้วพบว่า มีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพรา ะ
สานักบริ หารการทะเบีย น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในการจัดทาบัตรประชาชนในรูปแบบใหม่ โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบสถานะ
บุคคล การเปรียบเทียบภาพใบหน้า และลายนิ้วมือ จึงมีความรวดเร็วในการให้บริการ และลดขั้นตอน
ในการบริการลง ไม่มีความซับซ้อนทาให้ผลการปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาดน้อย ทาให้สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสานักทะเบียนอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่แยกเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ มีการจัดระบบคิวโดยเรียกการให้บริการตามลาดับบัตรคิว และมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบ
แนะน าการจั บ บั ต รคิ ว เจ้ าหน้ า ที่ค อยสอบถามผู้ ที่ม าติ ดต่ อขอบริก ารอยู่ เสมอสามารถจัด ล าดั บ
การให้บริการได้อย่างถูกต้อง จึงทาให้ประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานัก
ทะเบีย นอาเภอนาแก จั งหวัดนครพนม มีความคิดเห็ นโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชิดา ทับศรี และศิริพงษ์ ทองจันทร์ (2560) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักทะเบียนอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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6.3 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องของสานักทะเบียนอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการที่สานักทะเบียนอาเภอนาแก ที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามประเด็น ดังนี้
1) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
2) ด้านคุณภาพของการให้บริการ
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการ
จัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม อยู่ในเกณฑ์ดีมากทุก
ๆ ด้าน แต่หากพิจารณาตามลาดับแล้วจะเห็นได้ว่า ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการจะอยู่
ในล าดับ สุ ดท้ายตามล าดับ จากการเก็บข้อมูล และได้ส อบถามประชาชนที่มารับบริการงานบัต ร
ประจ าตัว ประชาชน ที่ส านั กทะเบียนอาเภอนาแก จัง หวัดนครพนม พบว่าการติ ดประกาศหรื อ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการยังไม่ชัดเจน จึงไม่ทราบว่าได้มีการจัดลาดับ
ขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้หรือไม่ แต่โดยรวมแล้วการให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น
ผู้มาก่อนได้รับการให้บริการก่อน และความรวดเร็วในการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จากการเก็บ ข้อ มูล และได้วิ เคราะห์ แ บบสอบถามจากประชาชนที่ มารับ บริ การงานบัต ร
ประจ าตั ว ประชาชนที่ ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอนาแก จั ง หวั ด นครพนม ได้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ โดยต้องมีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาขั้นตอนต่างๆให้
ประชาชน ผู้มารับบริการได้เข้าใจ และคอยอานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่ มา
รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และพึงพอใจมากที่สุด และอีกประเด็นที่ประชาชนให้ความคิดเห็น
น้อย เป็นลาดับต่อมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกจะเห็นได้ว่า ประเด็นที่มีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในลาดับต่าสุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด เป็นต้น
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการโดยจัด
อุปกรณ์ดังกล่าวสาหรับผู้รับบริการในช่องบริการทุกช่องบริการ และอาเภอนาแก ได้มีการจัดทาแผน
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอในการให้บริการประชาชน
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7. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ตามประเด็น ดังนี้
7.1 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรที่ให้บริกำร
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ให้ ความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็ น มากเป็ น อัน ดับ หนึ่ งคือ ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้ บริการอย่างสุ ภ าพ อันดั บ
รองลงมาคือ ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ตในการปฏิบัติห น้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ งตอบแทน ไม่รับ สิ นบน ไม่ห า
ประโยชน์ในทางมิชอบ การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ตามลาดับ
7.2 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ให้ ความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ผลการบริ การในภาพรวม ลาดับรองลงมา คือ การให้บริการที่ได้รับ
ตรงตามความต้องการ ขั้น ตอนในการให้ บริการที่ไม่ซับซ้อน และความครบถ้ว นถูกต้องของการ
ให้บริการ ตามลาดับ
7.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ณ สานักทะเบียนอาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็น
มากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ป้ า ย/สั ญ ลั ก ษณ์ / ประชาสั ม พั น ธ์ บ อกจุ ด บริ ก าร อั น ดั บ รองลงมา คื อ
ความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น ห้ องน้า น้าดื่ม ที่นั่งคอย รับบริการ จุด/ช่องการ
ให้บริการที่มีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก ความสะอาดของสะถานที่ให้บริการในภาพรวม
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น และความเพียงพอของอุปกรณ์
สาหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด ตามลาดับ
7.4 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารงานบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ณ ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิ ดเห็ น มากเป็ น อัน ดั บ หนึ่ ง คือ การให้ บริการตามล าดับก่ อนหลั ง เช่น ผู้ มาก่ อนได้ รับการ
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ให้บริการก่อน อันดับรองลงมาคือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีความรวดเร็วในการ
ให้ บ ริ การ การติดประกาศหรื อแจ้ งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ และการ
จัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ ตามลาดับ
7.5 ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ สานักทะเบียนอาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม รักษามาตรฐาน และพัฒนาการให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การจัดลาดับ
ขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ ควรมีการติดประกาศ หรือการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
ระยะเวลาในการให้ บ ริ การอย่ างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนา
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้มารับบริการได้เข้าใจ และคอยอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
2) ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ์ ส าหรับ ผู้ รั บ บริ ก าร เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิ ด เป็ น ต้ น
ซึ่งประเด็นดังกล่าว ส านักทะเบี ยนอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ควรดาเนินการโดยจัดอุปกรณ์
ดังกล่าวสาหรับผู้บริการในช่องบริการทุกช่องบริการ และอาเภอนาแก ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าใน
จัดทาแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอในการให้บริการประชาชน
3) ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ ควรมีการ
จัดฝึกอบรม สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ และความชานาญในขั้นตอน และระเบียบใน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
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กำรศึกษำปัญหำกำรจัดเก็บภำษีดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562
วนารี วงษ์กฎ*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2) เพื่อศึกษาความ
เป็นมาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาปัญหา
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากผลการศึกษาในประเด็นปัญหาข้างต้น ทาให้ได้ทราบว่ามีประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษี
ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านกฎหมาย กล่าวคือ การตรากฎหมาย
ลาดับรองมีความล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจน และ
ด้านการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ปัญหาความไม่พร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน และขาดการประชาสัมพันธ์และทา
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในความควบคุมและครอบครองของ
หลายหน่วยงานซึ่งขาดการทางานอย่างบูรณาการและขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่
สาคัญ รวมถึงกฎหมายดังกล่ าวยั งกาหนดให้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ซับซ้อนอีกด้วย ตลอดจนปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้าในการจัดเก็บ
ภาษีซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าว บทความวิจัยนี้
ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนั้นชะลอการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและ
*
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สิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม ซึ่งจะส่งผลให้ก ารบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คำสำคัญ: การกระจายอานาจ, การคลังท้องถิ่น, ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเรื่องการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การตราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมาตรา 23 ถึงมาตรา 39
ได้ บั ญญัติให้ มีการส่ งเสริ มกระบวนการกระจายอานาจด้านการคลั งจากราชการส่ ว นกลางให้ แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นหลายประการ อาทิ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ
รายได้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระการพึ่งพาเงินอุดหนุน ภาษีจัดสรร และภาษีแบ่งจาก
รัฐบาล และในแผนการกระจายอานาจยังได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งรายได้ประเภทใหม่ ๆ
และกาหนดมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อลดความเลื่อม
ล้าทางการเงินการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ปัจ จุ บัน รั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 14 ว่าด้วยการ
ปกครองส่ว นท้องถิ่น มาตรา 250 วรรคสี่ ได้บัญญัติให้รัฐ ต้องดาเนินการให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีรายได้ของตนเองโดยจั ดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริมและ
พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดทาบริการ
สาธารณะได้อย่างเพีย งพอ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่อาจดาเนินการดังกล่าวได้ รัฐจะต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน อีกทั้ง มาตรา 62 ก็ยัง
บัญญัติรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่ง ครัดเพื่อให้ฐานะทางเงินการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม
อีกทั้ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวดที่ 3 ว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลัง ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น มาตรา 64 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บ
รายได้ให้เพียงพอในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในชุมชนของตนเอง ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจหน้าที่ดาเนินการจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
จัดทาบริการสาธารณะ
ดังนี้ จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่
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1) กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการเมื อ งพั ท ยา พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3) กฎหมายที่ให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเอง
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมาตรา 30 (4)
บัญญัติว่า “ในช่วงระยะเวลา ไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิด
เป็นสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราร้อยละ 35”
ต่อมาได้มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ มกฎหมายดั งกล่ า ว โดยพระราชบัญ ญัติ กาหนดแผนและขั้ นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุง
สัดส่ว นรายได้ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยมีจุดมุ่งหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 โดยให้สัดส่ว นของรายได้ดังกล่ าวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจการสาธารณะได้ด้วยรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศมีรายได้รวมกันราว 7.5
แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 หรือประมาณร้อยละ 29.42 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล และเมื่อ
พิจารณารายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
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ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต พบว่า หัวใจสาคัญของแหล่งที่มารายได้ท้องถิ่น คือ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รองลงมาคือภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่าน
มาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนสามารถจัดเก็บได้
เพียงเฉลี่ยร้อยละ 11 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นถือเป็นสัดส่วนที่ต่า ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังคงต้องพึ่งเงินรายได้จากภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลที่
จัดสรรจานวนมาก ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนจึงขาดความเป็นอิสระทางการคลังและการบริหาร
จัดการกิจการของตนเอง
นอกจากนี้ ปัญหาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่ ยังมีข้อบกพร่องหลาย
ประการด้วยกันเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นบังคับใช้มาเป็นเวลานานไม่ เหมาะสมสถานการณ์ใน
ปัจ จุ บั น เช่น การประเมิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีการกาหนดให้ เจ้าหน้าที่ใช้ดุล พินิจในการ
ประเมินค่อนข้างสูง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อีกทั้ง ฐานภาษีและ
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บมีอัตราที่สูงและซ้าซ้อนกับฐานภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ส่วนภาษีบารุงท้องที่ก็
มีอัตราภาษีถดถอย และราคาปานกลางที่ใช้ในการจัดเก็บซึ่งกาหนดให้ใช้ราคาปานกลางของที่ดินใน
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ก็ ไม่ มีก ารปรั บมาเป็น เวลานานด้ ว ยเหตุผ ลการดาเนิ นการปรั บปรุ ง
หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันไม่แล้วเสร็จ
แนวคิดการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรากฎหมาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการรวมกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบารุง
ท้องที่ และยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบารุงท้องที่ การเริ่มต้นศึกษากฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ผ่านมา 13 รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายาม
ผลักดันในหลายรัฐบาล ตั้ งแต่สมัยนายชวน หลีกภัย เป็น นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในการทบทวน
วรรณกรรมต่อไป กระทรวงการคลังได้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กรมที่ ดิ น กรมธนารั ก ษ์
สานั กงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่การดาเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ถูกน าเข้าพิจ ารณาใน ขั้น ตอนของรัฐ สภา จนถึงรัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้ผ ลใช้บังคับ พระราชบัญญัติภ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม
2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายสาคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่
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การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรม
ที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเชื่อว่าการเก็บภาษีดังกล่าวจะช่วยให้มีการ
กระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและทาให้เกิ ดการใช้ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวคิดและหลักการ
ดังนี้
1) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความเป็นสากล แก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง
ภาษีแบบเดิม
2) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกาไร กระตุ้นให้เกิดการการกระจายการถือครองที่ดิน
4) เพื่ อความเป็ น อิ ส ระและเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการจัด เก็บภาษีให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
5) สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว
ถ้าหากพิจารณาจากแนวคิดและหลักการของกฎหมายฉบับนี้แล้ว ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีและ
มีความมุ่งหมายว่าจะจัดเก็บภาษีและถือครองที่ดินมีความเป็นธรรม และทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาและผลกระทบต่อรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ดังนั้น ในฐานะที่ผู้ศึกษาดารงตาแหน่งนักบริหารงานการ
คลัง เทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้โดยตรงและ
พบปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิ บัติงานหลายประการด้ว ยกัน จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.2 เพื่อศึกษาความเป็นมาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.3 เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภ าษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. คำถำมกำรศึกษำ
3.1 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 มีปัญหาอย่างไร
3.2 แนวทางการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเป็นอย่างไร
4. ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งปั ญ หาการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ผู้ ศึ ก ษาได้ ท บทวน
วรรณกรรม โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1 หลักกำรพื้นฐำนและวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรและรำยได้ของรัฐ
นักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้ให้คานิยามภาษีอากรหลายท่าน กล่าวโดยสรุป
ได้ว่า ภาษีอากร มีคุณลักษณะที่สาคัญ อย่างน้อย 4 ประการ
ประการแรก ภาษีอากรเป็นเครื่องมือสาหรับสร้างรายได้ให้แก่รัฐสาหรับสาหรับใช้ในการ
จัดทาบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ
ประการที่สอง ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บไม่จาเป็นต้องก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เสียภาษี
ประการที่ส าม ภาษี อ ากรมีลั ก ษณะบั งคั บ จั ด เก็บ (Compulsory) โดยรั ฐ ใช้ อานาจผ่ า น
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ได้รับมอบอานาจดาเนินการ
ประการที่สี่ ภาษีอากร หมายความรวมถึง รายได้ของรัฐในรูปค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม
(User change / User fee) ซึ่งรัฐ จัดเก็บจากประชาชนตามความสมัครใจจากการที่ได้ประโยชน์
โดยตรงจากบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ รัฐอาจกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินรายได้
จากค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2561: 180)
4.2 กำรกระจำยอำนำจสู่กำรคลังท้องถิ่น
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (Local self-government) มีความส าคั ญในระบบการคลั ง
ภาครัฐมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในระดับชุมชน และมีบทบาทสาคัญ
ในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมในระดับจุลภาค (Communal level) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการ
บริหารระบบเศรษฐกิจ มหภาคของรัฐบาลโดยตรง ส่วนรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาจากภาษีอากร ทั้งที่มาจากการจัดเก็บเองในชุมชนและมาจากการจัดสรรให้โดยรัฐ ค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียม และอาจมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ และจะนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
การกระจายอานาจทางการคลัง ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการกระจายอานาจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเก็บภาษี การจัดการงบประมาณรายจ่าย และการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
อานาจดาเนินการมาจากรัฐในด้านการจัดเก็บภาษี คือ การให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
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ในการจัดเก็บ ภาษีห รือหารายได้ของตนเอง (Tax power) และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจมี
รายได้ภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาลกลาง (Shared taxes) หรืออาจมีรายได้จากค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม (Fee and Charge) หรือการลงทุนในกิจการพาณิชย์ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2561: 2)
การจัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
การเงินการคลังในระยะยาวที่มุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทาหน้าที่ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าแก่ประชาชน ไม่มีการรั่วไหลของทรั พยากร
งบประมาณจากความสู ญเปล่าจากการใช้ทรัพยากร ตลอดจนป้องกันการประพฤติมิชอบในการ
บริหารจัดการ
4.3 โครงสร้ำงรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้กาหนดและแบ่งว่า
รายได้ป ระเภทใดบ้ างที่เป็ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและรายได้ประเภทใดบ้างที่เป็นของ
รัฐบาล ซึ่งการกาหนดว่าประเภทใดบ้างจะอยู่ในรูปแบบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย
ลาดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ทั้งนี้ การกาหนดรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลายประการ เช่น
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ฐานะทางการคลังของรัฐบาล ความพร้อมของท้องถิ่น ปัจจัยทาง
การเมือง ทั้งนี้ โครงสร้างหรือประเภทของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานทางกฎหมาย
ที่สาคัญ โดยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ จาแนก เป็น 4 ประเภท
ได้ ดังนี้
1) รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (Own source revenue) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของ
รายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น และรายได้ที่มีมิใช่ภาษีอากร
(Non tax revenue) อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ผลกาไรจากกิจการเชิงพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ
เป็นต้น
2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ท้องถิ่น (Local taxes collected by central government)
เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลอาจดาเนินการได้ประหยัดกว่า
เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ หรือรัฐบาลมีภารกิจเกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการอยู่แล้ว เช่น
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น รัฐบาลจึงดาเนินการ
จัดเก็บแล้วนาส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของกฎหมายหรือมีการกาหนดขึ้น
ร่วมกันบางครั้งภาษีกลุ่มนี้ เรียกว่า “ภาษีเสริม” (Surcharge taxes) ซึ่งรัฐบาลจะดาเนินการจัดเก็บ
เพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากฐานภาษีของรัฐบาลกลางที่จัดเก็บอยู่แล้ว จากนั้นจึงส่ง
มอบเงินภาษีดังกล่าวเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอิสระในการกาหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมจากฐานและอัตราภาษีเดิมที่รัฐบาลกลางกาหนด
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ในปัจจุบันรายได้ประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 ของรายได้รวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) ภาษีที่รัฐ บาลแบ่งให้ (Share taxes) เป็นภาษีรั ฐบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีข้อตกลงกัน ในการจัดเก็บภาษีฐ านร่ว มและนามาแบ่งกันตามแนวทางหรืออัตราที่กาหนด อาทิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตประเภทต่าง ๆ เช่น สุรา ยาสูบ ฯลฯ รายได้กลุ่มนี้มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 17 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เงิ น อุ ด หนุ น (Intergovernmental transfer) เป็ น เงิ น โอนจากรั ฐ บาลที่ จั ด สรรให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจแทนรัฐบาล ปัจจุบันมีสัดส่วนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 40 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็นประเภทเป็น (1) เงินอุดหนุน
ทั่วไป (General-purpose grant) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปดาเนินภารกิจหน้าที่
ได้โดยอิสระ (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์ (General grant with specific purpose
grant) หรือบางครั้งเรียกว่าเงินอุดหนุนตามภารกิจที่ถ่ายโอนซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
น าไปใช้ไ ด้ เฉพาะวัต ถุ ป ระสงค์ที่ รั ฐ บาลก าหนดขึ้ น เท่ านั้ น (3) เงิ น อุด หนุน เฉพาะกิ จ ( Specificpurpose grant) ซึ่งรัฐบาลอาจมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือนโยบายเร่งด่วน ดังนั้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนดาเนินงานที่สอดคล้องกับรัฐบาล ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา
เพื่อดาเนินงานเหล่านั้นในพื้นที่แทนรัฐบาลได้
ภาพรวมรายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2555 ถึ ง
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเห็นได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศมีรายได้รวมกันราว 7.5 แสนล้าน
บาท ในปีงบประมาณ 2562 หรือประมาณร้อยละ 29.42 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ภาษีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฐานเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งกาเนิดภาษี ในแต่ละพื้นที่ (Tax origins) ซึ่งมีผลต่อ
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจากภาษีต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย หากองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่ตั้งพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีย่อมมีแหล่งรายได้จากภาษีสูงเมื่อเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ชนบท
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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 ๆตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ภาครัฐกาหนด โดยใช้อัตราภาษีแตกต่างกันออกไปตามสภาพ
ท้องถิ่น และตามประเภทหรือชนิด ของการใช้ทรัพย์สิน และเรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือ
ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น (สุภาพร ยงสุวรรณกุล , 2536: 1) โดยภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่มีการ
จัดเก็บจากฐานความมั่งคั่ง ที่วัดความสามารถในการเสียภาษีจากระดับทรัพยากรที่บุคคลได้สะสมไว้
ในรูปของทรัพย์สินต่าง ๆ บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ผู้มีทรัพย์สมบัติสะสมไว้มากย่อมมีความสามารถใน
การเสียภาษีมากกว่าผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ เพราะผู้ที่มีทรัพย์สมบัติดังกล่าวอาจใช้ทรัพย์สินนั้น
เป็นเครื่องมือในการหารายได้ หรือสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่ มขึ้นอีกประการหนึ่งได้ ดังนั้น
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การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินที่ถือครองในลักษณะที่เหมาะสม จึงถือว่าเป็นภาษีที่ช่วย
สร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548: 29)
4.5 สำระสำคัญพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิน ที่ จัดเก็บ ตามพระราชบัญ ญัติ ภ าษีโ รงเรือ นและที่ดิ น พ.ศ. 2475
มีสาระสาคัญคือ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้น ๆ
2) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งมาตรา 5 กาหนดว่า
“ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้า บ่อน้า สระน้า ฯลฯ และ “โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ”
ให้กินความถึงแพด้วย “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ” ให้ หมายความถึง
ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ไปด้วยกันกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ และพระราชบัญญัตินี้ยังให้รวมความถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมซึ่ง ติดตั้งเป็นส่วนควบกับโรงเรือนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ด้วย ได้กาหนดให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่ง เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่ เฝ้ารักษา
และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิน ตามที่ร ะบุใ นพระราชบั ญญั ติภ าษีโ รงเรือนและที่ดิ น พ.ศ. 2475
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากมูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก การให้เช่าหรื อใช้สอยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เหนื อ ที่ดิ น นั้ น โดยประโยชน์ ของโรงเรื อนและที่ ดิ น ที่เ จ้ า ของได้ รับ เรี ยกว่ า “ค่ า รายปี ” ดั ง นั้ น
ส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาระต้องจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นเจ้าของที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของ
กิจการที่ใช้โรงเรือนและที่ดินในการประกอบธุรกิจ
การประเมิ น จั ด เก็ บ ภาษี พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะจั ด เก็ บ จากค่ า เช่ า รายปี ของทรั พ ย์ สิ น นั้ น
โดยกฎหมายกาหนดว่า “ค่าเช่ารายปี” หมายถึง จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปี
หนึ่ง ๆ ถ้าทรัพย์สินนั้นให้เช่า โดยปกติแล้วค่าเช่ารายปี จะถือเอาตาม “ค่าเช่า” แต่ถ้าเป็นกรณีที่มี
เหตุอันสมควรที่ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้หรือ
เป็น กรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่ องจากเจ้าของทรัพย์สินดาเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่นให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินค่ารายปีได้โดยคานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเล
ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์
สาหรับอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินกาหนดให้มีการ
จัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี จานวนภาษีที่เจ้าของทรัพย์สิ นต้องเสียให้แก่รัฐ
คือ 12.5% × ค่ารายปี ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งก่อสร้างมีเครื่องจักรกลเป็นส่วนควบสาคัญโดยมี
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เจตนาเพื่อใช้ผลิตสินค้า จานวนเงินที่ต้องเสีย คือ 12.5% × 1 ใน 3 ของค่ารายปีของทรัพย์สินและ
เครื่องจักรที่เป็นส่วนควบ ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างถูกทาลายหรือรื้อถอน ให้ลดค่ารายปี
ของทรัพย์สินนั้น ตามสัดส่วนของเวลาที่ใช้การหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในรอบปีนั้น ๆ และเช่นเดียวกัน
โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ างใหม่ ใ ห้ ป ระเมิ น ค่า รายปี เ ฉพาะระยะเวลาที่ ส ร้า งแล้ ว เสร็ จ และเข้ า ใช้
ประโยชน์ได้
ซึ่งปัญหาการจัดเก็บ ภาษีของพระราชบัญญัติภ าษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มีหลาย
ประการ ดังนี้ 1) ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินมีฐานภาษีคือค่าเช่ารายปีซ้าซ้อนกับภาษีเงินได้ที่จัดเก็บ
จากรายได้ค่าเช่าและในกรณีที่ไม่มีค่าเช่า การประเมินค่าเช่ารายปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีข้อกาหนดที่ไม่ชัดเจนหลายประการซึ่งเปิดโอกาสให้มีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่าย 2) อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่า
รายปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมเรียกร้องว่าจัดเก็บภาษีสูงเกินไป และ 3) ภาษีโรงเรือน
และที่ดินยกเว้นการจัดเก็บจากโรงเรือนที่ใช้อยู่อาศัยเองและโรงเรือนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทาให้เกิดการ
เลี่ยงภาษี ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
4.6 สำระสำคัญพระรำชบัญญัติภำษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ฐานของภาษีบารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้ทา
การประเมินจัดเก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดิน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีจาก
มูลค่าของที่ดิน
2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ คือ เจ้าของที่ดิน หมายความถึง บุคคล หรือคณะบุคคลไม่
ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินนั้นมีเจ้าของร่วมกันหลายคน เจ้าของร่วมกันนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดเสีย
ภาษี
ที่ดิน ซึ่งต้องเสีย ภาษีบ ารุ งท้องที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติภ าษีบารุงท้องที่ พ.ศ.
2508 คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ว่างเปล่าหรือสิ่งปลูก
สร้างใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสี ยภาษีบารุง
ท้องที่นั้ น นอกจากพื้น ที่ที่ดิน ทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพื้ นที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้าด้ว ย
ภาษีบารุงท้องมีจุดประสงค์เพื่อนารายได้ไปบารุงท้องที่นั้นโดยตรง
ราคาปานกลางที่ดินซึ่งเป็นฐานภาษีจะถูกกาหนดทุก 4 ปี อัตราภาษีมีหลายอัตราขึ้นอยู่กับ
ราคาปานกลางที่ประเมิน โดยแบ่งราคาปานกลาง ออกเป็น 34 ชั้น จากชั้นราคาไร่ละ 0-200 บาท
คิดภาษีไร่ละ 0.5 บาท จนถึงชั้นสุดท้ายที่ราคามากกว่า 30,000 บาทต่อไร่ คิดภาษีไร่ละ 70 บาท
และเพิ่มขึ้น 25 บาท ทุก ๆ 10,000 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคานวณอัตราภาษีต่อไร่ พบว่า
อัตราภาษีมีลักษณะไม่คงเส้ น คงวา กล่ าวคือ ในชั้นราคากลางที่ดิน ช่ว งแรกจะเก็บภาษีในอัตรา
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ก้าวหน้า แต่ในชั้นราคากลางที่ดินสูงกว่า 1,400 บาทต่อไร่ขึ้นไป อัตราภาษีจึงเริ่มเป็นอัตราคงที่ และ
ในชั้นราคากลางที่ดินสูงกว่า 10,000 บาท จะเก็บภาษีในอัตราถดถอย โดยนัยนี้อัต ราภาษีมีลักษณะ
ไม่เป็นธรรม เพราะใช้อัตราภาษีก้าวหน้ากับที่ดินราคาถูกซึ่งอาจถือครองโดยคนจน ใช้อัตราภาษีคงที่
สาหรับที่ดินราคาปานกลาง ซึ่งอาจถือครองโดยคนชั้นกลาง และใช้อัตราภาษีถดถอยสาหรับที่ดิน
ราคาสูงซึ่งอาจถือครองโดยคนรวย
นอกจากนี้ ภาษีบารุงท้องที่ยังมีการลดหย่อนของพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
เป็นจานวนตารางวา ตั้งแต่ 50 ถึง 2,000 ตารางวา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่และความหนาแน่นของ
ประชากรในท้องถิ่น โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากจะได้รับการลดหย่อนน้อยสุด กล่าวคือ ได้รับการ
ลดหย่อนระหว่าง 50 ตารางวา ถึง 100 ตารางวาเท่านั้น ในขณะที่พื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือถึง
2,000 ตารางวา หรือราว 5 ไร่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ได้รับการลดหย่อน คือ ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตนเท่านั้น
นอกจากนี้ สาหรับที่ดินเพื่อการเกษตรจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษ โดยให้เสียภาษีไม่เกิน
ไร่ละ 5 บาท หากเป็นที่ดินที่ให้เช่าสาหรับปลูกพืชล้มลุกจะเสียภาษีเพียงครึ่งหนึ่งจากที่กฎหมาย
กาหนด นอกจากนี้ ยังมีบทลงโทษที่ดินที่ปล่อยให้ว่ างเปล่าไม่ทาประโยชน์ตามแก่สภาพของที่ดิน
โดยต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราภาษีบารุงท้องที่ อย่างไรก็ตาม รายได้จากภาษีบารุงท้องที่กลับ
ต่ามากและภาพรวมของการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ซึ่งได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นามาสู่ปัญหาสาคัญ 3
ประการ ได้แก่ 1) ตามกฎหมายต้องมีการตีราคาปานกลางที่ดินทุก 4 ปี แต่ฐานภาษีที่ใช้ในปัจจุบัน
ไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่นับตั้งแต่มีการประเมินราคาใน พ.ศ. 2521-2524 จึงไม่สะท้อนราคาตลาดที่
เป็นจริง ทาให้ฐานภาษีบารุงท้องที่ต่าเกินจริง ส่งผลให้จัดเก็บรายได้น้อย 2) อัตราภาษีบารุงท้องที่มี
โครงสร้ างอัตราภาษีแบบถดถอย คือ เจ้าของที่ดินราคาประเมินสู งถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ากว่า
เจ้าของที่ดินราคาประเมินต่า ทาให้ไม่ตอบโจทย์ด้านความเป็นธรรม และ 3) ภาษีบารุงท้องที่เป็นภาษี
ที่เก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน แต่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นส่วนใหญ่กลับไม่ต้องเสียภาษี เนื่ องจาก
มีการลดหย่อนให้แก่เจ้าของที่ดินอย่างน้อย 50 ตารางวาขึ้นไปจนถึง 5 ไร่ ดังนั้น บ้านพักอาศัยส่วน
ใหญ่จึงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่แทบทั้งหมด ส่งผลให้ฐานภาษีแคบและไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษีที่มิได้รับการลดหย่อนในส่วนนี้
4.7 ล ำดั บ เหตุ ก ำรณ์ ส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ กำรผลั ก ดั น ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ภ ำษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ...
แนวคิดการปรั บปรุ งการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น กฎหมายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งเป็นการรวมกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น และภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ และยกเลิ ก การจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น และภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่
การเริ่มต้นศึกษากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามผลักดันร่าง
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พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2537
และได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
เมื่อ พ.ศ. 2537 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครั้งที่ 1) ให้ความเห็นชอบในหลักการยุบรวมภาษี
โรงเรือนและภาษีบารุงท้องที่เข้าด้วยกัน โดยให้เรียกว่า “ภาษีบารุงท้องที่” และให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานหลักในการยกร่างและนาเสนอ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2541 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครั้งที่ 2) กระทรวงการคลังได้
นาเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติบารุงท้องที่ พ.ศ. ....” ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีก็ได้
มีมติอนุมัติในหลักการ พร้อมกับส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ7) ได้เสนอปรับปรุงชื่อกฎหมาย
ใหม่เป็น “ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....” และได้มีการนาเสนอรายละเอียด
แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกานาไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างภาษี การบรรเทาภาระภาษี และการลดหย่อนภาษีสาหรับผู้มีรายได้
น้อยเป็นประเด็นสาคัญ อีกทั้ง กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อศึกษาและจัดทาข้อเสนอ
แก้ไขแก่คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามข้อสังเกตดังกล่าวด้วย
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2546 คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะ3) พิ จ ารณาแก้ ไ ข “ร่ า ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541
เป็นที่แล้วเสร็จพร้อมกับส่งร่างฉบับดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลังพิจารณา
เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2547 กระทรวงการคลั ง ได้ แ จ้ ง ประเด็ น ที่ ขอแก้ ไ ขในร่ า ง
พระราชบัญญัติกลับไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในภายหลังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
น าร่ างพระราชบั ญญั ติ ที่แ ก้ ไขแล้ ว เสร็จ ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2546 และความเห็ น เพิ่ม เติม ของ
กระทรวงการคลังและมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แม้ว่าจะมีความขัดกันอยู่ระหว่า งร่าง
พระราชบัญญัติและความเห็นของกระทรวงก็ตาม
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่
12) มีมติมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย
หารือในประเด็นที่มีความเห็นไม่สอดคล้องให้ได้ข้อยุติ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ภายหลังจากที่คณะกรรมการ 3 ฝ่ายตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ได้ประชุมกัน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2547
และครั้ งที่ 2 วั น ที่ 19 มกราคม 2548) ก็ส ามารถหาข้อ ยุติ ได้ และได้ นาเรื่อ งเสนอแก่ที่ ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี

503

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของต่างประเทศ การหักค่าเสื่อมราคา และความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบั ญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 กระทรวงการคลังได้นาร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงเสนอ
แก่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ หลังจากประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 4 ครั้ง และได้มีการ
แนบผลการศึกษาตามข้ อสั งเกตของคณะกรรมการกลั่ นกรองฯ และการพิจารณาข้อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการการคลังและการธนาคารไปพร้อมกันด้วย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เมื่อวัน ที่ 17 พฤศจิ กายน 2551 ส านักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีส่งเรื่องดังกล่ าวคืนมาสู่
กระทรวงการคลัง โดยแจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ) มีคาสั่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติอีกครั้ง โดยได้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกร ซึ่งใช้ที่ดินของตนเพื่อการเกษตรไม่เกินมูลค่าที่กาหนด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงการคลังหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จในส่วน
ของข้อสังเกตตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ)
แต่การดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนาเข้าพิจารณาในขั้นตอนของรัฐสภา 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
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้จาแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) และ (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ โดยฐานภาษีเพื่อการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่า
ทั้ง หมดของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง การค านวณมู ล ค่ า ของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
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กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคานวณมูลค่าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของ
ฐานภาษี
3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ
1.2 ของฐานภาษี
4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง
สั ต ว์ น้ า และกิ จ การอื่ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นาความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณา การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ตามให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยร่ ว มกัน ประกาศกาหนด ที่ดิ นหรือสิ่ งปลู กสร้างที่ ทิ้งไว้ว่า งเปล่ าหรื อไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้อัตราภาษี
ตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
1) ที่ดินเพื่อการเกษตร กาหนดเพดานภาษีสู งสุดไม่เกินร้อยละ 0.15 ยังจาแนกประเภท
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 บาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.1
2) ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ใน
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 บาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.1
3) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.02
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิ น 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) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น
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
สาหรับในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรื อ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งคานวณได้มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใด ให้ ได้รับ ยกเว้น มูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินหรือสิ่ งปลู กสร้างภายในเขตองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน 50,000,000 บาทหรือในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่ าของฐานภาษีในการคานวณ
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ภาษีไม่เกิน 50,000,000 บาท และในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ยกเว้น
การจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างและ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวน ภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสี ยภาษีชาระภาษีตามจานวนที่ต้องเสียหรือ พึงชาระในปี
ก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
การปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนดาเนินการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสรุปดังต่อไปนี้
1) สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทารายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละราย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแก้ไขบัญชี
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้บริหารเห็นว่า บัญชีดังกล่าวจัดทาไม่ถูกต้อง
2) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลักเกณฑ์การประเมินทุนทรัพย์
สาหรับสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี
3) ประเมินมูลค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด จานวนภาษีที่ต้องชาระ แจ้งการประเมิน
และส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
5. ระเบียบหรือวิธีกำรศึกษำ
การศึกษานี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการดาเนินการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารทางวิ ช าการ หนั ง สื อ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6. ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาปัญหาการดาเนิ นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาได้ ดังนี้
6.1 ปัญหำด้ำนกฎหมำย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบารุงท้องที่เดิม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้ต้องมีการ
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ตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายลาดับรอง”) รวมทั้งสิ้น
19 ฉบับ เพื่อกาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน แต่การตรากฎหมายลาดับรองดังกล่าวมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจน แต่ขณะทาการศึกษานี้
ได้ มี ก ารตรากฎหมายล าดั บ รองยั ง ออกไม่ ค รบถ้ ว น โดยออกเพี ย ง 16 ฉบั บ เท่ า นั้ น ทั้ ง ๆ
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. 2562 ว่ า ด้ ว ยบทเฉพาะกาล ในมาตรา 98
กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายลาดับรองในความรับผิดชอบให้แล้ว
เสร็ จ ภายใน 120 วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ซึ่ ง จะครบก าหนดในวั น ที่ 10
กรกฎาคม 2562 จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้
ภายในกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562 กาหนด นอกจากนี้
ความล่าช้าของการออกกฎหมายลาดับรองเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดาเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งพระราชบัญญั ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บัญญัติให้ดาเนินการจัดทาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการบัญชีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
กระทรวงมหาดไทยจึ งได้มีห นั งสื อแจ้ง ขยายเวลาการบัง คับการตามดาเนิน การตามขั้ นตอนของ
กฎหมายออกไปสาหรับปีภาษี 2563 เช่น เลื่อนการแจ้งประเมินภาษีจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และเลื่อนการชาระภาษีจากเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม
2563
ปัญหาความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เนื่องจากยัง
ไม่มีกฎหมายลาดับรองนั้น นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายได้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้ด้วย
ในขณะที่ทาการศึกษาวิจัยฉบับนี้ การสารวจและพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบ
เกษตรกรรมก็ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีประกาศในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การจะพิจารณาว่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทใดใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม จึงสร้างความสงสัยให้แก่ประชาชน
ผู้เสี ย ภาษี และได้มีการสอบถามกั บเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ประกอบกับ เจ้าหน้าที่
ผู้ป ฏิ บั ติงานยั งขาดแนวทางในการพิจารณา จึงทาให้ เกิดข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน
อีกทั้ง ความไม่ชัดเจนของการกาหนดคานิยาม ในมาตรา 5 แห่งพระราชบั ญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติว่า “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น ที่ บุ ค คลอาจเข้ า อยู่ อ าศั ย หรื อ ใช้ ส อยได้ หรื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า หรื อ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้ องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้
อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย ทาให้เกิดปัญหาว่า คาว่า “...หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
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ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม...” มีขอบเขตเพีย งใด ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 ซึ่งกาหนดคานิยาม คาว่า “โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ” ให้หมายความรวมถึงแพด้วย
โดยที่การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 สามารถจัดเก็บภาษีกับเจ้าของเสาส่งสั ญญาณโทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม
ตู้ โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะ ท่ า เที ย บเรื อ แผงโซล่ า เซลล์ แผงกั ง หั น ได้ แต่ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน ตลอดจนการจาแนก
สิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุม ทาให้ยากต่ อการพิจารณา แต่ละพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่แตกต่าง
กัน การตีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากตีความผิดก็จะทาให้คานวณราคาทุนทรัพย์ของทรัพย์สินผิด
ไปด้วย
นอกจากนี้ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บแบ่งตามการใช้ประโยชน์มีหลายอัตราหลายขั้น ทาให้
เกิดความสับสน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ในแปลงที่ดินเดียวกัน มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ก็
จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการคานวณภาษีในอัตราที่แตกต่าง ซึ่งยากแก่การในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ในการคิดค านวณภาษี เป็ น อย่ างมาก จากเหตุที่ก ฎหมายล าดับ รองหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาการ
ประกอบการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยออกล่าช้า (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม
2563) ที่ใกล้กาหนดระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างที่ (ภ.ด.ส.3) ได้ขยายกาหนดระยะเวลาให้ ส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 15 มิถุนายน 25263 และแจ้งแบบประเมิน
การคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
ภาษี ไ ด้ ภ ายในก าหนดเดื อ นสิ ง หาคม 2563 ท าให้ ต้ อ งมี การแก้ ไ ขรายการการใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่
ให้เป็นไปตามกฎหมายลาดับรองที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ ซึ่งก่อนหน้าที่กฎหมายลาดับรองยังไม่ออก
บั ง คับ ใช้ การพิจ ารณาการทาประโยชน์ก ารประกอบให้ บ ริก าร ห้ องเช่ า บ้ านพัก อพาร์ ท เมนท์
รายเดือน จะพิจารณาเป็นการทาประโยชน์ประเภทอื่น จึงทาให้มีการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างใหม่ทั้งหมด เพราะหากไม่แก้ไขก็ส่งผลให้มีการคานวณและแจ้งอัตราภาษีไม่ถูกต้องนาไปสู่
การแก้ไขและการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อไปในอนาคต
6.2 ปัญหำด้ำนข้อมูล
การด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ ภ าษี ที่ ดิน และสิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 เป็น การรื้ อ
โครงสร้างการจัดเก็บรายได้แบบเดิมใหม่ทั้ งหมด โดยจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิ์ของที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละแปลง รวมถึงบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชีเทียบเคียงประเภทของสิ่งปลูก
สร้าง ก่อนที่จะดาเนินการสารวจ กรมที่ดินจะดาเนินการจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดิน และข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
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ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างจาก
กรมธนารักษ์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดส่งข้อมูลครั้งแรกของกรมที่ดินจะต้องดาเนินการจัดส่งข้อมูล รายละเอียดรูปแปลง
ที่ดิน และข้อมูลของที่ดิน แต่ข้อมูลที่ส่งมาให้นั้นไม่มีที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สิ น ทาให้เกิดปัญหาที่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ต้ องด าเนิน การขอข้อมู ล ที่อยู่ จากส านัก ทะเบี ยนราษฎร เมื่อองค์ก ร
ปกครองครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขอข้อมูลไปยังสานักงานทะเบียนราษฎร แต่ไม่สามารถที่จะค้นหา
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของทรัพย์สินให้ได้ครบถ้วนทุกราย เนื่องจากมีข้อจากั ดงานประจาในการให้บริการ
ประชาชนสานักทะเบียนในเวลาราชการที่มากอยู่แล้ว และเวลานอกราชการระบบการทางานของ
ระบบงานทะเบียนก็ไม่ได้เปิดระบบให้บริการได้ จึงทาให้ไม่สามารถที่จะจัดหาข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของ
ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้การดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
มีความล่าช้าออกไปอีก และไม่สามารถจัดส่งหนังสือแจ้งรายการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไป
ยังเจ้าของทรัพย์สินได้ เมื่อเกิดปัญหาของข้อมูลที่อยู่เจ้าของทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบปัญหา กรมที่ดินจึงได้จัดส่งข้อมูลที่อยู่ ของเจ้าของทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภายหลัง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่กรมที่ดินจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นบางรายเป็นข้อมูลที่
ไม่เป็นปัจจุบัน อาทิ เป็นข้อมูลตามฐานข้อมูลของกรมที่ดิน ปี 2557-2558 ซึ่งปัจจุบันปี 2563 ดังนั้น
กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์จะทาให้เกิดปัญหาการแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าของทรัพย์สินไม่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีเอกสารที่จัดส่งไปส่งคืนกลับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจานวนมาก
สาหรับในส่วนของข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ได้รับจากกรมธนารักษ์จัดส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินไม่ครบทุกแปลงและข้อมูลราคาประเมิน
สาหรับที่ดินประเภทอื่น นอกจากโฉนด เช่น ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (นส.3 หรือ
นส.3 ก.) หรือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องไปดาเนินการคานวณและเทียบเคียงราคาที่ดินในแปลงที่ดินที่ไม่มีราคาประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กาหนด ซึ่งมีวิธีการขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดและยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้ง
มี แ ปลงที่ ดิ น เป็ น จ านวนมากไม่ มี ร าคาประเมิ น จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ วิ ธี ก าร
เทียบเคียงราคาเป็นรายแปลง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เทียบเคียงประเมินราคาที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ก็ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การคานวณภาษีไม่ถูกต้องไปด้วย ซึ่งนาไปสู่การแก้ไขและ
อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อไป อีกทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กาหนดให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ในการประเมินก็เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ของรอบปี 2559-2562 โดยปกติกรมธนารักษ์จะต้อง
ท าการประเมิ น ราคาใหม่ ทุ ก รอบ 4 ปี ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารประเมิ น ใหม่ ราคาประเมิ น ก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเริ่มกระบวนการประกาศราคาประเมิน ใหม่ ทั้งที่เพิ่งจะ
ใช้ ร าคาเดิ ม ได้ เ พี ย ง 1 ปี เท่ า นั้ น ท าให้ เ สี ย งบประมาณและเสี ย พละก าลั ง ของบุ ค ลากรในการ
ดาเนินการดังกล่าวโดยไม่จาเป็น
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6.3 ปัญหำด้ำนกำรเทคโนโลยี
การดาเนินการนาข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อดาเนินการจัดทาแผนที่แม่บทนาไปใช้เป็นค่าตั้งต้น
ในการสารวจข้อมูล การนาเข้าข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่ดินที่รับมาจากกรมที่ดินต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ที่ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ นเป็นผู้ พัฒ นาดูแ ลโปรแกรมแผนที่ภ าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ได้พัฒนาโปรแกรมในการรองรับการดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ทาให้การดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไม่สามารถทาบนโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทาและฐานข้อมูลบนระบบ Microsoft
Excel ตามรู ปแบบบั ญชีเอกสารที่กฎหมายกาหนดด้วยตนเอง ส่ งผลทาให้ไม่สามารถจัดเก็บและ
จัดการข้อมูลที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จาเป็นต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สารวจ เช่นกล้องถ่ายภาพ GPS บอกพิกัดและข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
แต่ละแปลงว่ามีการใช้ประโยชน์ประเภทใด แต่ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดเครื่องมือ
ระบุพิกัดหรือเครื่องมือในการระบุที่ตั้งของทรัพย์สินที่ออกไปดาเนินการสารวจ อาจทาให้ข้อมูลที่
ได้รับผิดพลาดได้
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นหลายแห่ งยังไม่ได้ดาเนิ นการจัดทาแผนที่ ภ าษีและทะเบีย น
ทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่มีแผนที่แม่บทในการดาเนินการสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
6.4 ปัญหำด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร
การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญด้านช่าง ด้านแผนที่ภ าษี และด้านส ารวจ แต่ห น่วยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษี คือ หน่วยงานคลัง ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งส่ว นใหญ่จะยังขาดความรู้ความชานาญด้านเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทาให้การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่
สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านจานวนของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานที่ไม่เพีย งพอ กล่าวคือ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้เพียง 1-2 คนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่กระบวนการและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมาก ซึ่งทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกแก้ปัญหาโดย
การจ้างเอกชนดาเนินการจัดทาทุกขั้นตอน
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6.5 ปัญหำกระบวนกำรขั้นตอนกำรทำงำน
ด้วยการเริ่มต้นปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องใช้ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูล
สิ่งปลู กสร้าง ซึ่งพื้นที่ความหนาแน่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีจานวนมากน้อย
แตกต่างกันตามจานวนพื้นที่ เช่น ชุมชนเมืองก็จะมีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หลากหลายประเภท พื้นที่ที่เป็นชนบทจะเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ประเภทเกษตรกรรม ซึ่งการสารวจ
และการคานวณภาษีใช้ระยะเวลาการดาเนินการตามกฎหมายกาหนดให้การดาเนินการให้เท่ากัน
การสารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ทราบว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสารวจรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างสาหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น สารวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น จะต้องใช้เวลามากใน
การสารวจ ซึ่งบางครั้งอาจไม่พบเจ้าของทรัพย์สินและไม่สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
รวมถึงการนาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสารวจทุกแปลง มาจัดทาบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดส่งให้เจ้าของทรัพย์สิน
ทราบมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย เป็นการเพิ่มขั้นตอนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้มีการดาเนินการจัดส่งให้กับเจ้าของทรัพย์สินทุกราย
ในส่ วนการจั ดส่งเอกสารหนังสือ การเกี่ยวกับการแจ้งรายการทรัพย์สิน จะต้องส่ งให้กับ
เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย กฎหมายกาหนดให้ส่งแจ้งเป็นหนังสือ
โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งค่ าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ตอบรับราคาสูง ฉบับละ 19-22
บาท การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งรายการทรัพย์สินและประเมินทรัพย์สินจะต้องจัดส่ง 2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 จัดส่งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของตรวจสอบความถูกต้อง ครั้งที่ 2
จัดส่งแบบการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษีเนื่ องจากภาษีเดิมกฎหมายไม่ได้กาหนดให้ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ เพียงแต่ให้ แจ้งประเมิน
โดยตรง อีกทั้ง กฎหมายกาหนดให้ประชาชนจะต้องเป็นผู้แจ้งรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้อง
ชาระเท่านั้ น ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งไปรษณีย์ที่สูงเพิ่มขึ้น
หากองค์กรใดมีข้อมูลมากและไม่สามารถจัดส่ งได้โดยตรง ก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเป็น
จานวนมาก ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองสาโรง จังหวัดอุดรธานี ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
หนังสือแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 2 รอบ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 500,000
บาทต่อปี
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เมื่อมีการจัดส่งเอกสารเป็นจานวนมาก ปัญหาที่พบต่อมา คือได้รับจดหมายส่งคืนกลับเป็น
จานวนมาก เนื่องจากไปรษณีย์แจ้งว่าเมื่อนาไปส่งตามที่อยู่แล้วไม่พบเจ้าของทรัพย์สินจึงไม่สามารถ
จัดส่งได้ อีกทั้งข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับมากจากกรมที่ดินไม่ถูกต้อง ทาให้เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงเจ้าของ
ทรัพย์สิน
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีภาระขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น เมื่อจัดทา
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างส่ งให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของที่ดิน
การใช้ประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็สามารถที่ยื่นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข
เมื่อแก้ไขแล้วจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับคาร้องขอแก้ไข
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศราคาทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่จะทาการประเมินภาษี และแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เสีย
ภาษี โดยรายละเอียดการคานวณภาษีมีวิธีการคิดคานวณที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งหากแปลงที่ดินหรือสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห ลายประเภท ก็ จะต้ อ งมี วิ ธี ก ารคานวณ การแบ่ งสั ด ส่ ว น การใช้
ประโยชน์หลายอย่าง มีวิธีการปฏิบัติสลับซับซ้อน รวมถึงอัตราภาษีที่มีหลายอัตราหลายขั้นการใช้
ประโยชน์แต่ล ะประเภทก็มีอัตราที่แตกต่างกัน การคานวณราคาประเมินที่ดินที่ไม่มีราคามาจาก
กรมธนารักษ์ แต่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลควรที่จะจัดทาราคาข้อมูลที่ดินให้ครบทุกแปลง
ก่อนที่จะส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.6 ปัญหำด้ำนควำมเป็นธรรม
จากการศึกษา และข้อมูล การจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดความเลื่อมล้า และไม่เป็น
ธรรมต่อประชาชนและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาผู้แทนราษฎร ได้ยกตัวอย่าง การคานวณการเสียภาษี เพราะผลการศึกษาของกรรมาธิการสรุป
ออกมาแล้ว พบว่า การคานวณภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างก่อให้ เกิดภาระความไม่เป็นธรรมและมี
ผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุ ง ท้ อ งที่ มี ป ระชาชนจ านวนมากที่ มี ร ายได้ เ พื่ อ ยั ง ชี พ ไม่ ม ากแต่ มี ที่ ดิ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ให้
ครอบครั ว ได้ใช้สอยตามฐานานุรู ป ประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถในการชาระภาษีที่ดินตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทาข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบภาระภาษีของประชาชนที่มี
ที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งขอยกตัวอย่างจานวน 2 ราย คือ
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เจ้ำของทรัพย์สิน

ประเภทกำรใช้ประโยชน์

นางบุญเยี่ยม สถานนท์ชัย
นายปัญญา วิญญาสุข

รกร้างว่างเปล่า
เกษตรกรรม/ที่ว่างเปล่า/
ที่จอดรถ

ค่ำภำษี
ปี 2562
(บำท)
1,041.00
1,171.00

ค่ำภำษี
ปี 2563
(บำท)
13,462.43
16,199.63

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
1,193.22
1,283.40

เห็นได้ว่าประชาชนมีภาระภาษีเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก และผู้แทนกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า
ภาระภาษีที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเนื่องจากว่ากฎหมายภาษีบารุงท้องที่นั้นไม่ได้มีการปรับปรุงราคาประเมิน
ที่ดิน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 อย่ างไรก็ตาม การที่ประชาชนเกิดภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิ มในอัตรา
มากกว่าสิบเท่าในหนึ่งปีนั้น เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งจากภาครัฐ ภาระ
ภาษี จ ากพระราชบั ญญั ติภ าษีที่ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2563 นั้ น เกิดจากการที่ ภ าครัฐ ไม่ไ ด้
ดาเนินการประเมินราคาที่ดินให้เป็นปัจจุบัน หากภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคือประเมินราคา
ที่ดินทุก ๆ รอบปีตามที่กฎหมายกาหนดให้ราคาประเมินที่ดินเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานภาษีในการ
คานวณ ความแตกต่างระหว่างภาระภาษีในปี พ.ศ. 2562 กับภาระภาษีในปี พ.ศ. 2563 ของผู้เสีย
ภาษีย่อมไม่มากดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
ในส่วนผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้วยการประเมินภาษีตามหลักการของ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทาให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลงอย่างมาก เช่น กรุงเทพมหานครและเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้
ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 6.2 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
เจ้ำของทรัพย์สิน

ประเภทกำรใช้ประโยชน์

บริษัท สยามจตุจักร จากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์

(ประกอบการค้า)
(ประกอบการค้า)

ค่ำภำษี
ปี 2562
(บำท)
13,501,050
26,677,410

ค่ำภำษี
ปี 2563
(บำท)
4,363,090
3,983,109

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
(67.68)
(85.07)
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ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เจ้ำของทรัพย์สิน

ท่าเทียบเรือซี 3
ห้างฮาร์เบอร์ มอลล์

ประเภทกำรใช้ประโยชน์

(ประกอบการค้า)
(ประกอบการค้า)

ค่ำภำษี
ปี 2562
(บำท)
60,625,000
7,337,217

ค่ำภำษี
ปี 2563
(บำท)
3,060,770
1,506,872

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
(94.95)
(79.46)

สาหรับเทศบาลเมืองหนองสาโรง ผู้ศึกษาได้จัดทาข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบภาระภาษี
ที่ควรจะได้รับของเจ้าของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
เทศบาลเมืองหนองสาโรง
เจ้ำของทรัพย์สิน

ประเภทกำรใช้ประโยชน์

ห้าง Tesco Lotus
นายปัญญาวัตร กันหาลา
นางรัศมี จันทะรัง

ห้างสรรพสินค้า
อพาร์ทเมนท์
อพาร์ทเมนท์

ค่ำภำษี
ปี 2562
(บำท)
1,904,460.13
66,105
17,175

ค่ำภำษี
ปี 2563
(บำท)
1,074,947
1,124.50
1,660

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
(43.56)
(98.30)
(90.33)

ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่าง ให้เห็นว่าการดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อมีการ
จัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินที่เท่ากัน แต่การพิจารณาการทาประโยชน์ไม่เหมือนกัน ทั้งที่เก็บค่าเช่าใน
อัตราที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เจ้าของทรัพย์สินมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเดียวกันเป็นประเภท
บ้านเดี่ยว มีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากัน เช่น มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังละ 1,000,000
บาท นาไปให้บุคคลอื่นเช่าโดยเก็บค่าเช่าเท่ากันเดือนละ 3,000 บาท แต่ผู้เช่าใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน
คือ หลังที่ 1 เช่าเพื่ออยู่อาศัย หลังที่ 2 เช่าเพื่อประกอบการค้า ในกรณีเช่นนี้หากคิดภาษีแบบเดิม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิ นจะสามารถจัดเก็บภาษีค่ารายปี คือ หลังละ 36,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ
12.5 จะเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หลังละ 4,500 บาท สองหลังจะมีภาระภาษี จานวน 9,000 บาท
แต่ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ซึ่ ง จั ด เก็ บ จากมู ล ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
1,000,000 บาท หลังที่ ให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 จะเสียภาษีจานวน
200 บาท ส่วนหลังที่ให้เช่าเพื่อประกอบการค้า จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.3 จะเสียภาษีจานวน 3,000
บาท ทั้งสองหลังจะเสียภาษีจานวนเงิน 3,200 บาท มองในมุมของเจ้าของทรัพย์สิน ประชาชนก็มี
ความพึงพอใจที่เสียภาษีลดลง แต่ในมุมของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลงจากเดิมที่
เคยได้รับเป็นจานวนเงิน 9,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่า หากจัดเก็บมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน
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ควรจะมีภาระการชาระภาษีเท่ากัน และในส่วนของรายได้ที่เป็นฐานภาษีเดิมที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะได้รับ ไม่ควรที่จะลดลงจากเดิมที่เคยจัดเก็บได้ ในส่วนของเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีรายได้จาก
ค่าเช่าก็จะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่เท่ากัน
อีกทั้ง ไม่ได้เป็นการลดความเหลื่อมล้าและลดการถือครองที่ดินเนื่องจากผู้ที่มีความสามารถ
ในการชาระภาษี ซึ่งหากถือครองที่ดินจานวนมากแต่ให้บุคคลอื่นหรือเช่าเพื่อการเกษตร ก็จะเสียภาษี
ในประเภทการเกษตรเพี ย งมู ล ค่ า ล้ า นละ 100 บาท ส าหรั บ นายทุ น ที่ ถื อ ครองที่ ดิ น ซึ่ ง มี ก าลั ง
ความสามารถที่จะจ่ายได้ ก็เจตนาหลีกเลี่ยงโดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย นาพื้นที่ที่ถือครองซึ่งเดิมเป็น
พืน้ ที่ว่างเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์ และพื้นที่บริเวณนั้นเป็นชุมชนย่านเศรษฐกิจการค้า ไม่สมควรทาเป็น
พื้นที่ประกอบการการเกษตร ก็น าต้นไม้พืชไปปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์
ประเภทอื่น ซึ่งหากต้องคิดคานวณจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวจะพิจารณาการทาประโยชน์เ ป็นประเภท
อื่นหรือว่างเปล่าไม่ทาประโยชน์ ซึ่งจะมีอัตราภาษีร้อยละ 0.3 หรือมูลค่าล้านละ 3,000 บาท
นอกจากนี้ คาว่า “ผู้ครอบครองที่ดินหรือทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ” ด้วยรัฐเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้อนุ ญาตให้บุ คคลอื่นครอบครองที่ดินหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือทา
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าการเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ดิน
ที่มีเอกสารสิ ทธิให้ ป ระชาชนเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หรือได้สิ ทธิในที่ดินรั บ
อนุญาตจากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานราชการก็มีหน้าที่เสียภาษี และกรณีบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทา
ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เช่นกัน
จากการศึกษาภาษีดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่ากรณีที่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งนาอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบค้า พิจารณาการทาประโยชน์เป็นประเภทอื่น คิดภาษีอัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่าที่ดินและ
อาคารมูลค่าล้านละ 3,000 บาท แต่สิ่งหากนาอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบการค้าประเภทที่พักอาศัย
ให้เช่ารายเดือน ซึ่งเป็นการประกอบการค้ารูปแบบหนึ่ง แต่กฎหมายพิจารณาเป็นการทาประโยชน์
ประเภทที่พักอาศัย คิดอัตราภาษีร้อยละ 0.02 มูลค่าล้านละ 200 บาท ซึ่งหากพิจารณาในด้านของ
การประกอบการค้า ในส่วนของประชาชนผู้ทาการค้า เช่น ร้านขายของชา ร้านโชว์ห่วย ร้านขาย
อาหาร หรืออื่น ๆ จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 แต่หากประกอบ ห้องพักให้เช่ารายเดือน จะคิดภาษี
ในอัตราร้ อยละ 0.02 ซึ่งหากการพิจารณาว่า ภาษีโ รงเรือนซ้าซ้อนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประกอบการทั้งสองประเภทก็มีเงินได้จากการประกอบการค้า ก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา อยู่แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าหากพิจารณาจากการทาประโยชน์ในเรื่องนี้ไม่เกิดความเป็นธรรมกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี และความเป็นธรรมในส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ปัจจุบัน เทศบาลเมืองหนองสาโรงและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอีกหลายแห่งยังไม่
สามารถที่จะประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีกระบวนการคิด
ค านวณภาษี ที่ ซั บ ซ้ อ น หลายขั้ น ตอน แต่ จ ากการค านวณในเบื้ อ งต้ น ของเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่
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ยกตัวอย่าง เทศบาลเมืองหนองสาโรง มีรายได้ที่ลดลง และมีบางส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว
6.7 ปัญหำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ควำมร่วมมือของประชำชน
ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อหลัก
ยังมีน้อยมากประชาชนไม่ทราบล่วงหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฐานะหน่วยงานผู้ปฎิบัติ เป็นผู้ใช้
กฎหมายในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายที่ชัดเจน ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดมากและ
ซับ ซ้อ น การจะท าสื่ อ สารประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในแบบที่เ ข้าใจง่ายจึงเป็ นเรื่อ งยาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่รับทราบและขาดความเข้าใจตรงกัน เมื่อได้มีประกาศและจัดส่งเอกสาร
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็ทาให้ประชาชนตื่นตระหนก
เนื่องจากไม่เคยได้รับเอกสารการแจ้งรายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินมาก่อนจึงเป็นที่กังวล สอบถามเป็น
จานวนมาก เกิดความวุ่นวาย
อี ก ทั้ ง ประชาชนเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด
เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกรงว่าจะได้เสียภาษี ก็จะหลีกเลี่ ยงมากขึ้น อีกทั้ง
ความไม่ชัดเจน กรณีการยกเว้นภาษีมูล ค่า 50 บาทนั้น กฎหมายบัญญัติยกเว้นเฉพาะที่ดินที่เป็น
เอกสารสิทธิ์ประเภทที่ดินประเภทโฉนดเท่านั้น สาหรับที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือ
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 กรณีนี้ทาให้ประชาชน เกิดความสับสนในกรณี
เช่น มีที่ดิน 2 แปลงติดกันเป็นของบุคคลธรรมดา ทาประโยชน์การเกษตรเหมือนกัน แปลงที่ 1 เป็น
เอกสารสิ ทธิ์ประเภทโฉนด ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้ านบาท แปลงที่ 2 เป็นเอกสารสิทธิ์
ประเภท นส.3 หรือ นส.3 ก ไม่ได้รับยกเว้นเสียภาษี ซึ่งประชาชนไม่เข้าเหตุผลของการออกกฎหมาย
ว่ายกเว้นภาษีเฉพาะที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อธิบายตามหลักกฎหมาย ซึ่งมีประชาชนจานวนมากที่มีรายได้เพื่อยังชีพไม่มากแต่มีที่ดินที่
ครอบครองทาประโยชน์ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของตน และประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถใน
การชาระภาษีที่ดินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
จากการที่กฎหมายลาดับรองไม่ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าใจไม่ถูกต้องใน
หลายเรื่อง เช่นการพิจารณาว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทใดเข้าข่ายการทาประโยชน์ประเภท
การเกษตร หรือประเภทที่อยู่อาศัย จึงให้เกิดกรณีนาที่ดินว่างเปล่ากลางเมือง ไปปลู กพืช ปลูกมะนาว
ไว้ เกิดข้อถกเถียงว่า ปลูกในสัดส่วนเท่าไหร่ จึงจะถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ประเภท
เกษตร
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การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฎิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น การประชาสั ม พั น ธ์ หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ใช้ระยะเวลาการจัดให้ความรู้เพียง 2 วัน เป็นระยะเวลาไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ยังไม่
มีความเข้าใจชัดเจน ช่วงเวลาการ ฝึกอบรม กฎหมายล าดับ รอง ก็ยังออกไม่ครบถ้ว น เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะตีความพิจารณาตาม
กรณีที่เกิดขึ้นได้
7. สรุปผลกำรศึกษำ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งปฏิรูปโครงสร้าง
ระบบภาษีทรัพย์ สิน ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล แก้ไขปัญหาโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีความเป็นระบบมากขึ้น เกิดการกระจายอานาจช่วยสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีอีกด้วย อย่างไรก็ดี จากการศึกษาปัญหาการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีประเด็นปัญหาทั้งในด้าน
กฎหมาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผลการบังคับใช้กฎมาย ดังนี้ ประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย คือ
การตรากฎหมายล าดับ รอง เพื่ อกาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานมีห ลายฉบับ และการตรา
กฎหมายลาดับรองมีความมีความล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความชัดเจน ประเด็น ปั ญหาด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัญหาความพร้อมของบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่จาเป็นต้องใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บภาษีนั้นไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในความ
ครอบครองของหลายหน่ ว ยงานซึ่ง ขาดการทางานอย่างบูรณาการและขาดการประสานงานกั น
ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้ง กฎหมายยังกาหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ซับซ้อนอีกด้วยและยังขาดการประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัญหาในประเด็นนี้ที่เ ห็นได้
ชัดเจน คือ เมื่อมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้าในการจัดเก็บภาษีซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสม จัดให้มีระบบภาษีที่เป็นธรรมและสร้างความรับรู้ของประชาชนใน
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแนวคิดใหม่ และเห็นควรที่จะชะลอการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปก่อน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสอดคล้องกั บ
สภาพการณ์ หน่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ เ จ้ า เป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล เช่ น กรมที่ ดิ น กรมธนารั ก ษ์
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สานักงานปฏิรูปที่ดิน กรมป่าไม้ กรมการปกครอง ได้บูรณาการความร่วมมือหรือทาข้อตกลงในการให้
ความร่ ว มมือ ในการสนั บ สนุ น ข้อมู ล ที่ใ ช้ในการจัด เก็บ ภาษี ที่ดิน และสิ่ งปลู ก สร้า ง เพื่อให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่ครบถ้ว น และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินภายในอาณาเขตของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ครบถ้ว นถูก ต้อ งและเป็ นปั จ จุบั น รวมถึ งควรให้ กรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความพร้อมเพื่อ
รองรับการดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับในการศึกษา
ครั้งนี้ มีข้อจากัดในเรื่องของการประมาณการรายได้ที่จะได้รับหากมีการจัดเก็บภาษีที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้างแทนภาษีโรงเรือนและที่ ดินและภาษีบารุงท้องที่ในภาพรวม เนื่องจากข้อมูลในส่วนของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างดาเนินการ จึงทาให้ไม่สามารถที่จะนามาคานวณเพื่อ
ประมาณการรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ หากในการศึกษาครั้งต่ อไป เมื่อได้มีการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว จะได้ทราบถึงภาพรวมของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปัญหาผลกระทบจากการดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป
ดังนั้น กฎหมายทุกประเภทที่บัญญัติขึ้น มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
หรือยกเลิกกฎหมายนั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ ในส่วนของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็
เช่นกัน ควรมีการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
ประชาชน อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาษีที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ เกิดการ
กระจายอานาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง
บรรณำนุกรม
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บทบำทของผู้ใหญ่บ้ำนและชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรณีศึกษำ:
ตำบลสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วรวุฒิ ทรัพย์ถม*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ยเรื่อง “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติด ” กรณีศึกษา: ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา วาระการดารงตาแหน่ง ระยะเวลาใน
การดารงตาแหน่งและขนาดหมู่บ้านที่ปกครอง โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้น) ทุกคน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกคน ในพื้นที่ ตาบลสว่างแดน
ดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 115 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ความเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน t-test, One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ตาบล
สว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จานวน 115 คน แบ่งเป็นเพศชาย 101 คน และ
เพศหญิง 14 คน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านของการป้องกันยาเสพติด บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การเข้าร่วมประชุมประจาเดือนเพื่อรับทราบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก
อาเภอ ส่ วนในด้านของการปราบปรามยาเสพติดนั้น บทบาทที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือการมีส่ ว น
ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ในการค้น หา จั บกุ ม ผู้ เสพ/ผู้ ติ ด/ผู้ ค้ ายาเสพติ ดในพื้นที่ห มู่บ้านของตนเองหรื อ
พื้นที่อื่น
ผลการเปรี ย บเที ย บบทบาทของผู้ ใหญ่ บ้านและชุด รักษาความปลอดภัย หมู่บ้า น (ชรบ.)
ในการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน
ส่ ว นผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ที่ มี เ พศ วาระการด ารงต าแหน่ ง
และขนาดหมู่บ้านที่ปกครองต่างกัน มี บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
1. บทนำ
รั ฐ บาลได้ กาหนดให้ ปั ญ หายาเสพติด เป็ น “วาระแห่ ง ชาติ ” โดยยึด หลั กนิติ ธ รรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ ผลิ ต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิช อบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่ งครั ด ยึ ดหลั กผู้ เ สพ คือ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ องได้รั บ การบ าบั ด รั ก ษาให้ กลั บ คืน มาเป็ นคนดีข องสั ง คม
พร้อมทั้งมีกลไกการติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างจริงจังในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด รวมทั้ งดาเนิ นการป้องกัน กลุ่ มเสี่ ยงและประชาชนทั่ ว ไปไม่ ให้ เข้ าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบกับสานักนายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกาหนดกลไกการดาเนินงานเพื่อทา
หน้าที่เป็นองค์กรอานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) กลไกระดับชาติ: ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
2) กลไกระดับภารกิจ : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกระทรวง
ทบวง กรม
3) กลไกระดั บ พื้ น ที่ : ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ/เขต
ในสถานการณ์ปั จ จุบั น สังคมไทยกาลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้แพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างเข้าสู่หมู่บ้าน
ชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของยาเสพติด จึงได้กาหนดแนวทางการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถระงับยับยั้งและให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้นั้น จะต้องอาศัยการระดมสรรพกาลัง
จากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ และที่สาคัญอย่างยิ่ ง คือ
พลังของประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดเอาหมู่บ้านและชุมชน เป็นจุดแตกหักในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นาท้องที่หรือผู้นาชุมชน
ในการที่จะนานโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
พื้นที่หรือชุมชน ซึ่งผู้นาท้องที่หรือผู้นาชุมชนนี้ ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 โดยมีอานาจหน้าที่ในด้านการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน และถื อได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่
ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด รู้ถึงปัญหาความต้องการของราษฎรมากที่สุด กานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงถือเป็น
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บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในระดั บ พื้ น ที่ ต ามกลไก
การดาเนินงานเพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรอานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ
ข้างต้น
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ตาบล 189 หมู่บ้าน
ซึ่งแต่ละตาบลจะมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ 10-12 หมู่บ้าน ยกเว้นตาบลสว่างแดนดิน มีจานวนหมู่บ้าน
มากที่สุดของอาเภอสว่างแดนดิน คือ 27 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา สถานประกอบการ สถาน
บริการหรือสถานประกอบที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต รวมถึงสถานที่
ราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ จ านวนหลายแห่ ง และก็ ยังเป็นต าบลที่ มีการแพร่ระบาดของเสพติ ด
ค่อนข้างมากกว่าตาบลอื่น เนื่ องจากเป็นตาบลที่มีพื้นที่ใหญ่ มีจานวนประชากรมาก ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น มีสถิติการจับกุมดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอาเภอสว่าง
แดนดิน ดังนี้
- ปี พ.ศ. 2559 มีการจับกุมดาเนินคดี จานวน 60 คดี ผู้ต้องหา 83 คน
- ปี พ.ศ. 2560 มีการจับกุมดาเนินคดี จานวน 37 คดี ผู้ต้องหา 45 คน
- ปี พ.ศ. 2561 มีการจับกุมดาเนินคดี จานวน 63 คดี ผู้ต้องหา 70 คน
- ปี พ.ศ. 2562 มีการจับกุมดาเนินคดี จานวน 108คดี ผู้ต้องหา 117คน
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมจ านวนผู้ ต้ อ งหาที่ ถูก จั บในฐานเสพยาเสพติด ให้ โ ทษ ที่ ไ ด้ ส่ ง เข้า สู่ ก ระบวน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมีจานวนไม่น้อย
จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่วนราชการ โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดซึ่งเป็นวาระของชาติที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน ทาให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีบทบาทที่สาคัญยิ่งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดน
ดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อที่จะนาผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูล และแนวทาง
ในปรับปรุง ส่งเสริมบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนอง
นโยบายของรัฐ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา วาระการดารงตาแหน่งระยะเวลาในการดารงตาแหน่งและขนาด
หมู่บ้านที่ปกครอง
2.3 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ตาบลสว่า งแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
3. คำถำมของกำรวิจัย
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.) ที่มีวาระการดารงตาแหน่งต่างกัน
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่
3.5 ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ที่ มี ร ะยะเวลาในการด ารง
ตาแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่
3.6 ผู้ ใหญ่บ้ านและชุดรั กษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ ปกครองหมู่บ้านที่มีขนาด
ต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
บทบาทของผู้ ใ หญ่บ้ านและชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ในการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2 ด้าน คือ
1) ด้านการป้องกัน
2) ด้านการปราบปราม (รวมถึงการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด)
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4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่
ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทุกคน รวมจานวน 115 คน
4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563
4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดยนาแนวคิดที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์และปรับใช้จากบทบาทอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องที่หมู่บ้าน/ชุมชน
จึงต้องรับผิ ดชอบในฐานะตัว แทนภาครัฐ ในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นผู้นาและ
ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ
บาบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติ ด อีกทั้งผู้ใหญ่บ้านยังมีอานาจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่รับผิดชอบ รวมถึงการรับข้อร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก ซึ่งอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านสามารถจับกุม ตรวจสอบประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ซึ่งมีอานาจหน้าที่เหมือนหรือคล้ายกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเกือบจะทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากชุด
รั กษาความปลอดภัย หมู่บ้ าน (ชรบ.) ทาหน้าที่เป็นผู้ ช่ว ยเหลื อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้ว ย
ลักษณะปกครองท้องที่ ทาให้ได้กรอบแนวคิด ดังนี้
แปรอิสสระ
สถำนภำพทั่วไปของผู้ใหญ่บ้ำน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. วาระการดารงตาแหน่ง
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
6. ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง

ภาพที
่ 5.1 กรอบแนวคิ
ดในการวิจัย
6. ขนาดของหมู
่บ้านที่ปกครอง

ตัวแปรตำม
บทบำทของผู้ใหญ่บ้ำนและชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด
2. ด้านการปราบปรามปัญหายาเสพติด
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6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย
ดังนี้
6.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
ชุดรั กษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทุกคน ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร รวม จานวน 115 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใหญ่บ้านได้แก่เพศอายุระดับการศึกษา
วาระการดารงตาแหน่งระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองลักษณะเป็น
แบบให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็น แบบสอบถามการแสดงบทบาทของผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบคาถาม
ปลายปิด (Closed-End-Questions)แบบมาตราส่ วนประเมินค่าคาตอบ (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 20 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงระดับการแสดงบทบาท
ระดับกำรแสดงบทบำท
มีบทบาทมาก
มีบทบาทค่อนข้างมาก
มีบทบาทปานกลาง
มีบทบาทค่อนข้างน้อย
มีบทบาทน้อย

คะแนน
5
4
3
2
1
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6.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยกาหนดนิ ยาม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมทุกวั ตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้น
นาให้ร องศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุงตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้ าน (ชรบ.) ในพื้น ที่ตาบลบ้ านต้าย อาเภอสว่า งแดนดิน จานวน 20 คนเพื่อหาคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า ความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องแบบสอบถาม (Reliability) แบบ
Cronbach’s Alpha ได้ ค่าความเที่ ยงหรือความเชื่ อถือ ได้ของแบบสอบถามเท่ากับ .96 ซึ่ง ถือว่ า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
6.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ทาหนังสือแนะนาตัวเพื่อติดต่อขออนุญาตและขอความร่วมมือจากกานันในพื้นที่
2) ชี้แจงวัตถุประสงค์และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม
3) แจกแบบสอบถามให้ กั บผู้ ใหญ่บ้ าน (รวมผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้า น) ชุ ด รัก ษาความปลอดภั ย
หมู่บ้าน ทุกคน รวมจานวน 115 ชุด
6.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลวัดระดับบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการประมวลผล
ค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาวาระการดารงตาแหน่ง
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งและขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ
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2) ข้อมูลวัดระดับบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
เพื่อแปลผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
6.6 เกณฑ์กำรแปลผล
1) วิเคราะห์ระดับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดย
ใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีวิธีการในการกาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ช่วงของการแปลผล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนช่วง
= 5 - 1 = 0.80
5
4.21-5.00 หมายถึ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
มีบทบาทมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
3.41-4.20 หมายถึ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
มีบทบาทค่อนข้างมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2.61-3.40 หมายถึ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
มีบทบาทปานกลางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร
1.81-2.60 หมายถึ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
มีบทบาทค่อนข้างน้อยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
1.00-1.80 หมายถึ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
มีบทบาทน้อยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
2) วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t-test และ One-Way ANOVA
และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe
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ช่วงของการแปลผล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนช่วง
= 5 - 1 = 0.80
5
7. ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษา เรื่ อง บทบาทของผู้ ใหญ่ บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยประชกรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ
ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกคนจานวน 115
คน ผลการศึกษาพบว่า
บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านของ
การป้องกันยาเสพติด บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าร่วมประชุมประจาเดือนเพื่อรับทราบ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากอาเภอ และการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น (ตามลาดับ) อยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือ
การมีบทบาทในการเป็นผู้นาหรือมีส่วนร่วมในการจัดทากฎ กติกา มาตรการ ธรรมนูญหมู่บ้านด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อนามาใช้กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เช่น การเดินรณรงค์ต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น (ตามลาดับ) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อยู่ระดับน้อย (อันดับท้ายสุด) คือ การมีส่วน
ร่วมในการหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดรองลงมาคือ บทบาทในการ
นาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จัดทาหรือร่วมจัดทากับหน่วยงานต่าง ๆ ไปแจ้งให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และบทบาทในการจัดทาแผนหรือร่วมจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สานักงานพัฒนา
ชุมชน, สานักงานสาธารณสุข เป็นต้น ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ส่วนในด้านของการปราบปรามยาเสพติดนั้น บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหา จับกุม ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองหรือพื้นที่
อื่นรองลงมาคือ บทบาทในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน บทบาทในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดต่อ
เจ้าหน้าที่ บทบาทในการมีส่ว นร่ว มในการนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ กระบวนการบาบัดรักษา
(ตามลาดับ) ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้า น
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อยู่ อันดับท้ายสุด คือ บทบาทในการช่วยเหลือหรือ
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มีส่ ว นร่ วมในการช่ว ยเหลื อผู้ ที่ผ่ านการบาบัดรักษา เช่น การส่ งเสริมการฝึ กอาชีพ หรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ บทบาทในการติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ที่ ผ่าน
การบาบัดรักษา เช่น ติดตามดูแลความประพฤติไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทในการ
มีบทบาทในการทาให้ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับและให้อภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
รู้สานึกกลับตัวมาเป็นคนดีของหมู่บ้าน (ตามลาดับ) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการเปรี ย บเที ย บบทบาทของผู้ ใหญ่ บ้านและชุด รักษาความปลอดภัย หมู่บ้า น (ชรบ.)
ในการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนครโดยจาแนกสถานภาพส่วนบุคคลได้ ดังนี้
เพศ ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นเพศชาย 101 คน และเพศ
หญิง 14 คน ซึ่งในภาพรวมของบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นอยู่ในระดับปาน
กลางทั้งเพศชายและหญิง และจากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่าง
กันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อำยุ ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 45-54
ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 55-64 ปี จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.52 โดยอายุเฉลี่ย คือ 52 ปีซึ่ง ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ในการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จ าแนกตามอายุ ข อง
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ร ะดับ นั ย ส าคั ญทางสถิติ .05 พบว่ า ในภาพรวม ผู้ ใ หญ่ บ้านและชุด รัก ษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการป้ องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มี
อายุต่างกัน มีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ระดั บกำรศึกษำ ในส่ วนของระดับการศึกษานั้น ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษาจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 58.26
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48 โดยผู้ใหญ่บ้านและ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ที่ มีระดับการศึกษาสูงสุด คือระดับปริญญาตรี จานวน 1 คน
จากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จาแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ .05 พบว่ า ในภาพรวม ผู้ ใหญ่ บ้า นและชุ ดรั ก ษาความปลอดภัย หมู่บ้ า น (ชรบ.) ที่ มีร ะดั บ
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การศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
บทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
วำระกำรดำรงตำแหน่ง ในเรื่องของวารการดารงตาแหน่งนั้น ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 60 ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
23.48 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้อ งที่ พ.ศ. 2457 จ านวน 58 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 50.43 ส่ ว นชุ ดรั กษาความปลอดภั ยหมู่บ้ า น
(กฎหมายไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้) มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 จากผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จาแนกตามวาระการดารงตาแหน่งของกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีวาระการดารง
ตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีวาระการดารงตาแหน่ง
ต่างกันมีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ระยะเวลำ ในกำรด ำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งมาแล้ว 1-5 ปี จานวน 82 คน คิ ดเป็นร้อยละ 71.30 รองลงมาคือ 6-10 ปี
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 ส่วนผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่ดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลามากที่สุด คือ 12 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 และผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีมีจานวน 3
คนคิดเป็นร้อยละ 2.61 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและ
ชุดรั กษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ที่ มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการ
ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ขนำดของหมู่บ้ำนที่ปกครอง ในเรื่องของขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองนั้น ส่วนใหญ่ปกครอง
หมู่บ้ านขนาดใหญ่จ านวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.57 จากผลการเปรียบเที ยบบทบาทของ
ผู้ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จาแนกตามขนาดของหมู่บ้ านที่ปกครองของกลุ่ มเป้าหมายที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ในภาพรวม ขนาดของหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ขนาดของหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาท
ในด้านการป้องกันและด้านการปรามปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ผลการศึกษาปั ญหา ความต้อ งการ และข้อเสนอแนะของผู้ ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความ
ปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ต าบล
สว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ปัญหำ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่มของสภาพปัญหา ดังนี้
1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการ
ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติ ดเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครั ว พ่อแม่ ญาติพี่น้ อง ผู้ ปกครอง ญาติปกป้องลู กหลานของตนเอง จึงไม่ให้ ความร่ว มมือ
เท่าที่ควร รวมถึงไม่รู้ถึงพฤติกรรมของลูกหลานในการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเวลาอยู่นอกบ้าน
2) ด้านงบประมาณในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบั ติงาน ไม่ว่าจะการจัดเวรยามลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่มีค่าตอบแทนใดในการปฏิบัติหน้าที่
3) ด้ า นข้ อ จ ากั ด ของก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นรวมถึ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในภารกิจ
อื่นซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลมีงานนโยบายที่สาคัญลงสู่พื้นที่
หมู่บ้าน กาลังเจ้าหน้าที่ก็จะต้องชุดการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อน แล้วหันมา
ทางานนโยบายของรัฐบาล
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ควำมต้องกำร
จากผลการศึกษา พบว่า ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้
1) ด้านกาลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การสนับ สนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น เจ้าหน้าที่จาก ปปส., สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.
สาธารณสุข
2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่า งต่อเนื่อง การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อาวุธ
ปืน เสื้อเกราะ อุปกรณ์การสื่อสารให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
3) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด เช่น การรณรงค์ การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด การจัด
กีฬาต้านยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้
1) ด้ า นก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม บทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นทั้งในด้านการ
ป้องกันและด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ รวมถึงภาครัฐควรมีกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
3) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการลงโทษ
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้หนักขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อให้เกรง
กลัวกฎหมาย ควรมีการพิจารณามาตรการลงโทษผู้ปกครองที่ลูกหลานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
และการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากกฎหมายไม่ให้จับกุมเด็กหรือเยาวชนที่
ทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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4) ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ได้แก่ การพิจารณาขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน รางวัลนาจับ หรือ
เงินพิเศษให้กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีผลงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
8. บทสรุป
จากผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบทบาทในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหา จับกุม ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตนเองและ
พื้นที่อื่น บทบาทในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่ อ เอาชนะ ยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น บทบาทในการแจ้ ง เบาะแส ข้ อ มู ล ผู้ เ สพ/ผู้ ค้ า ยาเสพติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ บทบาทในการมีส่วนร่วมในการนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา และ
บทบาทในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการปราบปรามยาเสพติด แสดงให้
เห็ น ว่ า บทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะโดดเด่นใน
เรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดนั้นสอดคล้องกับการที่
รัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก
ผู้เสพ คือ ผู้ ป่ ว ยที่ต้องได้รั บ การบ าบัดรัก ษาให้ กลั บคืนมาเป็นคนดีของสั งคม ประกอบกับส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ซึ่งกาหนดกลไกการดาเนินงานเพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรอานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนี้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นาท้องที่ในการที่จะนานโยบายของรัฐบาล
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งผู้นาท้องที่นี้ ก็คือ
ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 โดยมีอานาจหน้าที่ใน
ด้านการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน และถือได้ว่าผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่
ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด รู้ถึงปัญหาความต้องการของราษฎรมากที่สุด ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงถือเป็น
บุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้าน
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ตามตัวแปรของสถานภาพซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา วาระการดารง
ตาแหน่ง ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง มีดังนี้
1) ด้านเพศ พบว่า ผู้ ใหญ่ บ้ านและชุด รักษาความปลอดภั ยหมู่ บ้าน (ชรบ.) เพศต่า งกั น
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
เป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะต าแหน่ง ผู้ ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความปลอดภั ย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นตาแหน่งที่กฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในฐาน
พนักงานฝ่ายปกครองและผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุให้ใหญ่บ้านและ
ชุดรั ก ษาความปลอดภั ย หมู่บ้ าน (ชรบ.) ที่ ต่างเพศกั นให้ ป ฏิบัติ ห น้าที่ ต่างกั น จึ งทาให้ ส รุป ได้ว่ า
ผู้ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เพศต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
2) ด้านอายุ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกัน
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 45-54 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48
รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 55-64 ปี จ านวน 42 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.52 โดยอายุ เ ฉลี่ ย ของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือ อายุ 52 ปี
เมื่อได้ทาทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่มีอายุ 25-34 ปี มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่แตกต่างกับผู้ใหญ่บ้านและชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ร ะดับ .05 โดยผู้ ใหญ่ บ้ า นและชุด รักษาความปลอดภัย หมู่ บ้าน (ชรบ.) ที่มีอ ายุ 25-34 ปี
มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่มี อ ายุ 45-54 ปี , 55-64 ปี และ 65-74 ปี และผู้ ใ หญ่ บ้ านและชุด รัก ษาความปลอดภั ย
หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ที่ มี อ ายุ 35-44 ปี มี บ ทบาทในด้ า นการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ แ ตกต่ า งกั บ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 35-44 ปี มีบทบาทใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มี
อายุ 45-54 ปี
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และเมื่ อได้ท าทดสอบความแตกต่างค่า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ ของบทบาทของผู้ ใหญ่บ้ านและ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จั งหวัดสกลนคร โดยจาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 25-34 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แตกต่าง
กับ ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ มีอายุ 45-54 ปี และ 55-64 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ
25-34 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี และ 55-64 ปี
แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่จะมีอายุที่
ค่ อ นข้ า งจะมากแล้ ว โดยเฉพาะผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น และชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
ที่กฎหมายไม่ได้กาหนดว่าจะต้องดารงตาแหน่งถึงอายุกี่ปีจึงจะไม่ มีคุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งได้
ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไปมีอยู่ 17 คน
ส่วนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่ บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่ 55-60 ปี
มี 29 คนรวมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่
55-68 ปี ทั้ ง สิ้ น 46 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ซึ่ ง ในช่ ว งอายุ ดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งอายุ ที่ ค่ อ นข้ า งมาก
ความแข็งแรงของร่างกายลดน้อยลง สุขภาพเริ่มไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโรคประจาตัวเริ่มส่งผลต่อ
สมรรถภาพของร่างกายในการทางาน อาจทาให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในช่วงอายุนี้มีการทางานที่น้อยลง จึงทาให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แตกต่างกัน
3) ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อได้ทาทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ ของ
บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดใน
พื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีบทบาทใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่แตกต่างกับผู้ใหญ่บ้านและชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีบทบาทในด้านการ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. และมื่อได้ทาทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการปราบปรามยาเสพ
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ติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทใน
ด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งในระดับประถมศึกษานี้ก็จะเริ่ มตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
(ป.4) และประถมศึกษานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ป.6) รวมทั้งสิ้น 67 คน คิดเป็นร้อยละ
58 ซึ่งการผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษานี้ อาจทาให้ การที่จ ะทาความเข้าใจกับนโยบายของรัฐ บาลในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดที่จะต้องนาไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงการทาความเข้าใจหรือการ
ขาดความรู้ในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะเป็นการค่อนข้างทาได้ยาก ทาให้ไม่มีการ
นานโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้านได้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือให้บรรลุเป้าหมายได้จึงทาให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตก
ต่างกัน
4) ด้านวาระการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่มีวาระการดารงตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกั นที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเห็นได้จากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการ
ดารงตาแหน่งจนอายุครบ 60 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี (โดยไม่ได้กาหนดว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีอายุครบกี่ปีจึงไม่สามารถดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านได้) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กฎหมายก็ไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งเอาไว้ ซึ่งการที่ผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีว่าการดารงตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะต้องดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จึงทาให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่มีวาระการดารงตาแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตก
ต่างกัน
5) ด้านระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่มีระยะการดารงตาแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อได้ทาทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจาแนกตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุด
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รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ แ ตกต่ า งกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.)
ที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปี
มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี และเมื่อได้ทาทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจาแนก
ตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.)
ที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แตกต่าง
กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 9-10 ปี
และ 11-15 ปี อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ ใหญ่บ้านและชุดรั กษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งมาแล้ว 1-5 ปี จานวน 82 คน และที่ดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า 1 ปี มีจานวน 3 คน รวมเป็น 85 คน ซึ่งเป็นจานวนที่ค่อนข้างมากทีเดียว คิดเป็นร้อยละ 74
ซึ่งเป็นระยะเวลาในการดารงตาแหน่งที่ถือว่ายังไม่มากที่จะทาให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยเฉพาะด้านการปราบปรามนั้น จาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทางานเฉพาะในด้านยาเสพติดมา
พอสมควรที่จะทาให้มีบทบาทใจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดั บที่ดีได้จึงทาให้สรุป
ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่างกันมี
บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน
6) ด้านขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ที่หมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
ได้แพร่ระบาดในทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านและชุ ด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกหมู่บ้านจึงต้องดาเนินการในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเหมือนกัน จึงทาให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปกครอง
หมู่บ้านที่ขนาดต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
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ผลการศึกษาปั ญหา ความต้อ งการ และข้อเสนอแนะของผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ต าบล
สว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า
ปัญหาของผู้ใหญ่บ้านและชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้
ตอบแบบสอบถาม จานวน 115 ราย สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่มของสภาพปัญหา ดังนี้
1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการ
ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครั ว พ่อแม่ ญาติพี่น้ อง ผู้ ปกครอง ญาติปกป้องลู กหลานของตนเอง จึงไม่ให้ ความร่ว มมือ
เท่าที่ควร รวมถึงไม่รู้ถึงพฤติกรรมของลูกหลานในการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเวลาอยู่นอกบ้าน
2) ด้ า นงบประมาณในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ งบประมาณมี ไ ม่เ พี ย งพอในการสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะการจัดเวรยามลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนของชุ ดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่มีค่าตอบแทนใดในการปฏิบัติหน้าที่
3) ด้ า นข้ อ จ ากั ด ของก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นรวมถึ ง ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจั ง และส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในภารกิจ
อื่นซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลมีงานนโยบายที่สาคัญลงสู่พื้นที่
หมู่บ้าน กาลังเจ้าหน้าที่ก็จะต้องชุดการดาเนินการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดก่อน แล้วหันมา
ทางานนโยบายของรัฐบาล
ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดยได้ตอบแบบสอบถาม จานวน 115 ราย สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้
1) ด้านกาลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น เจ้าหน้าที่จาก ปปส., สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.
สาธารณสุข
2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติ งาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อาวุธ
ปืน เสื้อเกราะ อุปกรณ์การสื่อสารให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
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3) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด เช่น การรณรงค์ การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด การจัด
กีฬาต้านยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้รู้ถึงพิษภัย ของยาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดยได้ตอบแบบสอบถาม จานวน 115 ราย สามารถจาแนกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้
1) ด้ า นก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม บทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า นและชุ ด รั ก ษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นทั้งในด้านการ
ป้องกันและด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ รวมถึงภาครัฐควรมีกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
3) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการลงโทษ
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้หนักขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อให้เกรง
กลัวกฎหมาย ควรมีการพิจารณามาตรการลงโทษผู้ปกครองที่ลูกหลานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
และการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากกฎหมายไม่ให้จับกุมเด็กหรือเยาวชนที่
ทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
4) ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ได้แก่ การพิจารณาขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน รางวัลนาจับ หรือ
เงินพิเศษให้กับผู้ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีผลงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึ กษาสภาพปัญหา
ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้า (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
1) งบประมาณ
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.)
มีบ ทบาทในการป้ องกัน ยาเสพติ ดในเรื่องของการมีส่ ว นร่ว มในการหางบประมาณในการดาเนิ น
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กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับน้อย (อันดับท้ายสุด) ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในกระบวนการจัดหางบประมาณ เช่น การร่วมจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในระดับหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) การจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
มีบทบาทในการป้องกันยาเสพติดในเรื่องของการจัดทาแผนหรือร่วมจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนาแผนดังกล่าวที่จัดทาไปแจ้งให้ประชาชน
พื้นที่รับทราบ อยู่ในระดับค่อ นช้างน้อย ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน
ระดับพื้นที่หมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข พัฒนา
ชุมชน สถานศึกษา ตารวจ ปปส. เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน
3) การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษา
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
มีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติดในเรื่องของการช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ผ่าน
การบาบัดรักษา การติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา การทาให้ประชาชน
ในพื้นที่ให้การยอมรับและให้อภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรู้สานึกกลับตัวมาเป็นคนดีของ
หมู่บ้าน และการติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ ที่อยู่ระหว่างการบาบัดรักษา อยู่ในระดับปาน
กลาง (สี่อันดับท้าย) ดังนั้น รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทในการช่วยเหลือติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษาและผู้อยู่ระหว่าง
การบาบัดรักษา โดยการปรับปรุงขั้ นตอนกระบวนการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยการใช้หมู่บ้าน
เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สานึกเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ให้มีความเข้าใจว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบาบัดรักษาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ
สุขเช่นเดิม
4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ควรมีการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการ และบทลงโทษ
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้สูงขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดที่ทาผิดซ้าซาก
หรือไม่มีความสานึกในการกระทาผิด เพื่อให้มีความเกรงกลัวกฎหมาย รวมถึงควรมีการพิจารณา
มาตรการกับ ผู้ ป กครองที่ป ล่ อยปละ ละเลยลู กหลานให้ มีพฤติ กรรมเกี่ ยวกับ ยาเสพติด และการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากจนเกินไป จนทาให้
เกิดช่องว่างของกฎหมายในการที่จะใช้เด็กและเยาวชนให้มากระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในพื้นที่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรสาหรับการศึกษาวิจัยค้นคว้าในครั้งต่อไป ดังนี้
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ในพื้นที่ระดับตาบลกับตาบล อาเภอกับอาเภอ และจังหวัดกับจังหวัด
2) ควรศึ ก ษานโยบาย มาตรการในการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของรั ฐ บาล
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลต่อบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) ควรศึกษาวิจัยบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของระดับอาเภอ และประเทศ
4) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
5) ควรศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน
บรรณำนุกรม
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กำรศึกษำแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
อำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์
วันชนะ เวฬุวณารักษ์*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่
บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผลจากพิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอ
ท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยใช้ประชาการกลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 คน ผู้ทาวิจัยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ข้อมูล (Questionnaire) ประกอบด้วยคาถาม 4 ส่วนคือ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปคาถามเกี่ยวกับ
แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการปฏิบั ติงาน คาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คาถามเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฯ
ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า กานั น ผู้ ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05
( =3.59, S.D.=0.37) โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสัมพันธ์ ด้านความต้องการ
อานาจ และด้านความต้องการความสาเร็จทั้ง 3 ด้าน มีผลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามลาดับ และ
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก อย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ( =3.59, S.D.=0.49) โดยการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ฯ ทั้ง 4 ด้าน คือ
การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน, การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตามหลั กเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย, การพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร, การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน มีผลการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดค่อนข้างมาก ตามลาดับ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
(1) ผู้ ท าวิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ควรมี ก ารทบทวนระเบี ย บการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยแก้ไขให้มีการแยกการประเมิน
โดยแบ่งตามประเภทตาแหน่ง ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดหลักการประเมินที่มีความ
เป็นธรรม
(2) หน่ ว ยงานที่ดูแลรับผิดชอบควรออกแบบให้ มี การบันทึกผลการปฏิบัติงานที่
สามารถจัดเก็บข้อมูลและสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
ควรสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องตามหลั กเกณฑ์ก ารประเมินผลการปฏิบัติงานกานัน ผู้ ใหญ่บ้านฯ
เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในอนาคต
(3) รั บ ทราบปั ญ หาภายหลั ง จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
เพื่อนาไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม ต่อไป
คำสำคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, การปฏิบัติงาน, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เงินตอบแทนตาแหน่ง
1. บทนำ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 กาหนดให้
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รับเงินเดือนแต่มิใช่เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ให้เรียกว่าเงินตอบแทน
ตาแหน่ง โดยจ่ายให้เป็นรายเดือนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ทั้งนั้นเนื่องจากสืบเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนตาแหน่ ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ฉบับล่าสุด)
มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สาหรับเนื้อหาสาคัญของระเบียบดังกล่าว คือ การแก้ไขเรื่อง
เงินตอบแทนตาแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งเดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2552 ได้กาหนดจ่ายเงินตอบแทนให้ กานัน เดือนละ 10,000 บาท ผู้ ใหญ่บ้า น
เดือนละ 8,000 บาท และแพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ านฝ่ายรักษาความสงบให้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท โดยระเบียบใหม่มีอัตราขั้นต้นคงเดิม
แต่จะมีการกาหนดขั้นเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนข้าราชการทั่วไป โดยมีทั้งสิ้น 25 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นจะมีการ
ขยับในอัตรา 200 บาทต่อขั้น โดยกานันจะมีเพดานสูงสุดที่ 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 บาท
และแพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบมี เพดานสู งสุ ดอยู่ ที่ เดื อ นละ 10,000 บาท ซึ่ง จะต้อ งผ่ า นขั้ นตอนการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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จากการปรับเปลี่ยนระเบียบการจ่ายเงินตอบแทนตาแหน่ง และกาหนดให้มีระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้พิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ฉบับดังกล่ าวนั้น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติห น้าที่ของที่ทาการ
ปกครองอาเภอที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนต าแหน่ ง กานั น ผู้ ใหญ่ บ้า นฯ รวมทั้ง แรงจู งใจของบุ ค คลที่ มีห ลากหลายทฤษฎี เ ข้า มา
เกี่ยวข้อง หากมองจากปัจจัยที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลคงสามารถอธิบายได้ดีผ่าน
ทฤษฎี ม นุ ษ ยนิ ย ม (Humanistic View of Motivation) ในทฤษฎี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องแมค
คลีแลนด์ (David I. McClelland, 1960) ประกอบด้วย ความต้องการความสาเร็จ ความต้องการ
ความสัมพันธ์ ความต้องการอานาจ โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นที่รับการยอมรับในวงกว้างในการศึกษา
และวิจัย ซึ่งผู้ทาวิจัยเชื่อว่าสามารถตอบคาถามการวิจัยครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของการะทรวงมหาดไทยเพื่อเลื่อน
เงิน ตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ ใหญ่บ้านฯของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคัน โท จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวมานั้น มีความสัมพันธ์และสามารถสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องมือส่งเสริมและเกื้อกูลให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและกาลังใจ และ
เพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงาน หรืออาจเป็นสิ่งที่ทาลายขวัญและกาลังใจ ความสมัครสมาน
สามัคคี ของกานั น ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้ทาวิจัยจึงสนใจทาการศึกษาเพื่อความเข้าใจและเป็นข้อมูลเชิง
เสนอแนะในการบริหารจัดการกับขั้นตอนของระเบียบฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ และคาถามของ
การวิจัย ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผลจากพิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
2.2 เพื่อศึกษาการปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 กานัน ผู้ใหญ่ฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไร
3.2 ที่ทาการปกครองอาเภอท่ าคันโท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มี การปฏิบัติตามหลั ก เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไรบ้าง
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3.3 การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่ บ้านฯ อาเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรบ้าง
โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในเขตพื้นที่
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และผลอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบและขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยทาการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้ทาวิจัยได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวชี้วัดด้ำนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนตำมขั้นตอน
และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรเลื่อนขัน้ เงินตอบแทนตำแหน่ง
- การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินค่าตอบแทนตาแหน่ง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ด้าน
ผลงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
- การพิ จ ารณาผลคะแนนกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรร
- การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น
เงินตอบแทนตาแหน่ง

ตัวแปรตำม

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(David I. McClelland )
1. ความต้องการความสาเร็จ
2. ความต้องการความสัมพันธ์
3. ความต้องการอานาจ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ อ าเภอท่ า คั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative
Research) โดยกาหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
4.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล
4.4 วิธีการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ น ามาประกอบการศึ ก ษา ผู้ ท าวิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล มาจาก 2 แหล่ ง คื อ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ใช้แบบสอบถามกับ กานั น ผู้ ใ หญ่บ้ าน แพทย์ประจาต าบล สารวัต รกานัน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้า นฝ่ า ย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จานวนทั้งหมด 238 คน และจากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary sources) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตาราเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของการการปกครอง และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Sampling) และหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro
Yamane, 1973: 727-728) ที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ มตัว อย่างที่เป็นกานัน ผู้ ใหญ่บ้า น
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 149 คน โดยขอใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 150
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งกลุ่มของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ ออกเป็นตาบล และใช้วิธีการจัดสรรตัวอย่างแบบกาหนดโควต้า (Quota Sampling)
โดยการกาหนดจานวนตัวอย่างในแต่ละตาบล ตามปริมาณจานวนร้อยละของจานวนกานัน ผู้ใหญ่
บ้านฯ ทั้งหมด และใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของ Taro Yamane หาค่าร้อยละ แล้วจัดแบ่ง
จานวนตามสัดส่วนตามตาบล
ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ทาวิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วนามากาหนดเป็นแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นตรวจความถูกต้อง
ตามเนื้ อหา(Content Validity) ความสอดคล้ อ งของเนื้ อหา ความสอดคล้ องตามความมุ่ งหมาย
แล้ ว น าไปทาการทดสอบ (Pretest) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ มตัว อย่าง ซึ่งมีลั กษณะคล้ ายคลึ งกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอข้างเคียง จานวน 30 ตัวอย่าง หลังจากนั้น
นามาหาค่าความเชื่อมั่นใช้หลักการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีของ
Cronbach’s Alphaเพื่อหาความเที่ยงตรง ผลจากการหาค่าได้ค่าความเที่ยงตรงของคาถามของ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 α=.8943 (อยู่ในระดับดี) แบบสอบถามส่วนที่ 3 α=.9406 (อยู่ในระดับดีมาก)
หลังจากนั้นผู้ทาวิจัยได้นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ จานวน 150 คน
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามและลงรหัส ข้อ มูล (Coding) รวมทั้งประมวลผลด้ว ยเครื่องคอมพิวเตอร์โ ดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงานเพื่อพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง
ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค วามถี่ (Frequencies) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ต่อ ที่ ท าการปกครองอ าเภอท่ า คั นโท จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาและบรรยายสรุปเป็นประเด็น
การทดสอบสมมุติฐานการศึกษาครั้งนี้ ผู้ทาวิจัยกาหนดสมมุติฐานการศึกษาไว้ 3 ข้อ ดังนี้
1) ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ อ าเภอท่ า คั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานในระดับค่อนข้างมาก
ผู้ทาวิจัยได้ใช้สถิติทดสอบที แบบ One Sample t-test สาหรับทดสอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ คือ
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

กำรแปลผล
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับมาก
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับค่อนข้างมาก
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับค่อนข้างน้อย
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับน้อย

2) ที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น ตอบแทนต าแหน่ ง ก า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ
อย่างเคร่งครัด
ผู้ทาวิจัยได้ใช้สถิติทดสอบที แบบ One Sample t-test สาหรับทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อของ
ที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ คือ
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คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

กำรแปลผล
มีการปฏิบัติเคร่งครัดมาก
มีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมาก
มีการปฏิบัติเคร่งครัด
มีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างน้อย
มีการปฏิบัติเคร่งครัดน้อย

3) ปั จจั ยด้านการปฏิบั ติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโทปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์การอธิบายขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้ นของเพียร์สัน (Correlation, Pearson, Product
Moment Coefficient, r) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ โดยกาหนดเกณฑ์การ
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 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่า
ค่า r มีค่า ± 0.00-0.19 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันต่า-ต่ามาก
5. ผลกำรศึกษำ
การศึกษา เรื่ อง การศึก ษาแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ใ นการปฏิบัติง านของกานัน ผู้ ใหญ่บ้านฯ
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้ทาวิจัยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถามเพื่ อ วั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท โดยการสอบถามในกลุ่มกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอท่าคันโท
จานวน 150 คน โดยได้ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก ข้อมูลทั่วไปของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใ หญ่บ้ ำ นฝ่ำ ยปกครอง และผู้ ช่ว ยผู้ใ หญ่ บ้ำ นฝ่ำ ยรั กษำควำมสงบ อำเภอท่ำ คัน โท จัง หวั ด
กำฬสินธุ์ จาแนกแบบสอบถามเป็น 7 ข้อ ดังนี้
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1) แบบสอบถามจาแนกตามเพศ ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็น
เพศชาย มีจานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 และเพศชายมีจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
2) แบบสอบถามจาแนกตามอายุ ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป
มีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ถัดมาคืออายุในช่วง 31-40 ปี มีจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
21.3 และอายุ ต่ากว่า 30 ปีลงมา มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
3) แบบสอบถามการจาแนกตามระดับการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1-6 (ม.1-ม.6) จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา
คือ ประถมศึกษา จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ถัดมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดับ ปวช.-ปวส. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
4) แบบสอบถามเกี่ย วกับ ประสบการณ์ในการทางานส่ ว น ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามใหญ่ มี ป ระสบการณ์ใ นการท างาน 6-10 ปี จ านวน 95 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.3
รองลงมา 1-5 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ถัดมา 11-15 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
4.0 ลาดับสุดท้ายคือ 16 ปีขึ้นไป ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดเลย ทีมีป ระสบการในระดับนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.0 ตามลาดับ
5) แบบสอบถามการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ ง ผลการศึ ก ษาปรากฎว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ดารงตาแหน่ง ผปค. หรือ ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง จานวน 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้ใหญ่บ้าน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ถัด มาเป็น ผรส. หรือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ถัดมาคือ ตาแหน่งกานัน
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 แพทย์ประจาตาบล จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสารวัตร
กานัน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
6) แบบสอบถามพื้ น ที่ ต าบลที่ ต นด ารงต าแหน่ ง อยู่ ผลการศึ ก ษาปรากฎว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ดารงตาแหน่งในพื้นที่ตาบลนาตาล จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7
รองลงมาคือตาบลกุงเก่า จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ถัดมาเป็น ตาบลกุดจิก จานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.7 ถัดมาคือตาบลท่าคันโท และตาบลดงสมบูรณ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
15.3 และตาบลยางอู้ม จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามลาดับ
7) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
(1) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนตาแหน่งต่อเดือนในตาแหน่งกานัน
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในตาแหน่งกานัน ต่อเดือน
ในระดับ 11,001-12,000 บาท จ านวน 5 คน คิด เป็นร้ อยละ 83.4 รองลงมาคือ ระดั บ 10,000-

550

11,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และล าดับสุดท้ายคือระดับ 12,001 บาทขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 0.0
(2) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ เงิ น ตอบแทนต าแหน่ ง ต่ อ เดื อ นในต าแหน่ ง
ผู้ใหญ่บ้ าน ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อเดือน ในระดับ 8,000-9,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ
ระดับ 9,001-10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และลาดับสุดท้ายคือระดับ 10,001
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.0
(3) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนตาแหน่งต่อเดือนในตาแหน่ง แพทย์
ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในตาแหน่งแพทย์ประจา
ตาบล สารวั ต รกานั น ผู้ ช่ว ยผู้ ใ หญ่บ้ า นฝ่ า ยปกครอง และผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ ายรั ก ษาความสงบ
ต่อเดือน ในระดับ 5,000-6,000 บาท จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่ว นของลาระดับ
6,001-7,000 บาท และระดับ 7,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.0
ส่วนที่สอง แรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำ
ตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ
อำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์ จาแนกตัวชี้วัดตามแบบสอบถามเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้ า นความต้ อ งการความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์แต่ล ะประเด็นพบว่า ประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมากได้แก่ มี การวางแผนคาดการณ์ และกาหนดตาราง
การทางานไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) รองลงมาได้แก่ ต้องการทางานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ และถ้าผลการทางานยังไม่เป็นที่พอใจก็จะใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อเกิด
ผลสาเร็จที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ถัดมาคือต้องการทางานที่ท้าทายความสามารถเพราะ
คิดเสมอว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ต้องการทางานทุกอย่างให้ดีที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) พยายามศึกษาหาวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการทางานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และลาดับสุดท้ายคือ มีความพอใจที่จะทางานที่มี
ลักษณะการแข่งขันท้าทายความสามารถ มากกว่างานที่เป็นกิจวัตรประจาวัน และการมุ่งมั่นกับ
การทางานแม้จะเป็นงานที่มีความยากและความเสี่ยงสูงโดยคานึงถึงผลสาเร็จของงานมากกว่าการ
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วิตกกังวลถึงปัญหา รวมทั้งพร้อมที่จะเผชิญกับความล้มเหลวเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับ
เดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามลาดับ
2) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้ า นความต้ อ งการความสั ม พั น ธ์ ในการ
ปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ายปกครอง
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสัมพันธ์ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละประเด็นพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ การพยายามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงานทุกระดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) รองลงมาได้แก่ ต้องการได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน/หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ถัดมาคือ ชอบทางานเป็นทีมเพื่อความสาเร็จสูงสุด
ของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) การทางานภายใต้บรรยากาศความของร่วมมือมากกวาการแข่งขัน
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.72) พยายามทางานเต็มที่เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.51) และลาดับสุดท้ายคือ พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามลาดับ
3) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความต้องการอานาจ ในการปฏิบัติงานของ
กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน แพทย์ ป ระจ าตาบล สารวัตรกานัน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง และผู้ ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการอานาจของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละประเด็นพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ คาดหวังว่าต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต
และพยายามแสดงศักยภาพ โดยการพยายามทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้อื่น
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61) รองลงมาได้แก่ ต้องการให้ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน ยอมรับในความ
คิ ด เห็ น และปฏิ บั ติ ต าม และต้ อ งการเป็ น ผู้ น ากลุ่ ม /ที ม งานเพื่ อ แสดงศั ก ยภาพทั ก ษะความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.53) และลาดับสุ ดท้ายคือ ท่านต้องการความมีอิสระในการคิด
ตัดสินใจทางานด้วยตนเอง และต้องการให้ผู้บังคับบัญชายอมรับ และเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ
และผลงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน ปรากฏตามตารางที่ 5.1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัตงิ ำน
ความต้องการความสาเร็จ
ความต้องการความสัมพันธ์
ความต้องการอานาจ
ค่ำเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ด้ำน

3.53
3.70
3.54
3.59

S.D.
0.43
0.39
0.47
0.37

แปรผล
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้ำงมำก

*** ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) โดยมีความต้องการความสัมพันธ์สูงสุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) รองลงมาคือความต้องการอานาจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) และความต้องการ
ความสาเร็จ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) ตามลาดับ
ส่วนที่สำม กำรปฏิบัติหน้ำที่ ของที่ทำกำรปกครองอำเภอท่ำคันโท ตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ จาแนกตัวชี้วัดตาม
แบบสอบถามเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการเตรียมความ
พร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน โดยรวมพบว่า มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ดพบว่า ประเด็ นที่ มีการปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์ อ ย่า งเคร่ง ครั ด
ค่อนข้างมาก ได้แก่ หน่วยงานมีคาสั่งในการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตาบลประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63) หน่วยงานได้จัดให้มีการชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่ างชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62)
หน่วยงานของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนไว้
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ตามลาดับ
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2) การปฏิ บั ติของที่ท าการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลั กเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย (ด้านผลงาน ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน)
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านฯ ตามหลั ก เกณฑ์ ร ะเบี ย บกระทวงมหาดไทย โดยรวมพบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ดพบว่า ประเด็ นที่ มีการปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์อ ย่า งเคร่ง ครั ด
ค่อ นข้ างมาก ได้ แก่ หน่ ว ยงานมีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ตามระเบีย บและหลั กเกณฑ์ ที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ด้านผลงานครบทั้ง 4 ด้าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) และในแต่ละรอบการประเมินผู้ประเมิน
ได้มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการ
ประเมิน (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57) ตามลาดับ
3) การปฏิ บั ติของที่ท าการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลั กเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการพิจารณาผลคะแนนกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการพิจารณาผล
คะแนนกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรโดยรวมพบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งคร่ ง ครั ด
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ดพบว่า ประเด็ นที่ มีการปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์อ ย่า งเคร่ง ครั ด
ค่อนข้างมาก ได้แก่ ในการพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทน ผู้ประเมินนาข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
การรั กษาวินั ย การปฏิบั ติตนเหมาะสมกับการเป็นกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
มาประกอบการพิจ ารณาด้ว ย (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.57) หน่ว ยงานมีการจัดระดับการเลื่ อนขั้ นเงิ น
ตาแหน่งสอดคล้องเหมาะสมกับการแบ่งกลุ่มคะแนน ซึ่ง กาหนดเป็น 2 ระดับ คือ ดีเด่น (2 ขั้น) และ
พอใช้ (1 ขั้น ) และผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถและ
หลักผลงานมาใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.53) ตามลาดับ
4) การปฏิ บั ติของที่ท าการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลั กเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการแจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินตอบแทน

554

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินตอบแทนโดยรวมพบว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่า ง
คร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ดพบว่า ประเด็ นที่ มีการปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์อ ย่า งเคร่ง ครั ด
ค่อนข้างมาก ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงาน เหตุผลในการเลื่อนฯ และไม่ได้เลื่อนฯ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมสามารถทักท้วงผลการประเมินได้ภายในกาหนดเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) มีการแจ้งผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านฯ และเลื่ อ นขั้ น เงิ น ตอบแทนต าแหน่ ง ฯ ให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบเป็ น
รายบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และมีการจัดเก็บหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
เลื่อนเงินเดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมให้กับผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ตามลาดับ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ข องที่ ท าการปกครองอ าเภอท่ า คั นโท ตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน
ปรากฏตามตารางที่ 5.2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.2 สรุปการปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (พ.ศ. 2563)
กำรปฏิบัติของที่ทำกำรปกครองอำเภอท่ำคันโท ตำม
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินตอบ
แทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล การปฏิบัติงาน
และเลื่อนเงินตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระ
ทวงมหาดไทย
การพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ และเลื่อนเงินตอบ
แทน
ค่ำเฉลี่ยฯ ทั้ง 4 ด้ำน
*** ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

S.D.

แปรผล

3.61

0.57

3.58

0.55

3.54

0.55

3.61

0.54

3.59

0.49

เคร่งครัด
ค่อนข้างมาก
เคร่งครัด
ค่อนข้างมาก
เคร่งครัด
ค่อนข้างมาก
เคร่งครัด
ค่อนข้างมาก
เคร่งครัด
ค่อนข้ำงมำก
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ผลการศึ กษาพบว่ า ในภาพรวมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ข องที่ ท าการปกครองอ าเภอท่ า คั น โท
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) โดยมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน การแจ้ งผลการประเมินการ
ปฏิ บั ติ ร าชการและเลื่ อนเงิน ตอบแทน (ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.61) รองลงมาคื อการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) และการพิจารณาผล
คะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ตามลาดับ
ส่วนที่สี่ ควำมคิด เห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรใช้
หลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่ง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
จากคาถามปลายเปิ ด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการใช้หลั กเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ในปัจจุบันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการเลื่อนเงิน
ตอบแทนตาแหน่งตามระเบียบดังกล่าวฯ มีส่วนของการเลื่อนขั้นแบบดีเด่น หรือ เลื่อน 2 ขั้น ซึ่ งถือ
เป็นความดีความชอบพิเศษ แต่ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยังใช้รูปแบบการพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ง
รวมกันทุกตาแหน่ง โดยมิได้กาหนดให้มีการแบ่งแยกระดับตาแหน่ง ซึ่งสังเกตุจากแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ที่กาหนดค่าผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงานแบบเดียวกันทุกตาแหน่ง ทาให้เป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร คือ นายอาเภอต้องหาวิธีในการบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาในเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทนตาแหน่งให้ลงตัว ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ถ้าหากมีการแก้ไขระเบียบฯ ให้สามารถ
แยกระดับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามระดับของตาแหน่งแบบข้าราชการพลเรือนได้นั้น จึงจะ
เกิดผลดีต่อการปฏิ บั ติงานทุกต าแหน่ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในตาแหน่ง ระดับ แพทย์ ประจ าตาบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นแย่งขั้นเงินเดือนกับผู้บังคั บบัญชา คือ กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน
ดังนั้น ในเมื่ออานาจหน้า ที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความ
แตกต่างกัน การพิจ ารณาผลการปฏิบัติงานหรือการประเมินความส าเร็จของงาน จาเป็นต้องใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ต่างแตกกันไป โดยการจาแนกการประเมินผลงานตามประเภท และระดับ
ของตาแหน่ง จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่งฯ
ให้มีความเหมาะสมกับตาแหน่งและระดับการปฏิบัติงาน ให้มากกว่าในปัจจุบัน
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ส่วนที่ห้ำ กำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัย แบ่งสมมุติฐานออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้
สมมติฐำนข้อที่ 1 กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก
ส าหรั บ การทดสอบว่าค่าเฉลี่ ยของระดับแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กับค่าเฉลี่ยที่กาหนดไว้เป็นเกณฑ์วัดระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ระดับค่อนข้างมาก คือ 3.41 โดยผู้ทาวิจัยมีการกาหนดสมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ
: กานั น ผู้ ใหญ่บ้ านฯ อาเภอท่ าคันโท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานในระดับน้อย ถ้าค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ในตารางน้อยกว่าค่าที่กาหนดไว้ คือ 3.41 และค่า t
มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
: กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับ
ค่อนข้างมาก ถ้าค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ในตารางเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่กาหนดไว้ คือ 3.41 และค่า t
มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยในการทดสอบให้ความหมายของระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับค่อนข้างมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในช่วง 3.41 เป็นต้นไป และเมื่อนามาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปรจะได้ ดังนี้
: µ 3.41
: µ 3.41
ผู้ทาวิจัยได้นาค่า sig (2-tailed)/2 Output ที่ได้จากโปรแกรมนาไปเปรียบเทียบกับค่าความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 95% หรือ α=0.05
เนื่องจากเป็นการทดสอบทางเดียวข้างมาก จึงต้องนาค่า 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 กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.
2563)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ อำเภอ
ท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
*** ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

จำนวน
150

3.59

Test Value = 3.41
(S.D.)
ค่ำ Sig
ค่ำ t (µ)
(2-tailed)
0.37
0.000
3.41

ค่ำ t
6.032
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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
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในระดับที่
ค่อนข้างมาก
สมมติฐำนข้อที่ 2 ที่ทาการปกครองอาเภอท่ าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
อย่างเคร่งครัด
ส าหรั บ การทดสอบว่าค่าเฉลี่ ยของการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กับค่าเฉลี่ยที่กาหนดไว้
เป็นเกณฑ์วัด โดยมีการกาหนดสมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ
: ที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท มีการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เงิ น ตอบแทนตาแหน่ ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้า นฯ อย่า งไม่ เคร่ ง ครั ด
ถ้าค่ าเฉลี่ ย ที่ คานวณได้ใ นตารางน้อ ยกว่ าค่ าที่ก าหนดไว้ คื อ 2.61 และค่า t มีค่ าเป็นลบอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
: ที่ ทาการปกครองอาเภอท่ า คัน โท มี การปฏิ บัติ ตามหลั กเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯอย่างเคร่งครัด ถ้าค่าเฉลี่ย
ที่คานวณได้ในตารางเท่ากับ หรื อมากกว่าค่าที่กาหนดไว้ คือ 2.61 และค่า t มีค่าเป็นบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยในการทดสอบให้ความหมายของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างเคร่งครัด หมายถึง
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในช่วง 2.61 เป็นต้นไป และเมื่อนามาเขียนให้อยูในรูปของตัวแปรจะได้
ดังนี้
: µ 2.61 และ : µ 2.61
ผู้ทาวิจัยได้นาค่า sig (2-tailed)/2 Output ที่ได้จากโปรแกรมนาไปเปรียบเทียบกบค่าความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 95% หรือ α = 0.05
เนื่องจากเป็นการทดสอบทางเดียวข้างมาก จึงต้องนาค่า 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 ผลการวิเ คราะห์ปรากฏใน
ตารางที่ 5.4 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าสถิติ t ในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2563)
กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทน
ผลการวิเคราะห์
*** ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

Test Value = 2.61
(S.D.)
ค่ำ Sig
(2-tailed)

จำนวน

150

3.59

0.49

0.000

ค่ำ t (µ)

ค่ำ t

2.61

6.032

จากตารางที่ 5.4 จะเห็นว่า ค่า sig (2-tailed) = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α หรือน้อยกว่า 0.05
และค่า t เป็นบวก ถือว่าปฏิเสธ
และยอมรับ
สมมุติฐานที่ 2 จึงได้รับการยอมรับ นั่นคือ
ที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างเคร่งครัด
สมมติฐำนข้อที่ 3 ปัจ จัยด้านการปฏิบัติของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม กาหนดตัวแปรดังนี้
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ทาวิจัยได้กาหนดสมมุติฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้
: ตัวแปรคู่ที่กาลังศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน
: ตัวแปรคู่ที่กาลังศึกษามีความสัมพันธ์กัน
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ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563)
ปัจจัยกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
พิจำรณำเลื่อนเงินตอบแทน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น ตอบแทน
ตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท กับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้ านฯ อาเภอท่ าคันโท จังหวั ด
กาฬสินธุ์
** ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 level (2-tailed)

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในกำรปฏิบัติงำน
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
Pearson
0.814**
Correlation
Sig.(2-tailed) 0.000
N
150

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ตัว แปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของ
ที่ท าการปกครองอ าเภอท่ า คั น โท มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตัว แปรตามคื อ แรงจูง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ อาเภอท่า คั น โท จั ง หวัด กาฬสิ น ธุ์ อย่า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 (ยอมรับ ) เมื่อพิจารณาขนาดของความสัมพันธ์ จากค่า r อธิบาย คือ
ผลการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ด้ า นการปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ทา
การปกครองอาเภอท่าคันโท พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (0.000)
และความแกร่งของความสัมพัน ธ์ในระดับสู ง -สูงมาก (r=0.814) กล่ าวคือ หากที่ทาการปกครอง
อาเภอท่าคันโทมีการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนต าแหน่ ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ มี ก ารประเมิ น ผลตามตามหลั ก เกณฑ์ ร ะเบี ย บกระทวง
มหาดไทย ทั้งในด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การพิจารณาผล
คะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกัน และมีการการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจน โปร่งใส และเคร่งครัดมากเท่าใด ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
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บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ อำเภอท่ำคันโท จังหวัด
กำฬสินธุ์
จากผลการศึกษาพบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.59 โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการ
อานาจ และความต้องการความสาเร็จ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา
(2555) ที่ศึกษาในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร
พื้นที่เชียงใหม่ 2 มีในระดับค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พัทราภรณ์ จีนกูล (2547:
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การสนับสนุนจาก
องค์การกับความสาเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ในระดับสูง และสอดคล้อง
กับผลวิจั ยของ อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) ที่ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก สาเหตุ
เพราะรูปแบบการบริหารในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระด้านความคิดและ
การการทามากขึ้น
สาเหตุ ที่ แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ อ าเภอท่ า คั น โท
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก อาจเป็ น เพราะผลจากการปรั บ เปลี่ ย นระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตาแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่งให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจา
ตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จากเดิม
ที่ได้รับเงินตอบแทนในระดับเดียว คือ ตาแหน่งกานัน ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้ าน ได้รั บ ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และตาแหน่งแพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ทั้ง 4 ตาแหน่งได้รับในอัตรา
เดียวกัน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบขั้นเงินตอบแทน โดยกาหนดขั้นเพิ่มเติม
ขึ้นมา มีทั้งสิ้น 25 ขั้น แต่ละขั้นจะมีการขยับในอัตรา 200 บาทต่อขั้ น ซึ่งกานันจะมีเพดานสูงสุดที่
15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 บาท และแพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยรั ก ษาความสงบเดื อนละ 10,000 บาท รวมทั้ง จากการเพิ่ ม
สวัสดิการที่อาจเกิดขึ้นจนเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ก็มีสิท ธิได้เลื่อนขั้นเงินตอบแทนได้ไม่เกิน 7 ขั้น

561

และหากได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติงานมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินตอบแทนได้ไม่เกิน
3 ขั้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและเกื้อกูลให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและ
กาลั ง ใจ ในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง เป็ น แรงเสริ ม ที่ ทาให้ มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น ซึ่ ง จาก
ผลการวิจั ยแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุก ๆ ด้าน โดยอธิบายระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากระดับมากสุด
ไปหาระดับน้อยสุด ดังนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นด้ า นความต้ อ งการความสั ม พั น ธ์ อยู่ ใ นระดั บ
ค่อนข้างมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 โดยด้านนี้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสั งคมที่เป็นอยู่ ต้องการมี
มนุษยสัมพันธ์ต่อทุกคน โดยจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหาหรือขัดแย้ง และให้ความร่วมมือในการทางาน
เป็นทีมมากกว่าโดดเดี่ยว ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 พบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความผูกพันอยู่ในระดับมาก โดยข้าราชการให้ความสาคัญกับ
การทางานภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ให้ เกิด ในองค์กร โดยอธิบ ายว่าลั ก ษณะภารกิจ ของหน่ ว ยงาน เป็ นงานที่ต้องอาศัย ความร่ว มมื อ
ระหว่างฝ่ายหรือส่วนงานต่าง ๆ กระบวนการขั้นตอนการทางานจึงมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ เอื้อมพร บัวสรวง (2551) ในเรื่องการประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละ
ด้านของพนักงานอัยการในสานักงานอัยการเขต 5 พบว่า ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน
ความผูกพันมากที่สุด และพนักงานต้องการได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและการทางานในกลุ่ม
เพื่อให้เกิดผลสาเร็จของงานมากกว่าการทางานด้วยตัวเองคนเดียว
ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้ องการอานาจ ซึ่งเป็นลาดับรองลงมา
อยู่ในระดับค่อนข้างมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ทั้งนี้ เนื่องจาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นตาแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคมและการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน เป็นผู้ทา
หน้าที่ปกครองราษฎรในเขตหมู่ตาบล และหมู่บ้าน จึงมีความคาดหวังความก้าวหน้าในอาชีพ และ
พยายามแสดงศักยภาพโดยการพยายามทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงาน
อื่น ๆ โดยต้องการให้ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานยอมรับ ในความคิดเห็น และโน้มน้าวให้ปฏิบัติ
ตาม ร่วมทั้งเป็นตาแหน่งที่ต้องเป็นผู้นากลุ่มเพื่อแสดงศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถ มีความ
ต้องการความมีอิสระในการคิด ตัดสินใจทางานด้วยตนเอง และต้องการให้ผู้บังคับบัญชายอมรับและ
เชื่ อ มั่ น ในความรู้ ค วามสามารถ และผลงานของตน ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ส อดคล้ อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ
สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสานักงาน
สรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความมีอานาจ อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างมาก โดยข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 ต้องการความเป็นอิสระใน
การคิดตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตามการแสดง
ภาวะผู้นาเพื่อแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถ
ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสาเร็จ ซึ่งเป็นลาดับสุ ดท้าย
อยู่ในระดับค่อนข้างมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 ทั้งนี้ เนื่องจาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตาแหน่งที่จะต้องประสานและรับภารกิจจากภาครัฐเกือบทุกกระทรวงเพื่อ
นามาขยายผลเพื่อปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน จึงต้องทาให้มีการวางแผนและกาหนดตารางการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผลการวิ จั ยครั้ ง นี้
สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการ
ความส าเร็ จ อยู่ ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร พื้นที่
เชียงใหม่ 2 ต้องการทางานในหน้ าที่ห รืองานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ สามารถอธิบายได้ว่า
ข้าราชการสังกัดสานักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 ต่างได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ เมื่อได้รับ
มอบหมาย ย่ อมมีเป้ าหมาย และมีตัว ชี้วัดการทางานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านท าให้ เจ้ า หน้ า ที่ต้ อ งมุ่ ง มัน ท างานในหน้ าที่ ห รื อ งานที่ ไ ด้ รั บมอบหมายอย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม
ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของกรมสรรพากร และสอดคล้องกับผลวิจัย
ของอมรรั ตน์ เทพพิทั กษ์ (2552) ที่ พบว่า แรงจูง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ข องเจ้ าหน้า ที่ กรมการค้า ภายใน
ด้านความมุ่งมั่นพยายาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เพราะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ย่อมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ งานตามเป้าหมาย ทาให้ต้องมุ่ง มั่นที่ทางานอย่างเต็มความสามารถ
แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคก็ตาม แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยังเป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทางานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นาไปสู่ผลสาเร็จของงาน
และเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ทำกำรปกครองอำเภอท่ำคันโท ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
จากผลการศึกษาที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ พิ จ ารณ าเลื่ อ นขั้ น เงิ น ตอบแทนต าแหน่ ง ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยรวมเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.59 โดยมีผลของการปฏิบัติของที่ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล และ
การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน อยู่ในระดับเดียวกัน 2) การประเมินผล
การปฏิบั ติงานฯตามหลั ก เกณฑ์ร ะเบี ยบกระทวงมหาดไทย และ 3) การพิจารณาผลคะแนนกั บ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร อธิบายได้ ดังนี้
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ด้านการเตรีย มความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และด้านและการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบ
แทน อยู่ในระดับเดียวกัน พบว่ามีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.61 และล าดั บ รองลงมาคื อ ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านฯ
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทยฯกาหนด พบว่ามีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 ซึ่งภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนตาแหน่ ง และเงิ น อื่ น ๆ ให้ แ ก่ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจ าต าบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท ได้มีการชี้แจงเพื่อซักซ้ อม
ความเข้ า ใจเรื่ องการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน และเลื่ อ นเงิ น ตอบแทนต าแหน่ ง ฯ ให้ แ ก่ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านได้รั บทราบอย่ างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมิน ผลปรากฏว่าตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ.2559
เป็ น ต้ น มา ที่ ท าการปกครองอ าเภอท่ า คั น โท ยั ง ไม่ ไ ด้ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งใด ๆ กั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่งฯ
เป็นที่น่าสงสัยคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ บางคนที่พึ่งเข้ารับตาแหน่งมีความเข้าใจในเนื้อหาของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังน้อยน้อย เพราะความเข้าใจในเนื้อหาและวัตุประสงค์ของในการ
ประเมินหน่วยปฏิบัติในที่นี้คือที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโท จะส่งผลต่อความสาเร็จในการนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2552: 188) ที่กล่าวว่า
ความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ของการนานโยบายไปปฏิบัติ ด้านการพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพบว่ามีการ
ปฏิ บั ติ เ คร่ ง ครั ด ค่ อ นข้ า งมากอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.54
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงิน
เงินตอบแทน ด้านอื่น ๆ แล้วพบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งในผู้ทาวิจัยมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านการพิจารณาผลคะแนนกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรถือเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุด
ในการประเมินเนื่องจากมีผลต่อขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
จากการศึกษาพบปัญหา ได้แก่ สาเหตุแรก เกิดจากความไม่ชัดเจนเรื่องของการจัดสรรวงเงินสาหรับ
เลื่อนขั้นเงินตอบแทนให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ข้อเท็จจริงว่าตามข้อ 3.1.4 คือการเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนตาแหน่งมีส่วนของการเลื่อนขั้นดีเด่น หรือ เลื่อน 2 ขั้น ซึ่งถือเป็นความดีความชอบพิเศษ แต่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตาแหน่ง กานัน
ผู้ ใหญ่บ้ านฯ ยั งคงใช้รู ป แบบการพิจารณาเลื่ อนขั้นรวมกันทุกตาแหน่ ง โดยมิได้ก าหนดให้ มีการ
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แบ่งแยกระดับตาแหน่ง หรือระดับหน้าที่ และความรับผิดชอบ แม้ว่าการใช้รูปแบบการให้รางวัลความ
ดีความชอบดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ววิธีการดังกล่าว
เป็นการสร้างความสงสัยให้กับผู้รับการประเมินว่า ผู้บัง คับบัญชาได้ใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้
ความสามารถ และหลักผลงาน มาใช้พิจารณาผลคะแนนเพื่อการเลื่อน 2 ขั้น จริงหรือไม่ สาเหตุที่สอง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถ
และหลักผลงานมาใช้นั้น สามารถทาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมินได้ยาก เนื่องมาจาก
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ความแตกต่างของหน้าที่
ภาระงาน ความรับผิดชอบ แม้ว่าจะมีตาแหน่งเดียวกัน งานที่จะนามาประเมินอาจมีความแตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Richard S. William
(2002) (อ้างถึงใน ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์, 2551) พบว่า คุณลักษณะของตาแหน่งงานบางตาแหน่งไม่
สามารถจะสังเกตเห็นผลงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจในหลักการเรื่องการ
กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยังไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงได้
และอาจเป็นสิ่งที่ทาลายขวัญและกาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี และก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตามมาในอนาคต
บทสรุป
ผลจากการศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เป็นเพราะที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโทปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ ายเงินตอบแทนตาแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบั บที่ 6) พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเมื่อศึกษาผลการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทนตาแหน่ งกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ทาการปกครองอาเภอ
ท่าคันโท กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท ซึ่งมีผลของ
ความสัมพันธ์กันในระดับกันสูง-สูงมาก ซึ่งหมายถึง ที่ทาการปกครองอาเภอท่าคันโทได้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีขั้นตอนการประเมินผลการเลื่อนเงินตอบแทน
ตาแหน่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย ทั้งในด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มี
ความสอดคล้องกัน และมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจน
โปร่งใส
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ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและเกื้อกูลให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อย และเพื่อ บาบัดทุกข์ บารุงสุข
ให้แก่ประชาชนต่อไป
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กำรประเมินผลโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
วารุณี สุขสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง “การประเมินผลโครงการพลั งคนไทยร่ว มใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)” เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อศักยภาพในการดาเนินโครงการฯ
โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากเทศบาลและองค์ การบริหารส่วนตาบลใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จานวน 25 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จานวน 1 คน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่
ได้จ ากการศึกษาค้น คว้าข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น หนั งสือ ข้อสั่ งการ บทความ เอกสาร
งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
ผลการศึก ษาพบว่า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อศั ก ยภาพในการจั ด ทาหน้า กากอนามัย ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโคนา
2019 (COVID) คือ งบประมาณ สาเหตุที่งบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
จัดทาหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เพื่อ
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยเฉลี่ย 4.50 บาท/ชิ้นนั้นไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสาหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในจัดทา
หน้ากากอนามัยไม่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจานวนที่รัฐบาลกาหนด แต่สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ได้นั้น เพราะว่า องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเหล่านั้นใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนเองและ
สามารถแสวงหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังพบว่า
ปัญหาส าคัญในการดาเนิน โครงการฯ นอกเหนือจากปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอแล้ ว ยังมี
ปัญหาด้านวัสดุอุป กรณ์ ในการจัดทาหน้ากากอนามัยที่มี ราคาสู งและขาดตลาด และปัญหาเรื่อง
กระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทา
หน้ากากอนามัยแต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทาหน้ากากทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหน้ากากอนามัยล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
*
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คำสำคัญ: หน้ากากอนามัย, โคโรนา 2019 (COVID-19), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. บทนำ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีของมนุษยชาติ
โดยโลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนานี้หลังจากทางการจีนยืนยันข้อมูล เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
กว่า 11 ล้านคน โดยหลังจากนาตัวอย่างไวรัสไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยการถอดรหัสทาง
พันธุกรรมพบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่เรียนกันว่า ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ
เชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นตระกูลเดียวกับซาร์ส (SARS) และเมอร์ (MERS) ซึ่งเวลาต่อมาองค์การอนามัย
โลก ประกาศชื่อที่เป็นทางการสาหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า
“โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) โดยลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะมี
อาการเริ่มแรก คือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจ
ติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมและอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทาให้
อวัยวะภายในล้มเหลว โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้รักษา
หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) หลายประเทศก็ได้มีการ
ออกมาตรการเพื่อยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการ
รวมกลุ่มของคนจานวนมาก การห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด มาตรการส่งเสริมให้มีการทางานที่
บ้าน (Work From Home) และที่สาคัญคือการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ
ด้ ว ยเจลแอลกอฮอล์ แน่ น อนว่ า การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้
ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงและขาดแคลน ด้วยเหตุนี้จึง
ได้มีการจัดทาโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขึ้น
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นการดาเนินการเพื่อขยาย
ผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดาเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมิติวันที่ 13
มีน าคม พ.ศ. 2563 อนุ มัติ จั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจานวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้าน
บาท) สาหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้า ภายใต้ชื่อโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 7,774 แห่ง มีเป้าหมายให้การผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าจานวนทั้งสิ้น 50 ล้าน
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ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีแนวทางการ
ดาเนินโครงการ ดังนี้
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจั ด ท าหน้ ากากอนามั ย เพื่ อ ป้ องกั นตนเอง มาแล้ ว ได้ นาความรู้ ไปขยายผลโดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้และทักษะในการจัดทาหน้ากากาอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายทีมครู ก. ตามข้อ 1) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และทักษะการจัดทาหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรมการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน
สาหรับการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้านี้เป็นการระดมความร่วมมือระหว่างทีมครู ก. และ
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากาก
อนามั ย จากผ้ า โดยอาจใช้ ส ถานที่ จั ด โครงการ อาทิ ศาลากลางบ้ า น ศาลาวั ด ศาลาประชาคม
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานที่ราชการ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสม ความสะดวกในการ
เดินทางและการประสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มตัดเย็บผ้าที่มีจักรเย็บ
ผ้าให้นามาใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงสอนการตัดเย็บด้วยมือของวิทยากรครู ก. โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทาหน้ากากอนามัยควบคู่กัน
3) การใช้จ่ ายงบประมาณเมื่อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้า
ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็น
รายได้ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยไม่
ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 ข้ อ 36 วรรคสอง และให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้าอนามัยประกอบไปด้วย ผ้า, ไส้ไก่
หรือยางยืดสาหรับใช้ในการเกี่ยวหู, ด้ายและเข็มเย็บผ้า, กรรไกรตัดผ้า, ไม้บรรทัด, สีเขียนผ้า, เข็ม
หมุด หรือวัสดุอื่น ๆ โดยลักษณะผ้าที่ใช้เป็นวัสดุในการจัดทาหน้ากากอนามัยให้คานึงถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัย และสุขอนามัย อาทิ ผ้าสาลูเนื้อแน่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือผ้า
ชนิดอื่นตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถนามาทาความสะอาดและนากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ สามารถ
ถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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5) การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการฯ
ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกครั้งเมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
(e-plan) ไปจนกว่าจนกว่าการดาเนินการจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
จังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดทาหน้ากากอนามัยจานวน 244 แห่ง โดยวงเงินที่ได้รับจัดสรรมีจานวนจานวน 6,843,132
บาท และมีเป้าหมายให้การจัดทาหน้ากากอนามัยจานวน 1,520,696 ชิ้น บัดนี้ เทศบาลตาบลและ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ดาเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้ นแล้ ว ผู้ วิจัย
จึงสนใจที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
จัดทาหน้ากากอนามัยภายใต้งบประมาณและเวลาที่จากัด เพื่อเป็นข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงการ
บริหารจัดการต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 ศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการพลัง
คนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) คืออะไรและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 ควำมหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร
นิ ส า ชู โ ต (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการประเมิ น ผลโครงการไว้ ว่ า การประเมิ น ผล
โครงการ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมาย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ
การหาแนวทาง วิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดีขึ้น
ประชุม รอดประเสริฐ (2542) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ คือ กระบวนการในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อดาเนินงานต่อไป
หรือจะยุติการดาเนินโครงการนั้นเสีย
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Freeman (1982; อ้างอิงใน สุนีรัตน์ จันทร์รัก, 2554) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
โครงการว่า เป็นการพิจารณาโครงการ ปัจจัยนาเข้า ได้รับการดาเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และ
เพื่อกาหนดว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความ
ตั้งใจหรือไม่
Suchman (1977; อ้างอิงใน สุนีรัตน์ จันทร์รัก , 2554) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ
เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่
เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็น
การค้นหาว่าผลผลิตของกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
4.2 ประเภทของกำรประเมินผลโครงกำร
ประเภทของการประเมินผลโครงการมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดขึ้นได้ ดังนี้
สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2531) ได้แบ่งการประเมินผลโครงการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) การประเมินก่อนการดาเนินงาน เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกาหนดและเลือกทาโครงการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการทาโครงการ ปัญหาความ
จาเป็น ความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์ผลตอบแทน
2) การประเมินระหว่างดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
3) การประเมินหลังการดาเนินงาน เป็นการประเมินที่จัดทาขึ้นเมื่อการปฏิบัติงานโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้ว การประเมินนี้จะพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การดาเนินงานของโครงการ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพียงใด สา
เสร็จตามที่คาดหวังไว้เพียงใด ซึ่งเป็นการพิจารณาผลผลิตของโครงการ
(2) เป็นการตรวจสอบดูผลพลอยได้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ซึ่งเรียกว่า เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่นผลกระทบที่มีต่อสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น
(3) เป็นการสรุปผลรวมของการดาเนินโครงการว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
เช่นไร ทรัพยากรในโครงการเป็นอย่างไร การดาเนินงานโครงการเป็นอย่างไรมีความสาเร็จและความ
ล้มเหลวเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร หากมีการดาเนินการในช่วงต่อไปมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนใด
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (2545) ได้ระบุว่าการประเมินผลโครงการสามารถจาแนกได้ 3 แบบ ดังนี้
1) การประเมิ น ก่ อ นการด าเนิ น โครงการ (Pre-Evaluation) ซึ่ งสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภทย่อย ๆ คือ
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(1) การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ก่ อ นการท าโครงการ (Feasibility Study) ได้ แ ก่
การประเมินปัจจัยแวดล้อม กาลังคน การเงิน การจัดการ และเทคโนโลยีที่จะใช้ทางานตามโครงการ
(2) การประเมิ น ร่ างโครงการ (Project Appraise) มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อศึ กษาและ
วิเคราะห์เค้าโครงของโครงการว่าเชื่อถือได้ และปฏิบัติได้จริงเพียงใด โดยการศึกษาความสอดคล้อง
และความเหมาะสมระหว่างหลักการ เหตุผล จุดประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดาเนินการ งบประมาณ
ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ารับได้เพียงใด หรืออาจกล่าว
ว่าเป็ น การประเมิน ความสอดคล้ องและความเหมาะสมระหว่างผลผลิ ต (Output) กระบวนการ
(Process) และปัจจัยนาเข้า(Input)นั่นเอง
2) การประเมิน ผลขณะดาเนินการ (On-going Evaluation) ลั กษณะการประเมินผลนี้ มี
ความสาคัญมาก บางคนเรียกว่า การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง (Formative) ปกติ จ ะครอบคลุ ม กิ จ กรรม 2 ประเภท ได้ แ ก่ การติ ด ตาม และการ
ประเมินสรุปในแต่ละช่วงของงาน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การประเมินครึ่งโครงการ
3) การประเมิ น หลั ง ด าเนิ น งาน (Post Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลสรุ ป หลั ง การ
ดาเนินงานหรือโครงการสิ้นสุดลงแล้วเพื่อดูว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลตามที่
คาดหวังไว้เพียงใด มีผลพลอยได้หรือผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง
สาราญ มีแจ้ง (2544) ได้นาเสนอประเภทของการประเมินโครงการไว้ 2 ลักษณะ คือ
1) การประเมินรวมสรุป ใช้ในการตัดสินใจต่อโครงการในอนาคต ซึ่งจะแสดงความเชื่อมั่นใน
ผลการประเมินและสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน ตัดสินใจได้
2) การประเมิน ความก้ า วหน้ าเป็ นระยะ มี 3 ประเภท คือ การประเมิ นการดาเนิน งาน
การประเมินความก้าวหน้า และการประเมินด้านเทคนิค
เชาว์ อินใย (2553) ได้แบ่งประเภทการประเมินโครงการออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
(1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง
การด าเนิ น งานควบคู่ไ ปกั บ การดาเนิ นโครงการโดยพิจ ารณาความก้า วหน้า ของสิ่ งที่ ประเมิน ว่ า
จาเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
(2) การประเมิ น สรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลเมื่ อ การ
ดาเนินงานสิ้นสุดลงเพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปเพียงพอและคุ้มค่าหรือไม่ มีผลกระทบหรือผลพลอยได้อะไรบ้าง
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2) แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
(1) การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (Needs Assessment) เป็ น การประเมิ น
เบื้องต้นก่อนที่จะจัดทาโครงการ ความต้องการและความจาเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควร
จะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่ ทาให้เกิดความจาเป็นในการจัดทาโครงการขึ้น สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินความต้องการและความจาเป็นมีประโยชน์ในการกาหนด
นโยบายและการวางแผน
(2) การประเมิ น ความเป็น ไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็น การศึก ษาสภาพ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการ วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จาเป็นต่อความสาเร็จในการทา
โครงการ เช่น ทรัพยากรบุคคล เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เป็น
ขั้นตอนที่ควรทาก่อนการเขียนโครงการ
(3) การประเมิน ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่
จาเป็นที่จะนามาใช้ในการดาเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
อาทิ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน
(4) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนาปัจจัยนาเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่
มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ
(5) การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้
จากโครงการว่ าเป็ น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อไม่ คุ้ม ค่า เพี ยงใด โดยนาไปเปรีย บเทีย บกั บเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ผลการประเมินจะทาให้ ได้ส ารสนเทศในการพิจารณาตั ดสิ นใจ ยุติ ขยาย
ปรับปรุงโครงการ
(6) การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการดาเนินงานจากโครงการที่จัดทาขึ้นก่อให้เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ทั้งนี้อาจ
เป็นทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
(7) การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น
(8) การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน ทาให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของรายงานการ
ประเมินและทาให้ทราบว่ารายงานการประเมินครอบคลุมกิจกรรมของวงการประเมินหรือไม่
3) แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
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(1) การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมิน
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน ข้อดี คือ ทาให้ทราบและเข้าใจในสิ่งที่
ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสีย คือ เมื่อมีความเกี่ยวข้องจึงอาจมีความลาเอียงเกิดขึ้นได้
(2) การประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายนอก (External Evaluator Evaluation)
ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน ข้อดีคือ มีความเป็น
กลางในประเมิ น ข้ อ เสี ย คื อ ไม่ เ ข้ า ใจ ไม่ ท ราบรายละเอี ย ดสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น และเนื่ อ งจากเป็ น
บุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการดาเนินการประเมิน
4) แบ่งตามมิติการประเมินได้ 4 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
(1) การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล
สรุป และการประเมินเพื่อพัฒนา
(2) การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม
(3) การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง
(4) การประเมินตามจุดเน้นที่ประเมิน ได้แก่ การประเมินกระบวนการ ผลลั พธ์
ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทนและการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล
5) แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภทย่อย ๆ ได้แก่
(1) การประเมิ น ก่อ นด าเนิน งาน เป็ น การประเมิ น ก่อ นจั ด กิ จกรรมต่ าง ๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้น การประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ล ะส่วนหรือไม่
มีความเป็นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรคหรือ ปัญหาอะไรที่ทาให้โครงการ
ไม่สามารถดาเนินการได้ การประเมินก่อนดาเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินโครงการหรือ
ล้มเลิกโครงการ
(2) การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น งาน การประเมิ น แบบนี้ ค วบคู่ ไ ปกั บ การ
ดาเนิ น งานของโครงการโดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่ งประเมินว่าจาเป็นต้อ งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
(3) การประเมินหลังดาเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการดาเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว
โดยทาการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้น
ได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ มีผลกระทบหรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้
อะไรบ้าง
จากที่ได้ กล่ า วถึง ประเภทของการประเมิน ผลการประเมิน ข้างต้น ผู้ วิจั ยขอสรุป ว่า การ
ประเมินผลโครงการนั้นสามารถแบ่งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าผู้ประเมินจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
การประเมินนั้น โดยสรุปแล้วการประเมินผลโครงการที่ทาให้สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถ
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้ทุกมิติ คือ การประเมินโครงการที่แบ่งตามช่วงเวลา ประกอบไปด้วย 1) การ
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ประเมินก่อนดาเนินโครงการ 2) การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ 3) การประเมินหลังดาเนิน
โครงการ และ 4) การประเมินติดตามผลการดาเนินงาน
4.3 ขั้นตอนของกำรประเมินโครงกำร
เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ล ย์ ศ รี (2546) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนของการประเมิ น โครงการไว้ ว่ า
การประเมินโครงการประกอบได้ด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ก่อนทาการประเมินโครงการผู้ประเมินจะต้อง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ย วข้องกับ โครงการ เพราะจะทาให้ ผู้ ประเมิน เข้าใจความเป็นมาของโครงการ
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้ประเมินสามารถกาหนดประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดต่อไปได้
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบคาถามให้ได้ว่า
จะประเมินโครงการอะไร ประเมินไปทาไม เพื่อใคร หรือใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน ข้อมูลที่จะตอบ
คาถามเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการ
3) การกาหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทาให้การ
ประเมินโครงการสามารถดาเนินการได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยพิจารณาจากพื้นที่ที่จะทา
การประเมิน หน่วยงานที่ต้องการติดตาม บุคคลที่ผู้ประเมินต้องการสัมภาษณ์ เป็นต้น
4) การพิจารณากาหนดตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล การกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินสามารถ
กาหนดได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจากโมเดลการประเมินเชิงทฤษฎี ตัวบ่งชี้มีทั้งปริมาณ
และคุณภาพในเชิงปริมาณเช่น จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ในเชิงคุณภาพเช่น ความเหมาะสมความ
สอดคล้อง เป็นต้น
5) การวิเคราะห์ ข้อมูล สามารถทาได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล ที่ผู้
ประเมิน เก็บรวมรวมมา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจานวนผู้ เข้าร่วมอบรมใช้ค่าร้อยละ ความคิดเห็นต่อ
โครงการที่อยู่ ในรู ป มาตราส่ ว นประมาณค่ า ใช้ค่าเฉลี่ ย ค่า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ข้ อมูล ที่เก็ บ
รวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
6) การสรุปผลการประเมิน ผู้ประเมินควรเน้นประเด็นที่สาคัญ ดังนี้ คือ ผลผลิตจากโครงการ
ปัญหา และข้อจากัดของการดาเนินโครงการข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ เป็นต้น
4.4 ทฤษฎีและโมเดลกำรประเมิน
ทฤษฎีการประเมินมีด้วยกันหลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีมีลักษณะเฉพาะ จุดเด่นจุดด้อ ยและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งจึงไม่ควรยึดติดในเรื่องของ
ทฤษฎีหรือโมเดลการประเมิ นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงบริบทและวัตถุประสงค์ของการ

575

ประเมินโครงการ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการใช้โมเดลนั้น ๆ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการใช้โมเดลนั้น ๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปโมเดลการเมินที่สาคัญ ดังนี้
1) โมเดลการประเมิ น ของไทเลอร์ (1943; อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูล ย์ศรี , 2546)
เป็นแนวคิดของการประเมินที่ยึดจุดหมาย (Goal-base Model) ไทเลอร์ มีความเห็นว่า การประเมิน
คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่กาหนดได้ โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายทีต่ ั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอย่างดีในปี 1986 ไทเลอร์ได้นาเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler,
1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน คือ
(1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objective)
(2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan)
(3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการประเมินโครงการ (Evaluation to Guild
Program Development)
(4) การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement)
(5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome
of on Education Program)
(6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
จุดเด่นองแนวคิดนี้คือมีความสะดวกและขัดเขจนในการประเมิน ข้อจากัดคือถ้ามีการกาหนด
วัตถุป ระสงค์ที่ไม่ชัดเจนอาจน าไปสู่ ปัญหาในการประเมิน หรือถ้า วัตถุประสงค์ชัดเจนแล้ ว ก็อาจ
ประสบปัญหาเรื่องการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการยอมรับหรือไม่
เนื่องจากยังมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) สูง รวมทั้งการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักจะทา
ให้ละเลยสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทาให้สามารสนเทศที่ได้จากการประเมินมีจากัด
2) โมเดลการประเมิน ของ มาร์จิ น ซี อั ล คิ น (Marvin C. Alvin, 1969; อ้ างถึง ใน สุ วิม ล
ติ ร กานั น ท์ , 2550) ได้ เ สนอรู ป แบบการประเมิ น ที่ เ รี ย กว่ า CSE (Center for the Study of
Evaluation approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิดนี้คือ เป็ นการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการกาหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่
การจัดทารายงานสรุปให้กับผู้มีอานาจตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการดาเนินโครงการ
ขอบข่ายของการประเมินประกอบไปด้วย
(1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริง กับความคาดหวังที่เกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้
สามารถก าหนดขอบเขตและวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ เ หมาะสม สิ่ ง ที่ ต้ อ งศึ ก ษาได้ แ ก่ ความต้ อ งการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน
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(2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อน
เริ่มดาเนินโครงการ เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะ
ได้รับจากการใช้วิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การ
ประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน
(3) การประเมิน การน าไปใช้เ พื่อด าเนิน โครงการ (Program Implementation)
เป็นการประเมินขณะที่กาลังดาเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือไม่เพียงไร
(4) การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพื่อหาข้อมูลที่นามาใช้ในการดาเนินโครงการให้บรรลุจุดหมาย ผู้ประเมินมีบทบาทสาคัญในการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จหรือความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของ
โครงการที่มีต่อโครงการอื่นเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป
(5) การประเมิน เพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้
ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งหาข้ อ มู ล ข่ า วสารรายงานต่ อ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของโครงการ
ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ได้จากผู้ประเมินจะทาให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า จะดาเนินกับโครงการในลักษณะใด
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 การเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนข้อ มูล ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน
ดังนี้
(1) การประเมิ น บริ บ ท (Context) เป็ น การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น เพื่ อ
กาหนดการดาเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปั จจัยนาเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ค าดหวังกับที่เป็นจริง รวมทั้ง วิเคราะห์สาเหตุของ
ความไม่สอดคล้องระหว่า งความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวัง โดยการประเมินบริบทจะทาให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ เพื่ อช่ว ยในการกาหนดวั ตถุป ระสงค์ข องโครงการ ความเป็ นไปได้ข องโครงการ เป็ นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น เป็นโครงการที่สนองปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงหรือไม่
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วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กรหรือไม่ โครงการมีความ
เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น
(2) การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
วางแผนไว้ เพื่ อวิเคราะห์ และกาหนดทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุ ด ที่ จะทาให้ การด าเนินงานบรร ลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินปัจจัย
นาเข้าเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญเช่น ปัจจัยที่กาหนดไว้มีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่ กิจกรรมหรือทางเลือกที่กาหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
เป็นต้น
การประเมินในข้อนี้จะนาไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
สิ่งที่ดาเนินการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการ
บริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ด้านแผนงาน แผนเงิน และแผนกาลังคน
(3) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลการ
บริ ห ารโครงการ อันเป็ น การศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิน
โครงการ สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อจัดหาสารสนเทศ
เพื่อการปรั บปรุ งการดาเนิ น โครงการต่อไป การประเมินนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของ
โครงการ
(4) การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลที่ ไ ด้ จ าก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือ ไม่ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการโดย
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการในทุก ๆ ด้าน ผลการประเมินจะทาให้ได้สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะดาเนินการต่อ ยุติ ปรับขยาย หรือยกฐานะจากส่งการ
เป็นงานประจา เป็นต้น
อั ช กรณ์ วงศ์ ป รี ดี (2561) กล่ า วว่ า ตั ว แบบ CIPP Model เป็ น ที่ นิ ย มใช้ ใ นการประเมิ น
นโยบายสาธารณะทางด้านสังคมศาสตร์ , การศึกษา และสาธารณสุขเนื่อ งจากเน้นวิธีการศึกษาที่
หลากหลายทั้งการศึกษาบริบทในเชิงลึก การวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิภาพและผลตอบแทนในเชิง
ปริมาณ อีกทั้งตัวแบบดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็ นถึงทุกมิติที่ถูกประเมิน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
ขั้นตอนการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินผล จึงทาให้ CIPP Model เป็นตัวแบบที่
นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการในปัจจุบัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยและเชื่อมโยงสู่การอธิบายเพื่อตอบคาถามการวิจัยในวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินผลโครงการ
พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model
ของ Sufflebeam เป็นกรอบการศึกษาในครั้งนี้
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
เป็ น การศึกษาวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ของ Sufflebeam เป็นกรอบการศึกษาในครั้งนี้
กำรประเมินผลโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019
(Covid-19)
บริบท
(Context)

 ขนาดของ อปท.
 จานวนประชากรใน
พื้นที่
 จานวนเป้าหมายใน
การผลิตหน้ากาก
อนามัยที่รัฐบาล
กาหนด

ปัจจัยนำเข้ำ
(Input)

กระบวนกำร
(Process)

 ความพร้อมของ
ทรัพยากร ประกอบ
ไปด้วย งบประมาณ
บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่
ดาเนินโครงการ และ
เวลา

 กระบวนการ
สื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน
 กระบวนการ
วางแผนการ
ดาเนินงาน
 การควบคุมและ
ประเมินผล

ศักยภาพในการ
ผลิตหน้ากาก
อนามัย

ผลผลิต
(Product)

ความสามารถจัดทา
หน้ากากอนามัยได้ครบ
ตามจานวนที่กาหนด

5.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
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5.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้
ผู้บริหารหรือผู้แทนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จานวน 25
คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
จานวน 1 คน
5.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ใช้การสั มภาษณ์เจาะลึ ก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่แ สดงให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินโครงการฯ ทั้งด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ รวมถึง ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินโครงการฯ โดยปราศจากอคติของผู้วิจัย
5.4 กำรนำวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น หนังสือสั่ง
การ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษา และวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ
นาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยายตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
6. ผลกำรศึกษำ
จากการรวมรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) และน ามาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาตามกรอป
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
6.1 ด้ำนบริบท (Context)
1) ขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้ว ยเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 224 แห่ง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขนาดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกิน 20 ล้านบาท
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในประงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
100 ล้านบาท
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในประงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

580

จากการนาข้อมูลสถิติการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาวิเคราะห์ปรากฏ
ว่า จังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จานวน 72 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 32.14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง จานวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.84 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.02 จากการศึกษาพบรัฐบาล
จั ดสรรงบประมาณตามจ านวนเป้ าหมายในการผลิ ตหน้า กากอนามั ยไม่ใช่ต ามขนาดขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) จ านวนประชากร ข้ อมูล จ านวนประชากรของประเทศไทย จากส านักทะเบีย นกลาง
กรมการปกครอง ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีประชากร จานวน 66,558,935 คน
โดยจั ง หวั ด ขอนแก่ น มี จ านวนประชากรมากเป็ น อั น ดั บ 4 ของประเทศคื อ มี ป ระชากรจ านวน
1,802,827 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรี ยบเทียบจานวนเป้าหมายในการผลิตหน้ากาก
อนามัยกับจานวนประชากรที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีประชากร
มากกว่าจานวนเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัย และหากจะผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้เท่ากับ
จานวนประชากรจริ งในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอย่างน้อย
1,269,589 บาท (คิดราคาต้นทุนเท่ากับที่รัฐบาลจัดสรรคือ 4.50 บาท/ชิ้น)
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในพื้นที่อาเภอน้าพองซึ่งประกอบ
ไปด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 14 แห่ ง มี ป ระชากรในพื้ น ที่ จ านวน 115, 568 คน
ซึ่งจานวนประชากรนั้นมีมากกว่าเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยถึง 19,000 คน (เป้าหมายใน
การผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอน้าพองคือ 96,568 ชิ้น) แม้ว่า
จานวนประชากรจะมีมากกว่าจานวนเป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัยแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอน้าพองก็สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ครบตามจานวนที่รัฐบาลกาหนดทุก
แห่ง โดยนายกเทศมนตรีตาบล กุดน้าใส อาเภอน้าพอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “จานวนประชากรในพื้นที่
ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัย ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามั ยที่
รัฐบาลกาหนดจะต่ากว่าจานวนประกรในพื้นที่ แต่เทศบาลตาบลกุดน้าใสยึดจานวนประชากรจริงใน
พื้นที่เป็นเป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อที่ประชาชนทุกคนจะได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ใน
การป้องกันตนเองครบทุกคน” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลลาน้าพอง อาเภอน้าพอง ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า “ศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนประชากรในพื้นที่เพราะ
ผู้ที่เป็นผู้จัดทาหน้ากากอนามัยไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดแต่เป็นอาสามสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) จิตอาสา และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้ น จานวนประชากร
จึงไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอน้า
พองแต่อย่างใด
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ในทางกลับกันก็ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย อาเภอภูผาม่าน กลับมีจานวน
เป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยมากกว่าจานวนประชากรในพื้นที่ โดยองค์ การบริหารส่วนตาบล
นาฝาย มีประชาชนทั้งสิ้น 2,500 คนเศษ แต่มีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 3,952 ชิ้น
จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลหรือราชการส่วนกลางที่เป็นผู้กาหนดนโยบายมิได้มีการสารวจ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน ทาให้ปัญหาตกอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องบริหารจัดการโครงการภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาที่จากัดเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่
ส่วนกลางได้ตั้งเอาไว้
2) จานวนเป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัย จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศมนตรี
เมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่นให้ข้อมูลว่า “เป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัยส่งผลต่อศักยภาพ
ในการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
สามารถจัดทาหน้าอนามัยได้ตามจานวนที่กาหนด เพราะวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากนอามัย
นั้นมีราคาสูง เฉลี่ยแล้วต้น ทุนในการจัดทาหน้ากากอนามัย อยู่ที่ประมาณ 7-10 บาท/ชิ้น ในขณะที่
งบประมาณที่รัฐบาลจัดจัดสรรให้เฉลี่ยนอยู่ที่ 4.50 บาท/ชิ้น การตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้สูงทาให้
เทศบาลเมืองศิลาจัดทาหน้ากากอนามัยได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ถึงแม่ว่าเทศบาลเมืองศิลาจะ
แสวงหาแหล่งงบประมาณในการจัดทาหน้ากากเพิ่มเติมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจัดทาหน้ากากได้ตาม
จานวนที่กาหนด” นอกจากนี้ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม อาเภอเมืองขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเทศบาลเมืองศิลาว่า “รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยไว้สูง
เกินไปหากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพราะราคาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากาก
อนามัยจากผ้านั้นมีราคาสูงขึ้นมากเนื่องจากมีความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันร้านค้าบางร้าน
ถือโอกาสขึ้นราคาวัสดุ โดยที่รัฐบาลไม่มีได้มาตรการในการควบคุมราคาสินค้าที่ใช้เป็นวัส ดุสาคัญเช่น
ผ้าสาลู หรือยางยืดไส้ไก่ ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านทุ่มจึงไม่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ตามจานวน
ที่กาหนด”
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศมนตรีตาบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลว่า “เป้าหมายในการผลิต
หน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตแต่อย่างใด เทศบาลตาบลบ้านเป็ดสามารถจัดทา
หน้ากากอนามัยได้มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดถึง 18,183 ชิ้น” ทั้งนี้ ก็เนื่องจากเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเพิ่มเติม
จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ เป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัยส่งผลต่อศักยภาพ
ในการจั ด ท าหน้ า กากอนามั ย ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ มี ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ แต่สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัยจะไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพใน
การผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
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6.2 ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input)
1) งบประมาณ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัว อย่างต่างให้ ข้อมูล ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดทาหน้ากากอนามัยให้ครบตามเป้าหมายที่กาหนด
ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามรถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนหรือสูงกว่าเป้าหมายที่
รั ฐ บาลก าหนด จะใช้ เ งิ น สะสมของตน หรื อ ขอรั บ การสนับ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สานักงานหลั กประกันสุ ขภาพระดับตาบล (สปสช.) โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล กลุ่ มสตรี
หมู่บ้าน ฯลฯ ในการอุดหนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถดาเนินการ
จัดทาหน้ากากอนามัยได้ครบตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
กระเสริม อาเภอน้าพอง เทศบาลตาบลนาแพง อาเภอโคกโพธิ์ไชย องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ปลาหมอ อาเภอโนนศิลา ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนในการจัดทาหน้ากากอนามัยเนื่องจาก
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอต่อการผลิตหน้ากากให้ได้ตามจานวนเป้าหมายที่กาหนด
ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ได้ให้ข้อมูลว่า “เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้จานวน 186,975 บาท โดยตั้งเป้าหมายในการจัดทาหน้ากากอนามัย
ไว้จานวน 41,550 ชิ้น ผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองศิลาปรากฏว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรมา
ให้นั้นสามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้เพียง 20,850 ชิ้น ซึ่งต่าว่าเป้าหมายที่กาหนดถึง 20,700 ชิ้น
สาเหตุที่ทาให้งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องมาจากวัสดุในการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้ามีราคาสูง
กว่าต้นทุนที่รั ฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยต้นทุนในการจัดทา
หน้ากากอนามัยของเทศบาลเมืองศิลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-10 บาท/ชิ้น ซึ่งมากกว่าราคาที่รัฐบาล
จัดสรรถึงสองเท่า”
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจั ดทาหน้ากากอนามัยได้ครบตามจานวนที่
รัฐบาลกาหนด สาเหตุเนื่องมาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นมีไม่เพียงพอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณของตนเองมาเพื่อใช้ในการจัดทาหน้ากากอนามัยได้
ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้เลือกที่จะดาเนิ นการจัดทาหน้ากากอนามัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเท่านั้น
จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ งบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
ผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่แล้วงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการจัดทาหน้ากากอนามัย เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหน้ากากอนามัยนั้น
มีร าคาสู ง แนวทางที่องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่ ส ามารถด าเนิ นการจัดท าหน้า กากอนามั ยได้
ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กาหนดหรือสู งกว่าเป้าหมายที่กาหนดใช้ในการแก้ปัญหางบประมาณไม่
เพี ย งพอ คือ การใช้ เงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นเอง และการขอรั บ การสนั บสนุ น
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ไม่สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้
ตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหน้ากากอนามัยตามจานวนเงินที่
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ได้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาลเท่า นั้ น โดยไม่ ไ ด้มี ก ารใช้ เงิ น สะสมของตนเองหรื อ ขอรั บ การสนับ สนุ น
งบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น
2) วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้าประกอบได้ด้วย ผ้ า เช่น
ผ้าฝ้ าย, ผ้ ายื ด, ผ้ าสาลู กรรไกรตัดผ้ า ด้านและเข็มเย็บผ้ า ไส้ไก่ หรือยางยืดสาหรับทาที่เกี่ยวหู
โดยหน้ากากอนามัย 1 ชิ้นจะประกอบได้ด้วย ผ้าขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว จานวน 2-3 ชิ้น
ยางยืดหรือไส้ไก่ ยาว 7 นิ้วจานวน 2 เส้น กรรไกร ด้ายและเข็มเย็บผ้า โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้า กากอนามัย
จากผ้าหายากและมีราคาสูง บางแห่งต้องรอคิวนานกว่า 1-2 สัปดาห์ทาให้การจัดทาหน้ากากอนามัย
เกิดความล่าช้า อีกทั้ง หากคานวณต้นทุนในการจัดทาหน้ากากอย่างประหยัด 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 (คิดราคาต่าสุด) = 145/20 = 7.25 บาท/ชิ้น ยังไม่
รวมค่าแรงหรือค่าอย่างอื่นหากมีการจ้างเหมา ซึ่งในช่วงของการดาเนินโครงการผ้าสาลูขาดตลาดและ
มีราคาสูง หรือหากลองคิดต้นทุนอีกแบบที่ประหยัดสุด ๆ ซื้อผ้าสาลูหลาละ 33 บาท ผ้าสาลีหลาละ
50 บาท 1 หลาตัดได้ 24 ชิ้น คิดต้นทุนค่าวัสดุหลัก = 33+50 = 83/24 = 3.45 ยังไม่รวมค่าวัสดุและ
ค่าอย่างอื่นซึ่งมีแน่นอน ฉะนั้น ไม่ว่าจะคิดจากราคาที่จัดสรรให้แบบใดก็ตามงบจึงไม่พอ ที่สาคัญคือ
ราคาสินค่าควบคุมนี้อยู่ที่ชิ้นละ 2.50 บาท ทาให้เกิดการคิดต้นทุนสับสน
ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้ข้อมูลว่า “ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทา
หน้ากากอนามัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัย กล่าวคือหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้เร็วก็จะทาให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้เร็ว ซึ่งในช่วงที่
รัฐบาลสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งจัดทาหน้ากากอนามัยนั้นทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต่างก็มีความต้องการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัย ดังนั้นวัสดุ
อุป กรณ์ดังกล่ าวจึงขาดแคลนและมีราคาสู งขึ้นตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้ วัส ดุอุปกรณ์ในการจัดทา
หน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัย เพราะหากไม่มีงบประมาณก็ไม่
สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยได้ ” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดทาหน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ ากากอนามัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแม้ว่าวัสดุดังกล่าวจะขาดตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีงบประมาณเพียงพอก็สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้เร็วจะ
ทาให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นสามารถจัดทาหน้ากากอนามัยเสร็จเร็ว ขึ้นเท่านั้น มิได้ส่ งผลต่อ
ศักยภาพในการผลิตได้ครบตามจานวนที่รัฐบาลกาหนด
3) สถานที่ดาเนิ นโครงการ การจากสั มภาษณ์กลุ่มตัว อย่างในเรื่องสถานที่ในการดาเนิน
โครงการพบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งสถานที่ ใ นการด าเนิ น โครงการ
โดยสถานที่ที่องค์ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดทาหน้ากากอนามัยนั้นส่ว นใหญ่จะใช้ห้อง
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ประชุมภายในสานักงานของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในพื้นที่และการดูแลความความสะอาด แต่ก็พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งที่ใช้พื้นที่ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบ้านเป็นพื้นที่ในการอบรมและจัดทาหน้ากากอนามัย ซึ่ง
การใช้ศาลาประชาคม หรือศาลากลางบ้าน มักมีข้อจากัดที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถดูแลและควบคุมเรื่อง
ความสะอาดเพราะเป็นเป็นสถานที่เปิดลมหรือฝุ่นละอองสามารถพัดเข้ามาได้ อาจทาให้หน้ากาก
อนามัยที่จัดทาขึ้นไม่มีคุณภาพ สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในการดาเนินโครงการ คือไม่ได้มี
มาตรฐานในการกาหนดว่าควรเป็นสถานที่แบบใดถึงจะเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์สรุปได้ว่าสถานที่ในการจัดทาหน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการดาเนินโครงการ
แต่อย่างใด
4) ระยะเวลาในการด าเนิน โครงการ จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งในเรื่ องของความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินโครงการที่รัฐบาลกาหนดสรุปได้ว่า ระยะเวลาที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการนั้นกระชั้นชิดเกินไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การกาชับจากจังหวัดให้เร่งรัดการอบรมวิทยากร ครู ก. สอนให้ประชาชนทาหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่กาหนดภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 นั้น บางแห่งก็สามารถดาเนินการได้ทันตามะยะ
เวลาที่ ก าหนด แต่ บ างแห่ ง ที่ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งงบประมาณ เพราะเงิ น สะสมมี น้ อ ย ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้เสร็จตามห้องเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนองค์การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เพิ่ ง ผ่ า นมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม 2563 งบประมาณที่ จั ด สรรล่ า ช้ า ย่ อ มมี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยสูง
5) บุ คลากร ส าหรับ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหน้ากากอนามัยตามโครงการนี้ จ ะ
ประกอบได้ด้วยทีมวิทยากร ครู ก. ซึ่งได้แก่ อาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน
จิตอาสา เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายและผ่านการอบรมตามโครงการ
อบเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการจัดทาหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งรัฐบาลกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดาเนินการจัดการ
อบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เพื่อที่จะให้ทีมครู ก. เป็นผู้นาในการสอนชาวบ้านใน
พื้นที่ของตนจั ดทาหน้ากากอนามัยจากผ้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ต่างให้ข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ในการจัดทาหน้ากาก
อนามัยตามโครงการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมีความพร้อมในด้านบุคลากรเนื่องจากก่อน
หน้ านี้ ได้จัดอบรมให้ส ร้ างทีมวิทยากร ครู ก. เอาไว้แล้ ว จึงทาให้ การต่อยอดโครงการการจัดทา
หน้ากากอนามัยตามโครงการสานพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ประสบปัญหาเรื่อง
บุคลากร ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้สอบถามลึกลงไปถึงการอบรมทีมวิทยากร ครู ก. ก่อนหน้านี้ กลับได้คาตอบที่
เป็นที่หน้าแปลกใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประสบปัญหาการแคลนวิ ทยากรผู้ที่มี
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ความรู้ ความสามารถในการตัดเย็ บหน้ ากากอนามัยที่ทาจากผ้ า สาเหตุที่ทาให้ การอบรมล่ าช้า ก็
เพราะว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ ไม่ได้มีการเตรียมบุคลากรของตนเองไว้สาหรับเรื่อง
ดัง กล่ าว เมื่อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประสานขอความร่ ว มมือ เรื่ องวิ ทยากรไปก็ ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองถิ่นที่มีพร้อม ๆ กันหลายแห่งได้ทันท้วงที ซึ่งในเวลาต่อมา
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทาคลิปวิดีโอเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้า
เพื่อส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้นาไปใช้ประโยชน์ในการอบรมทีมวิทยากร ครู ก. และ
ใช้สอนชาวบ้านเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบเชิง
ปฏิบัติการใช้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า จานวนบุคลากรไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากาก
อนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบตามจานวนที่กาหนด แต่จานวนบุคลากรจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตกล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีจานวนอาสาสมัคร
ธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสา และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
อบรมเป็ น ทีมวิทยากร ครู ก. จ านวนมากก็จะสามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้แล้ ว เสร็จเร็ว ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กซึ่งมีข้อจากัดด้านบุคลากรอยู่แล้ว
6.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process)
1) กระบวนการสื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงาน โครงการรวมพลั ง ร่ ว มใจป้ อ งกั น ไวรั ส
โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง โดยจังหวัดจะเป็น
ผู้รับนโยบายจากส่วนกลางแล้วถ่ายทอดลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอาเภอ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ชื่นชมเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและอาเภอที่อานวยความ
สะดวกในการประสานงาน ตอบคาถามในประเด็นที่ปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการดาเนิน
โครงการได้เป็นอย่างดี ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินโครงการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบี ย บกฎหมายที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ ในช่ ว งแรกของการด าเนิ น โครงการจะมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับส านักงานสาธารณสุขอาเภอ/จังหวัด ในการ
ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมครู ก. เนื่องจากจังหวัดไม่ได้มีการประชุมซักซ้อม
การดาเนินงานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานไปที่สานักงานสาธารณสุข
อาเภอหรือจังหวัด มักประสบปัญหาคือบุคคลากรผู้ทาหน้าที่ให้การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีการจัดทาหน้ากากอนามัย จากผ้าของสานักงานสาธารณสุขมีไม่
เพีย งพอทาให้ ต้องรอคิว ในการจองตัว วิทยากร ซึ่ งต่ อมาปัญ หาดังกล่ า วก็ถู กแก้ไขโดยกระทรวง
สาธารณสุ ขได้จัดทาคลิ ป วิดีโ อสอนการจัดทาหน้ากากอนามัยจากผ้ าเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว น
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ท้องถิ่น ได้ศึกษาและใช้เป็ น แนวทางในการดาเนินโครงการเพื่อลดปัญหาการขากแคลนวิทยากร
ซึ่งกระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานนี้ไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัย แต่ส่งต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ โครงการนี้ จ ะประสบผลส าเร็ จ ช้ า หรื อ เร็ ว ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ
กระบวนการสื่อสารนี้
2) กระบวนการวางแผนการดาเนินงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดาเนินโครงการจากจังหวัด ผู้บริหารจะมี
การมอบหมายงานโดยหากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีกองสาธารณสุข ผู้บริหารจะ
มอบหมายงานนี้ให้กับกองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กที่ไม่มีกองสาธารณสุขส่วนใหญ่แล้วจะมอบหมายงานให้สานักปลัดหรือกองสวัสดิการสังคมเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อผู้อานวยการกองได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารมาแล้วก็จะประชุมวาง
แผนการดาเนิน งาน มีการแบ่ งหน้าที่และความรับผิ ดชอบเป็นการภายใน แต่ก็ยังพบว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มิได้มอบงานโครงการนี้ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะแต่จะ
ให้ ทุ กหน่ ว ยงานได้ มีส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นโครงการร่ ว มกั น อั นเนื่ องมาจากข้อ จ ากัด ในเรื่ อ ง
บุคคลากรและเพือ่ ความรวดเร็วในการดาเนินโครงการ และพบว่าการวางแผนการดาเนินโครงการจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในดาเนินโครงการแต่ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัยให้รบ
ตามจานวนที่กาหนดแต่อย่างใด
3) การควบคุมและประเมินผล จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับการกาชับจากจังหวัดให้เร่งรัดการดาเนินโครงการเป็นกรณีเร่งด่วน นายอาเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กากับดูแล ขีดเส้นตายไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการโดยให้เร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นให้ต ามตามเป้าหมาย
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้รายงานยอดสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิ ตหน้ากาก
อนามัยได้ในแต่ละวัน ก่อนเวลา 13.00 น. ของทุกวัน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ถึงกระนั้นแล้วบาง
แห่งก็ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่จังหวัดกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถจัดหา
วัส ดุ อุป กรณ์ใ นการจั ด ทาหน้ าอนามัย ได้ เพราะสิ นค้ าขาดตลาด ทั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว ยัง ให้ ข้อ คิด เห็ นว่ า
กระทรวงมหาดไทยทาเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหตุใดถึงไม่เอางบประมาณที่จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปจ้างโรงงานมืออาชีพทาหน้ากากอนามัยที่ ได้มาตรฐาน การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดาเนินการแน่นอนว่าไม่สามารถรู้เลยว่าประชาชนจะยอมรับในเรื่องมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ อีกทั้งการจัดทาหน้ากากอนามัยชนิดผ้าไม่สามารถกันสารคัดหลั่งหรือละอองไอ
จามได้ ทั้งนี้ภ ายหลังจากแจกจ่ายหน้ากากให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว ก็ยังไม่ได้มีการติดตามผลว่า
ชาวบ้านนาหน้ากากดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือไม่ หรือหลังจากที่มีการใช้มีการซักทาความ
สะอาดก่อนนากลับมาใช้ซ้าหรือไม่ เป็นต้น
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6.4 ผลผลิต (Product)
ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลและองค์การบริหารส่ว นตาบลใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยตามโครงการฯ จานวน
6,843,132 บาท โดยมีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยจานวน 1,520,969 ชิ้น โดยเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ได้เริ่มดาเนินการจัดทาหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ตามจานวนที่กาหนด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 รายละเอียด
มีดังนี้
จำนวน อปท.
ทั้งหมด

ดำเนินกำรแล้ว
(แห่ง)

224

224

ยังไม่ดำเนินกำร จำนวนหน้ำกำก จำนวนหน้ำกำก
(แห่ง)
อนำมัยที่จัดทำ
อนำมัยที่
ได้ทั้งหมด (ชิ้น) แจกจ่ำยแล้ว
(ชิน้ )
0
1,531,706
1,531,706

หมำยเหตุ

100.72%

จากการนาข้อมูลสรุปผลการดาเนินโครงการ ฯ ไปวิเคราะห์เป็นรายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยแยกผลการดาเนินงานออกตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลปรากฏ ดังนี้
ตารางที่ 6.1 แสดงผลการดาเนิน การตามโครงการพลังคนไทยร่ว มใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
ผลกำรดำเนินกำร

จำนวน อปท. ที่จัดทำ
หน้ำกำกอนำมัยได้ต่ำ
กว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด
ประเภท อปท.
(แห่ง)
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9
ขนาดเล็ก (72 แห่ง)
(คิดเป็น 12.50%)
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18
ขนาดกลาง (143 แห่ง)
(คิดเป็น 12.59%)
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
ขนาดใหญ่ (9 แห่ง)
(คิดเป็น 22.22%)
รวม 224 (แห่ง)
29 (12.95%)

จำนวน อปท. ที่จัดทำ
หน้ำกำกอนำมัยได้ครบ
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
(แห่ง)
38
(คิดเป็น 52.78%)
74
(คิดเป็น 51.75%)
4
(คิดเป็น 44.44%)
116 (51.78%)

จำนวน อปท. ที่จัดทำ
หน้ำกำกอนำมัยได้สูง
กว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด
(แห่ง)
25
(คิดเป็น 34.72%)
51
(คิดเป็น 35.66%)
3
(คิดเป็น 33.33%)
79 (35.27%)

จากตารางจะเห็นได้ว่าขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการ
ผลิตหน้ากากอนามัย เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ผลการ
ดาเนินการจัดทาหน้ากากอนามัยก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็ยังไม่สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยให้ครบถ้วนตามจานวนเป้าหมายที่รัฐบาล
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กาหนดได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาหน้ากากอนามัย
ได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดนั้น พบว่า สาเหตุเกิดจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
แสวงหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้ อีกทั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเองก็มี
จากัดทาให้ ไม่ส ามารถจั ดทาหน้ ากากได้ตามจานวนที่รัฐบาลกาหนด และจากการสั มภาษณ์กลุ่ ม
ตัวอย่างที่สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจานวนที่กาหนดและสูงกว่าที่กาหนดนั้น ส่วน
ใหญ่ใช้งบประมาณของตนเองสมทบหรือผู้บริหารสามารถแสวงหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่ น
มาสมทบเพิ่มเติมได้ สาเหตุที่ต้องจัดทาหน้ากากเกินกว่าที่กาหนดนั้นก็เพราะว่าในพื้นที่มีจานวน
ประชากรมากกว่าจานวนที่หน้ากากที่รัฐบาลกาหนดให้จัดทา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าขนาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัย
7. สรุปผลกำรศึกษำ
7.1 สรุปและอภิปรำยผล
จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากาก
อนามัย ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการพลั งคนไทยร่ว มใจ
ป้องกันไวรัสโรโคนา 2019 (COVID) คือ งบประมาณ สาเหตุที่งบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรมาให้เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัยเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 4.50 บาท/ชิ้น
แต่ในความเป็นจริงนั้นต้นทุนในการจัดทาหน้ากากอนามัยขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ที่
ประมาณ 8-12 บาท/ชิ้น เนื่องจากวัสดุขาดแคลนและมีราคาสูง ดังนั้นจึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดทาหน้ากากอนามัยไม่
สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจานวนที่รั ฐบาลกาหนด แต่สาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ส ามารถจัดทาหน้ากากอนามัยครบหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดได้นั้นเพราะว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นเหล่านั้ นใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนเองและสามารถแสวงหาแหล่ ง
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาสมทบเพิ่มเติมให้สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ตามเป้าหมาย
ที่ รั ฐ บาลก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ จากผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า ปั ญ หาส าคั ญ ในการด าเนิ น โครงการฯ
นอกเหนื อจากปั ญหาด้า นงบประมาณไม่เ พียงพอแล้ ว ยัง มี ปั ญหาด้า นวั ส ดุอุ ปกรณ์ใ นการจั ดท า
หน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงและขาดตลาด และปัญหาเรื่องกระบวนการสื่อสารระหว่า งหน่วยงาน ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดทาหน้ากากอนามัยแต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจั ด ทาหน้ า กากท าให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ท าให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัด ท า
หน้ากากอนามัยล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับโครงการนี้นั่นคือโครงการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบั ติการจิ ตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นปลั ดกระทรวงมหาดไทยได้อาศัย
อานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เงินสะสมในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้โดยไม่ต้องผ่านสภา ไม่ต้องมีใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ อีกทั้ง ยังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นภารกิจสาคัญและเร่งด่วนซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนไม่น้อย
นับได้ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างนาเงินสะสมของตนเองออกมาใช้ทาให้
งบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดก็ร่อยหรอจนทาให้บางแห่งไม่สามารถนาเงินสะสมออกมาใช้เพื่อจัดทา
หน้ากากอนามัยให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งไม่สามารถจัดทาหน้ากากอนามัยได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ควรซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบั ติในเกิดความชัดเจนก่อนจะมอบหมายให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินโครงการ เช่น
กระทรวงสาธารณสุ ขควรเตรี ยมความพร้อมด้านบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทา
หน้ากากอนามัย อย่ างไรถู กต้องได้มาตรฐาน เพื่อทาหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ทีมวิทยากรครู ก. เพื่อสอนชาวบ้านทาหน้ากากอนามัยต่อไป กระทรวงพาณิชย์ควรเข้า
มากากับดูแลควบคุมราคาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดทาหน้ากากไม่ให้ขายเกินราคา และให้มีเพียงพอ
กระทรวงมหาดไทยกากับดู แลชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และควรประสานงานกับหน่วย
ตรวจสอบว่าอะไรสามารถดาเนินการได้ไม่ได้อย่างไร จะได้ไม่เกิดการร้องเรียนและตรวจสอบภายหลัง
2) เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือน้อย เพราะใช้ไปก่อนหน้านั้นมากแล้ว
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสารองเงินสะสมไว้เป็นเงินคงคลังเพื่อใช้จ่ายในยามจาเป็น
กรณีเกิดสาธารภัยฉุกเฉิน และหลายแห่งจาเป็นต้องใช้เงินสะสมเพื่อการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาด
ว่าจะดาเนินได้ภายในปี 2563 ดังนั้น รัฐบาลควรประสานกับสานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาหน้ากากอนามัยโดยกองทุน สปสช.มี
งบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
3) ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ควรงดการโปรโมท โชว์ผลงาน หรือลดอีเว้น ส์ลงให้หมด โดยเฉพาะ
การอบรมเช่นนี้ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจานวนมาก เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและประหยัด
งบประมาณ หากพิจารณาจากต้นทุนการจัดทาหน้ากากไม่นับรวมค่าตอบแทนวิทยากรในการสอนทา
หน้ากาก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม ค่าเดินทางของชาวบ้านในการเข้าร่วมจัดทาหน้ากาก
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แล้ว ต้นทุนในการผลิ ตหน้ ากากอนามัยในครั้งนี้สูงกว่าราคาหน้ากากอนามัยที่กรมการค้าภายใน
กาหนดถึง 4-6 เท่า ซึ่งหากกรมการค้าภายในมีความจริงใจและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
ไม่ ป ล่ อ ยปละละเลยให้ มี สิ น ค้ า ราคาแพง หรื อ มี ก ารกั ก ตุ ต นสิ น ค้ า รั ฐ บาลคงไม่ ต้ อ งสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณกว่า 225 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดทาหน้ากากอนามัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เองคงมีเงินเหลือใช้กรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือในยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจริง ๆ
4) หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อจะได้ร่วมกาหนด
แนวทางการเนินโครงการว่าตามระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมไหนทาได้ กิจกรรมไหนทาไม่ได้ โดยยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
5) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้หรือไม่
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กำรพัฒนำสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหำสำรคำม
วิโรจน์ อรรคแสง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ทาการศึกษาข้อมูลการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งเดียวจากประชาชนที่มา
รับ บริ การศูน ย์ ดารงธรรมจั งหวัดมหาสารคาม จานวน 100 คน ร่ว มกับการเก็บข้อมูล โดยมีการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จานวน 11 คน
เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานตามระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทีย บโดยการใช้ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิต และค่า ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนมารับบริการ ขอความ
ช่วยเหลือ และการสื่อสาร การให้ข้อมูลในลักษณะถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มารับ
บริการ ได้รับความพึงพอใจในระดับน้อยมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งอาจจะตอบคาถามไม่ตรงประเด็น
หรือตอบคาถามได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
คือ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎหมาย
แก่เจ้ าหน้ าที่เพิ่มเติมเป็น ระยะเพื่อประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลต่อการบริการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ สามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะได้ด้วยตนเอง
คำสำคัญ: ร้องเรียน, ร้องทุกข์, ศูนย์ดารงธรรม
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นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นแนวทางที่ประชาชนสามารถสะท้อนถึงการบริหารราชการของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งในทุกรัฐบาลและ
ทุกหน่วยงานของรัฐได้มีช่องทางสาหรับการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนและให้ความสาคัญกับ
การแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ ที่ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือว่ าเป็นหน่ว ยงานหลั กในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้ดาเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 1567 และทางไปรษณี ย์ ตู้ ปณ 101 ปณผ.
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ 10260 ต่อมาบทบาทของ ศูนย์บริการข่า วสารกระทรวงมหาดไทย
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนจึงได้
มีการปรับปรุง ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อ
ใหม่ว่า ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นมา การดาเนินงาน
ของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะการทางานแบบปิด โดยบริหารเป็นการภายใน
จะท างานในเชิ ง รั บ มากกว่ า เชิ ง รุ ก ซึ่ ง ในขณะนั้ น นายมู ห ะมั ด นอร์ ม ะทา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายการปรับบทบาทการทางานของศูนย์ดารงธรรมให้เป็ นไปในลักษณะ
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่าการทางานของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยจะเป็น
กลไกหนึ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม และประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงมี
นโยบายและแนวคิดในการเพิ่มบทบาทของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) ให้ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
จริงจัง โดยมีลักษณะการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2) ให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอย่างแพร่หลาย และสามารถ
แจ้งขอรับความช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องทุกเวลา
3) ให้ อ งค์ ก รภาคเอกชนมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศู น ย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
4) ให้ ศูน ย์ ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มี ภ ารกิ จ ในการสนั บ สนุ นส่ ง เสริ ม สงเคราะห์
ยกย่องเชิดชูคนดีที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคุณธรรม และให้ความรู้เรื่อ งทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน (โชคสุข กรกิตติชัย, 2560: 2)
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดให้มีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อประสานงานได้ทุกระดับอย่างรวดเร็ว โดยมี
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พิธีเปิดศูนย์ดารงธรรมพร้อมกันทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับ
วันดารงราชานุภาพ รูปแบบของศูนย์ดารงธรรมที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย ส่วนกลาง แบ่งเป็น 2
ระดับ คือ ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดารงธรรม หรือศูนย์ให้บริการประชาชนใน
ลักษณะเดียวกันกับศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และ
ในส่วนภูมิภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หลังจากนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาคมีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง าน และประชาชนได้ รั บ ความพึ ง พอใจ ท าหน้ า ที่ ใ นการรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน และ
ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์ บริ การร่ วมตามมาตรา 32 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยจัด ตั้ ง ณ ศาลากลางจั ง หวั ด หรื อ สถานที่ อื่น ตามที่
เห็นสมควร และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จากการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมาพบว่า ประสบปัญหา
ด้านทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอกับภาระงาน เนื่องจากขอบเขตการทาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
กว้างขวางมาก แต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และ
ขาดประสบการณ์ในการทางาน ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างแท้จริง ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุ กข์ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
3. คำถำมกำรวิจัย
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือไม่

594

4. วิธีกำรศึกษำ และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลบุคคลของผู้มารับบริ การ คือ เพศ อายุ การศึกษา และตัวแปรตาม
ได้แก่ สภาพการดาเนินงานการให้บริการ คือ 1) บุคลากร (ประกอบด้วย ด้านพนักงานปฏิบัติการ)
2) กระบวนการ (ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลความรู้ ด้านการสนับสนุน
นวัตกรรม ด้านการสื่อสาร)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ข้อมูลบุคคลของผู้มำรับบริกำร
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา

สภำพกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำร
1. บุคลากร
- เจ้าหน้าที่
2. กระบวนการ
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านบุคลากร
- ด้านความรู้
- ด้านการสนับสนุน
- ด้านการสื่อสาร

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถกำรให้บริกำรส่วนบุคคล

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชน
ที่มารับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลครั้งเดียว และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
จานวน 11 คน เก็บข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานตามระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้วจึงนามาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ (SPSS) และนาเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาโดยค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ความถี่ และค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาใน
การศึกษา คือ ช่วงเดือนมิถุนายน 2563
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5. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ข องศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จากการแจกแบบสอบถามกับประชาชนที่มารับบริการศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม จานวนที่แจกทั้งสิ้น 100 ชุด ได้รับกลับคืน จานวน 100 ชุด (ร้อยละ 100) โดยมี
การนาเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5.1)
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม (ตารางที่ 5.2)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

อำยุ
ระดับกำรศึกษำ
อำชีพ
ต่ำกว่ำ ระหว่ำง ระหว่ำง 51 ปี ประถม มัธยม มัธยม ปริญญำตรี รับ
รับจ้ำง
30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี ขึ้นไป ศึกษำ ต้น ปลำย ขึน้ ไป รำชกำร ทั่วไป
8
12
11
12
43
18
19
3
3
3
16
13
17
12
15
21
13
16
7
19
57
8
19
10
11
100 21
29
23
27
39
32
35

เกษตร
กรรม
24
30
54

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 57 คน (ร้อยละ 57) เป็นเพศหญิง และ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 43 คน (ร้อยละ 43) เป็นเพศชาย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 29 คน (ร้อยละ29) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 27 คน (ร้อยละ 27) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง จานวน 23 คน (ร้อยละ 23) มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 21 คน (ร้อยละ 21) มีอายุต่ากว่า 30 ปี
กลุ่มตัว อย่างส่วนใหญ่จานวน 39 คน (ร้ายละ 39) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 คน (ร้อยละ32) มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 19 คน (ร้อยละ 19) มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มตัวอย่าง จานวน
10 คน (ร้อยละ10) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 54 คน (ร้อยละ 54) มีอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่าง จานวน
35 คน (ร้อยละ 35) มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 11 คน (ร้อยละ 11) มีอาชีพรับ
ราชการ
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ตอนที่ 2 ข้อ มูล สภำพกำรด ำเนิน กำรรั บเรื่ อ งร้ องเรี ยน ร้ องทุก ข์ข องศูน ย์ด ำรงธรรม
จังหวัดมหำสำรคำม
ตารางที่ 5.2 สภาพการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
น้อยมำก
น้อย
ปำนกลำง
ดี
ดีมำก
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ในระดับใด
33 (33)
24 (24)
21 (21)
13 (13)
9 (9)
100
2. ท่านได้รับการให้บริการตามลาดับขั้นตอนในการร้องเรียนหรือขอคาปรึกษาแนะนา 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. ท่านได้รับการอานวยความสะดวก ให้คาแนะนาขั้นตอนการให้บริการ หรือตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยได้อย่าง
ครบถ้วนหรือไม่ อยู่ในระดับใด
9 (9)
27 (27)
25 (25)
20 (20)
19 (19)
100
5. เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
12 (12)
7 (7)
12 (12)
39 (39)
30 (30)
100
6. เจ้าหน้าที่รับบริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพหรือไม่ อยู่ในระดับใด
8 (8)
19 (19)
17 (17)
47 (47)
9 (9)
100
7. พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนก่อน/หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ หา
ผลประโยชน์จากการให้บริการเหมาะสมต่อท่านหรือไม่ ระดับใด
10 (10)
12 (12)
23 (23)
42 (42)
13 (13)
100
8. สถานที่ในบริเวณที่ประชาชนสามารถมาติดต่อได้อย่างสะดวกหรือไม่ ระดับใด
12 (12)
3 (3)
16 (16)
29 (29)
40 (40)
100
9. สามารถติดต่อและเร่งรัดหน่วยงานราชการให้ดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจนเสร็จตามต้องการ
หรือไม่
11 (11)
6 (6)
14 (14)
33 (33)
36 (36)
100
รวม 111
136
170
281
202
900
(100%)

6. สรุปผลกำรศึกษำ
จานวนกลุ่ มตัวอย่าง 100 คน (ร้อยละ 100) พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่มาติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ระดับน้อยมาก จานวน 33 คน (ร้อยละ 33)
ได้รับการให้บริการตามลาดับขั้นตอนในการร้องเรียนหรือขอคาปรึกษาแนะนา ระดับดี จานวน 36 คน
(ร้อยละ 36) ได้รับการสื่อสาร ให้ข้อมูล ลักษณะการพูด ถาม-ตอบ อยู่ในระดับน้อย จานวน 28 คน
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(ร้อยละ 28) ได้รับการอานวยความสะดวก ให้คาแนะนาขั้นตอนการให้บริการ หรือตอบคาถาม ชี้แจง
ข้อสงสัยได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ อยู่ในระดับน้อย จานวน 27 คน (ร้อยละ 27) เจ้าหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดี จานวน 39 คน
(ร้อยละ 39) เจ้าหน้าที่รับบริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพหรือไม่ อยู่ในระดับดี จานวน
47 คน (ร้อยละ 47) พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนก่อน/หลัง
ไม่เลื อ กปฏิบั ติ และไม่ห าผลประโยชน์จากการให้ บริก ารเหมาะสมต่ อท่ านหรือไม่ อยู่ในระดับ ดี
จานวน 42 คน (ร้อยละ 42) สถานที่ในบริเวณที่ประชาชนสามารถมาติดต่อได้อย่างสะดวกหรือไม่
ระดับดีมาก จานวน 40 คน (ร้อยละ 40) สามารถติดต่อและเร่งรัดหน่วยงานราชการให้ดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจนเสร็จตามต้องการ ระดับดีมาก จานวน 36 คน (ร้อยละ 36) และ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (900 ครั้ง) พบว่า ผลการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ตอบคาถามในระดับดี จ านวน 281 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 31.11) ระดับดีมาก 202 ครั้ง
(คิดเป็นร้อยละ 22.44) ระดับปานกลาง จานวน 170 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 18.89) ระดับน้อย จานวน
136 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 15.11) และระดับน้อยมาก จานวน 111 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 12.33)
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดารง
ธรรมจั ง หวัดมหาสารคาม พบว่า การให้ ความรู้เกี่ย วกับเรื่ องที่ประชาชนมารับบริการ ขอความ
ช่วยเหลือ และการสื่อสาร การให้ข้อมูลในลักษณะถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มารับ
บริการ ได้รับ ความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งอาจจะตอบคาถามไม่ตรงประเด็น
หรื อตอบคาถามได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ มารับบริการซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
ปริญช์พิชญ วิจิตร (2544) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การออกแบบรายการสมรรถนะของบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้สนใจเกี่ยวกับ รายการขีดสมรรถนะหรือสมรรถนะที่ได้จากการ
ทาวิจั ย ซึ่งประกอบด้ว ย ความมุ่งมันความส าเร็จ (Achievement Orientation) การจัดการงาน
(Work Management) ความสามัคคีและการทางานเป็นทีม (Cohesiveness & Team working)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความสานึกรับผิดชอบและ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Accountability & Creditability) และภาวะผู้ น า (Leadership) โดยพบว่ า
สมรรถนะหรื อ สมรรถนะที่ เ ป็ น พื้ น ฐานร่ ว มกั น (Core Competency) ของบุ ค ลากร ได้ แ ก่
ความมุ่งมั่นความสาเร็จ (Achievement Orientation) การจัดการงาน (Work Management) ข้อที่
น่าสนใจคือ รายการสมรรถนะหรือสมรรถนะสาหรับองค์การนั้นควรที่จะได้มีการสร้างความเข้าใจที่
ตรงกั น ของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ว่ า ไม่ มี ส มรรถนะใดใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก องค์ ก าร ( No one-size-fit-all)
สมรรถนะ เป็นสิ่งที่จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัฒ นธรรมองค์การ วิธีคิด โครงสร้างองค์การ
ลั กษณะการประกอบธุ ร กิ จ ภาพเชิง ระบบของธุ รกิ จ มากกว่า ที่จ ะพิ จารณางานแต่ ล ะงาน และ
หน่วยงานหลักขององค์การ นอกจากนี้ จะต้องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างผลสาเร็จที่ตรง
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กั บ ความต้ อ งการขององค์ ก าร โดยเน้ น ไปที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ลู ก ค้ า ประชาชน ห รื อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร นอกจากนี้ ควรมุ่ ง ก าหนดสมรรถนะที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร
ซึ่งพิจารณาในด้านเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การบริหารงาน กระบวนการทางาน และพฤติกรรม
การทางานที่กาหนดขึ้นมากจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ รวมไปถึงการศึกษาของ
สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ
โดยเน้ น ศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน วิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะในงาน ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร ผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สมรรถนะหลั ก สมรรถนะในงานของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน กับประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผ่านข้อมูลที่ได้จากการประชุ มเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ บทความ
วิช าการและกึ่ง วิช าการต่ าง ๆ ตารา บทความวิช าการและกึ่ งวิช าการต่า ง ๆ รวมทั้ง ข้อ มูล จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์สมมติฐานจากค่าที (t-test)
ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพั น ธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุ ขั้นตอน
(Multiple Regression) ผลวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน หรือสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานจาแนกได้ 20 สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน3 สมรรถนะ (2)
ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริงก่อนการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในทุกสมรรถนะในกลุ่มงานส่วน
ใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตามที่ เ ป็ น จริ ง ต่ ากว่ า ระดั บ ที่ ค าดหวั ง ส่ ว นภายหลั ง การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวัง
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทางานโดยใช้แนวคิดเรื่องความสามารถ
เชิ ง สมรรถนะ คื อ กลุ่ ม ของความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล
(Attributes) หรือเรียกว่า KSAs และจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการรับบริการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ให้แก่ประชาชน และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ส ามารถพัฒนาความรู้
ทักษะได้ด้วยตนเอง
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กำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ปกครองต่อกำรใช้สื่อผสมเพื่อกำรเรียนของ
เด็กปฐมวัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
วิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพื่อ
การเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) จ านวนและค่าร้อยของกลุ่ มตัว อย่างจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้ปกครอง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย มีอายุส่วนใหญ่ไม่เกิน 40 ปี ส่วนวุฒิการศึกษาจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญ ญาตรี การประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั่วไป สาหรับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ช่วง 30,000 บาท
2) ความคิด เห็ น ของผู้ ป กครองที่ มีต่ อการใช้สื่ อผสมเพื่อ การเรี ยนของเด็ กปฐมวั ย หมูม่ น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสม เพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้า น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น คลิปวีดีโอนิทาน
อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ความคิดเห็นของผู้ปกครอง, การใช้สื่อผสม, เด็กปฐมวัย
1. บทนำ
การศึ กษา เป็ น เครื่ อ งมื อส าคั ญ ในการด าเนิ นชี วิต ของบุค คลและสั ง คมและเป็น ปัจ จั ย
สาคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตในท่ามกลางกระแส แห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น หนังสือ ของเด็กเล่น
วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อันส่งผลกระทบในการเรียนการสอนและมีผล ต่อวิถีชีวิตของทุก
คนในสังคมโลก และสื่อการศึกษายังมีส่วนช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ปัจจุบัน
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา โดยได้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จากการศึกษาของ องค์การบริห ารส่ วนตาบลหมูม่ นมี ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (2-5 ขวบ) พบปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การบริหาร การศึกษา โรงเรียนอนุบาล หมูม่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหมูม่น สภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กเด็กมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือมีต้นทุนในการเรียนรู้ที่
ค่อนข้างต่าทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ของมารดาอายุน้อยซึ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน น้าหนักแรก
คลอดต่า
2) เรื่องหลักสูตร ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน
3) ไม่มีรู ปแบบวัดผลการประเมินผลที่ชัดเจนซึ่งการประเมินผลส่ว นใหญ่เป็นการสังเกต
พฤติกรรม
4) การใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่หลากหลาย ซึ่งไม่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
5) สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กยังขาดคุณภาพในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
หรือยังขาดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ผู้ดู แลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ ย งดู เ ล็ ก สภาวะวิ ก ฤติ ใ นครอบครั ว ของเด็ ก ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย
ทั้งภาวการณ์ตกงานหรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นสื่อหรือการใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยมีน้อยและไม่เหมาะกับพัฒนาการ สมาธิของเด็กในห้องเรียน ยังมีเด็กบางส่วนที่ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมของ สถานที่ได้ และเด็กบางคนยังไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมซึ่ง
บางครั้งหลักสูตรที่มียังไม่ทาให้เด็กปรับตัวในกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวได้ เช่นกิ จกรรมการเล่น
พัฒนาสมอง ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด การฉีกปะ ตลอดจน
การประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและ
ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง
จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายประการอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้าน
โครงสร้าง อาคารสถานที่ และการบริหารงาน ผู้ดูแลเด็กซึ่งได้รับถ่ายโอนมาจากส่วนราชการต่าง ๆ
ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน ยังขาดความรู้ความสนใจ
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข อีกทั้งยังไม่ให้ความสาคัญในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง
“การสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี” สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น เพื่อศึกษาพัฒนาเป้าหมายด้านผู้ เรียน
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (3Rs8Cs)
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัย หมูม่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
อาชีพ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน

ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อกำรใช้
สื่อผสมเพื่อกำรเรียนของเด็กปฐมวัย
หมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น ในระดับชั้นอนุบาล 1 จานวน 30 คน ระดับอนุบาล 2 จานวน 25 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น จานวน 30 คน
4.2 ตัวแปรที่ศึกษำ
1) ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผู้ปกครอง แบ่งเป็นดังนี้ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสมเพื่อการเรียนของเด็ก
ปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
5.1 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษา สารวจ
ความคิดเห็ นของผู้ป กครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสมเพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัย หมูม่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสมเพื่อการเรียนของ
เด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
5.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้
ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย นาแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะนาไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองที่ศูน ย์ปฐมวัยหมู่ม่น จังหวัดอุดรธานี จานวน 30 ชุด ที่ผู้ปกครองมารับ -ส่ง นักเรียน เวลา
07.00-15.00 น. รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้วมาคัดเลือก เพื่อตรวจสอบคุณภาพและให้
คะแนน
5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ดังนี้
1) หาค่าความถี่และร้อยละวิเคราะห์ของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
2) หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้
สื่อผสมเพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6. ผลกำรวิจัย
ตอนที่ 1 จานวนและค่าร้อยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้ปกครอง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย มี อ ายุ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ กิ น 40 ปี ส่ ว นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
การประกอบอาชี พส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พทั่ ว ไป ส าหรั บรายได้ ของครอบครั ว ต่อ เดือ นอยู่ ช่ ว ง
30,000 บาท
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนของ
เด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสม เพื่อการเรียน
ของเด็กปฐมวัยหมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ยกเว้น คลิปวีดีโอนิทาน อยู่ในระดับมากที่สุด
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยการศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นไปได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า มี 5 ด้าน 110 เหตุการณ์ ดังนี้
1) อนาคตภาพด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการมีแนวโน้ม
ของเหตุการณ์ 23 เหตุการณ์ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยควรมีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการงบประมาณทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารระดับนโยบายและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการกาหนดนโยบาย โครงสร้าง และการวางแผนงานชัดเจน
2) อนาคตภาพด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรมีแนวโน้ ม
ของเหตุการณ์ 31 เหตุการณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการปฏิรูปการพัฒนา
บุคลากรปฐมวัยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนให้นา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
3) อนาคตภาพด้านการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 8
เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การจัดการ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล
4) อนาคตภาพด้านวิช าการและหลั กสู ต ร ผลการวิ จัยพบว่า ด้ านวิช าการและหลั กสู ต ร
มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 32 เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
และกาหนดแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
เล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กเหมาะสมตามวัย
5) อนาคตภาพด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 16 เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสานศึกษา ครู องค์กรชุมชน
องค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเครือข่ายผู้ปกครองควรมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานวิชาการและหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม
7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล รับผิดชอบควรมีการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานสากล
2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในยุค
ดิจิทัล
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) อนาคตภาพการจัดการศึกษา
e-Education ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (KPI) ของพนักงำน
บริษัทเอกชน กรณีศึกษำ บริษัท ชำญยนต์ 2005 จำกัด
วิลาสิณี เฟื่องทวีโชค*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานบริษัทชาญยนต์ 2005 จากัด และ 2) วางแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยทาการศึกษาแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา,
ปัจจั ยด้านการทางาน ได้แก่ ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน ต่อระดับ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบั ติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ประจาปี 2562 ของ
พนักงานในบริษัทชาญยนต์ 2005 จากัด จานวน 217 ราย โดยใช้การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวัดขนาด
และทิศ ทางความสั ม พัน ธ์ ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ์แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation
Coefficient) และทาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างของพนั กงาน 10 ราย
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และ10รายที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ และสัมภาษณ์ใน
มุมมองของผู้บริหารจานวน 2 ราย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 217 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 45 เพศชาย ร้อยละ
55 มีอายุเฉลี่ย 30.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.8 ปี) ระดับการศึกษาที่พบมากที่สุดคือระดับ ปวส.
(ร้ อ ยละ 52) อายุ ง านเฉลี่ ย 5 ปี (ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 4.3 ปี ) แบ่ งตามต าแหน่ งโดยมี ระดั บ
ปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 79 ระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 7 และระดับผู้จัดการ ร้อยละ
14 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการประเมิน
การปฏิ บั ติ ง าน (KPI) ของพนั ก งานบริ ษั ท ชาญยนต์ 2005 ได้ แ ก่ อายุ ประสบการณ์ ก ารท างาน
ตาแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ได้แก่ เพศ และระดับ การศึกษา โดยยังพบถึงความสั มพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัย
ด้าน อายุ ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งงานอีกด้วย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: wilasinee.fue@stu.nida.ac.th
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อาจจะมี ปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่ น ทั ศ นคติ ความภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร แรงจู ง ใจด้ า นค่ า ตอบแทน ที่ อ าจมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
ความต้ อ งการที่ แ ตกต่า งกั น ของช่ ว งอายุ ของพนั ก งาน และสนับ สนุ น ให้ เกิ ด ระบบการฝึ ก อบรม
(Coaching) ของพนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และสาหรับการทา
วิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในเชิงลึก เพื่อนามาสนับสนุนผลการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณให้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น และวิ จั ย เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานที่
เปลี่ ย นแปลงไป หลั ง จากมี ก ารน าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPI) มาใช้ ใ นองค์ ก รในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง
คำสำคัญ: การประเมินผล, ปัจจัยส่วนบุคคล KPI
1. บทนำ
ในภาวะปัจจุบันนั้นธุรกิจตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันที่รุนแรง จากปัญหา
ทางภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบการดารงชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ในขณะที่ทุก ๆ องค์กรต่างก็
ต้องการความสาเร็จให้ตรงตามกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย
การทากาไร และต้องการที่จ ะมีผ ลประกอบการในทุก ๆ ด้านให้ ดีขึ้นในแต่ล ะปี เพื่อครองความ
ได้เปรียบและมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ทุกองค์การจึงได้มีการพยายามพัฒนาองค์กรโดยมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร ซึ่งกระทาโดยผู้บริหารขององค์กร แต่การที่แผน
กลยุทธ์เหล่านั้นจะนาไปสู่ความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ได้นั้น นอกจากความสามารถของผู้บริหารในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ธุรกิจแล้ว ยังจะต้องอาศัยความสามารถในการส่ งต่อกลยุทธ์นั้นสู่การปฏิบัติให้ได้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอีกด้วย ดังนั้น การกากับดูแล ร่วมกับการมีระบบการวัดและประเมินผล
การดาเนินงานที่ถูกต้อง แม่นยานั้น จะส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ ประสบความสาเร็จได้ เนื่องจากจะทาให้
องค์กรทราบถึงสถานการทางานของตนว่าดีหรือไม่ อย่างไร และสามารถใช้ผลการประเมินนั้นในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จนบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาผลการทางานของพนักงานในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ โดยการเปรียบเทียบการทางานของปัจเจกบุคคลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร รวมถึง
การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ทางานด้านต่าง ๆ ขององค์กร โดยการประเมินผลจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การจ่ายค่าตอบแทน
(2) การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งทั้งในแนวราบคือการโยกย้ายหมุนเวียนงาน และแนวดิ่ง คือการเลื่อน
ตาแหน่งขึ้นหรือลดตาแหน่ง (3) การแข่งขัน และ (4) การให้รางวัลและการลงโทษ สาหรับเทคนิคการ
ประเมินผลนั้นมีมากมายหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งสามารถทาได้ทั้งแบบประเมินรายคนและประเมินผลเชิง
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เปรียบเทียบ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินก็มีหลากหลายทั้งการพิจารณาจากผลงาน จากบุคลิกภาพ พฤติกรรม
และมีการให้น้าหนักที่แตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อ ขึ้นกับสิ่งที่องค์กรนั้น ๆ ให้ความสาคัญ
องค์กรกรณีศึกษา บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด ได้เลือกการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบของ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งจะสามารถแสดงผลของการวั ดหรือการประเมิน
ในรู ป ข้ อมู ล เชิงปริ ม าณเพื่ อสะท้อ นประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บัติ งานขององค์ กรหรื อ
หน่วยงานภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัดนั้น ได้มีการว่าจ้างบริษัท
จากภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ KPI ทั้งในเรื่องของการให้คาแนะนา
และการวางระบบสารสนเทศ เพื่อสามารถดึงข้อมูล การทางานของพนักงานในแต่ล ะตาแหน่ง ที่
ต้องการประเมิน เข้าสู่ระบบ KPI และสามารถวัดผล รวมถึงตัดเกรดพนักงานแบบอิงกลุ่ม ตามแผนก
และตาแหน่งของพนักงานรายนั้น ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้บริหาร สามารถรู้ได้ว่าพนักงานรายไหนทางานได้
ตรงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ รายไหนหรือแผนกใดที่ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ และเพราะเหตุใดที่ยัง
เป็นอุปสรรคในการทางานให้บรรลุผล เพื่อจะได้สามารถปรับปรุงแก้ไข ฝึกอบรมพัฒนา ได้ถูกต้อง
ตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ
การศึกษาในครั้งนี้ คือการนาผลการประเมินการปฏิ บัติงาน (KPI) ที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ านวน 217 ราย ที่ เ ก็ บ รวบรวมมาตลอดปี 2562 มาวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ เทียบกับผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้
เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ปัจจัยด้านการทางาน
ได้แก่ ตาแหน่งงาน สาขาที่ทางาน ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้
สามารถน าไปพัฒ นาด้านบุ คลากรให้ เกิดการทางานตามเป้าประสงค์ของบริษัท ใช้ประกอบการ
พิจารณารับคนเข้าทางาน พิจารณาปรับเลื่อนตาแหน่ง รวมถึงหาจุด อ่อนที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่
ได้ผลตามที่ต้องการด้วย
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPI) ของ
พนักงานบริษัทชาญยนต์ 2005 จากัด
2.2 เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท
3. คำถำมหลักกำรวิจัย
ปัจ จั ย ใดบ้ างที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด ประจาปี 2562
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4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวไว้ถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ว่าได้รับ
อิท ธิ พ ลจากลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของคนทางด้ า นต่ าง ๆ ได้ แ ก่ อายุ วงจรชี วิ ต ครอบครั ว อาชี พ
การศึกษา ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการดารงชีวิต ล้วนส่งผลถึงพฤติกรรมการทางานที่ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพกันทางานที่แตกต่างกันไป
ศิริ ว รรณ เสรี รั ตน์ (2539) ได้กล่ าวถึ งอิทธิพลของปัจ จัยส่ ว นบุคคลที่ส่ งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจ การทางาน และรูปแบบการดารงชีวิตไว้ดังนี้ (1) อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน มีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มอายุน้อยจะมีความรักอิสระและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานได้มากกว่าคนกลุ่มอายุมากที่ต้องการ
ความมั่นคงและเติบ โตในอาชีพประจาที่ทาอยู่ (2) วงจรชีวิตครอบครัว คนโสด แต่งงาน หย่าร้าง
มีบุตรอายุน้อย มีบุตรที่โตแล้ว มีภาระที่ต้องดูแลบุพการี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
งานและความตั้งใจทางาน รวมถึงความจงรักภักดีต่อหน่วยงานที่แตกต่างกันออกไป (3) อาชีพ อาชีพ
ที่แตกต่างกัน รวมถึงตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานที่แตกต่างกัน เช่น
อาชีพรับจ้างรายวัน จะมีค วามใส่ใจในคุณภาพของงานและให้ความสาคัญต่อการประเมินงานของ
ผู้ว่าจ้าง น้อยกว่าอาชีพพนักงานประจาโดยเฉพาะที่อยู่ในตาแหน่งงานที่สูง ก็จะยิ่งให้ความสาคัญต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้น (4) โอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งคือรายได้ ผลตอบแทนจากการ
ทางานนั่นเอง หากเป็นกลุ่มที่ค่าตอบแทนสูง ก็จะมีพฤติกรรมการทางานที่มุ่งเน้นไปที่ผลงานของการ
ทางานที่มากกว่า และ (5) การศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน
และการตอบสนองต่อการวัดประเมินผลการทางานที่แตกต่างกัน
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal: PA)
ธาดา ราชกิ ต (2562) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความส าคั ญ ของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Appraisal) ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จไว้ว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นตัวที่ตัดสินความสามารถในการทางาน ไปจนถึงศักยภาพของ
พนักงานที่จะช่วยทาให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาทาง
อาชีพ (Career Development) อีกด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยในการพัฒนาในด้านของทักษะโดยตรง
แต่จะช่วยเป็นตัวชี้วัดและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานในแต่ละบุคคลได้ และชี้ให้เห็ นว่าองค์กรมี
ความจาเป็นจะต้องปรับปรุงในเรื่องใด พนักงานควรจะพัฒนาตนเองอย่างไร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ควรจะมีบ ทบาทในการเสริ มทักษะความรู้ความสามารถในด้านใด และสิ่ งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การวัดผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถนามาเป็นดรรชนีชี้วัดความสาเร็จของการทางาน อัน ส่งผลต่อ
การเลื่อนตาแหน่ง ขึ้นเงินเดือน พิจารณาผลตอบแทน หรือแม้แต่การพิจารณาเลิกจ้างงาน ดังนั้น
หลักการที่จะใช้ในการประเมินผล จะต้องประกอบไปด้วย 3 หลักการหลักคือ (1) หลักเกณฑ์เป็นที่
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ยอมรับ พนักงานทุกระดับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชี รับทราบร่วมกันในหั วข้อของการประเมิน
เกิ ด การยอมรั บ ร่ ว มกั น และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น (2) ก าหนดระยะเวลาชั ด เจน การไม่ มี ช่ ว ง
ระยะเวลาระบุนั้น นอกจากทาให้การประเมินไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังทาให้เกิดความเบื่อหน่ายและ
กดดันแทนที่จะเกิดเป็นแรงจูงใจได้ และการไม่ระบุเวลาที่จะวัดผลนั้น จะทาให้ ไม่มีจุดวัดผลที่ชัดเจน
ด้วยเช่นกัน (3) สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อสะท้อนสู่รายละเอียดของบรรทัดฐานการ
ประเมิน และเป็นการประเมินผลที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้
จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) เพื่อวัดผลศักยภาพการทางานของพนักงาน: การประเมินผลนี้จะใช้หัวข้อประเมินอ้างอิง
จากคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ล ะตาแหน่งงานเป็นหลั ก เพื่อให้ ทราบว่า
พนักงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ เกินหรือขาดจากมาตรฐาน
เพื่อให้สามารถเห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของพนักงานรายบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้าย: หากพบว่าพนักงานมีความสามารถสูง หรือมีจุดเด่นที่ตรง
กับ ความต้ องการของงานใด ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลก็ ส ามารถจั ดสรร ปรั บหรื อ เลื่ อ นต าแหน่ ง ให้
เหมาะสมกับความสามารถ และเกิดความท้าทายในการทางานที่สร้างผลิตผลให้แกบริษัทได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
3) เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือพิจารณาโบนัส การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
จะทาให้การให้ค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล และสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้เช่นกัน
4) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้บุคลากรทุกคนรู้ถึงศักยภาพของตนเอง
และในภาพรวมของการะประเมินยังบอกถึงประสิ ทธิภ าพโดยรวมของบริษัทได้เช่นกัน เพื่อการ
วางแผนในการพัฒนาศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นจุดอ่อนในการทางานของตนเองและ
ขององค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น
5) เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น โดยอาจจะดูจากหัวข้อที่ยังไม่สามารถบรรลุ หรือการ
ดูปั จจั ย ร่ ว มที่ส่ งผลให้ ก ารปฏิ บั ติง านนั้น ประสบความส าเร็จ หรือปั จจัยที่ ขัดขวางการทางานให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้
6) การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านนั้ น สามารถแบ่ ง การให้ ค ะแนนออกได้ เ ป็ น 4 ส่ ว นหลั ก
ดังต่อไปนี้ (1) การประเมินส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นชุดข้อมูลส่วนบุคคลเช่น การขาด ลา
มาสาย รวมถึงการลงโทษใด ๆ เช่นการถูกทาทัณฑ์บน ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการ
ท างาน แต่ มี ค วามส าคั ญ ที่ จ ะน ามาพิ จ ารณาผลการท างานในองค์ ร วม (2) การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) วัดจากการทางานโดยตรง ประเมินผลตามหน้าที่ตามคา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่กาหนดไว้ ตามทักษะงานของแต่ละคน โดยส่วนมากจะ
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เป็ น การประเมิน ที่ เน้ น ด้า นปริ มาณมากกว่า คุณ ภาพ (3) การประเมิ นสมรรถนะ (Competency
Evaluation) คือการประเมินศักยภาพของพนักงานที่ตรงตามความคาดหวังของตาแหน่งนั้น ๆ หรือ
บริษัทนั้น ๆ ต้องการหรือไม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความสามารถ แต่ไม่ได้มีศักยภาพในการทางานระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น ตามที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ ก็ อ าจจะส่ ง ผลให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ประเมิ น การเลื่ อ นต าแหน่ ง ได้ (4)
การประเมินผลทางเจตคติ (Attitude Evaluation) อ้างอิงตามทัศนคติส่วนบุคคล ประเมินความการ
ปฏิบัติตน ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัว ที่อาจจะไม่ได้มีตัวเลขวัดค่าที่ชัดเจน
มีความอ่อนไหวสูง แต่ก็มีความสาคัญต่อการประเมินเช่นกัน โดยความสาคัญของการประเมินในส่วน
นี้ก็คือ การประเมินที่ไม่มีอคติ มีความยุติธรรมต่อผู้ถูกประเมิน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็จะเข้ามา
มีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประเมินให้มีความรอบคอบและเป็นกลางที่สุดด้วย ที่เรียกว่า 360degree feedback คือการประเมินผลแบบ 360 องศา คือทั้งจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง
ใต้บังคับบัญชา แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยวกับ KPI
อริยา ธัญพืช และประสิทธิ์ วัฒนาภา (2549: 1-3) ได้สรุปไว้ว่า ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
performance indicators) มีความสาคัญในทุกระดับขององค์กร เนื่องจากเป็นสิ่งที่วัดได้ จึงสามารถ
ให้ ค่าตอบแทน และบริ ห ารคนทางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยการวัดควรจะต้อง
ประเมินเฉพาะสิ่งที่มีความสาคัญเท่านั้น เพื่อให้เกิดความสนใจในประเด็นสาคัญและนาทฤษฎีไ ปสู่
ภาคการปฏิบัติได้
สุ พั ณ ณิ ก า ทรงประสิ ท ธิ์ (2545: 27-28) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของลั ก ษณะของตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี
(Characteristics of a Good Key Performance Indicators) ไว้ว่า ตัวชี้วัดนั้นควรจะสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยจะวัดในสิ่งที่มีความสาคั ญเท่านั้น ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในหัวข้อนั้น ๆ ได้ ครอบคลุม
ทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและเป็นผล และทุก ๆ ตัวชี้วัดนั้น จะต้องมี
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในทุก ๆ ตัว โดยการออกแบบตัวชี้วัดต้องสามารถเข้าใจได้ตรงกันทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานและจะต้องเป็นสิ่งที่ควบคุมได้เกิน 80% ขึ้นไปของตัวชี้วัด เพราะหากชี้วัดใน
ส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะไม่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
ได้ และตัวชี้วั ดนั้นต้องไม่ทาให้เกิดการแตกแยกในองค์กรและสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของการ
ทางานแต่ละฝ่ายได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สาคัญขององค์กรได้
ณัฐพล ชวลิตชีวิน และปราโมท ศุภปัญญา (2545) กล่าวว่า การวัดผลการปฏิบัติงานควรมี
ความสืบ เนื่ องมาจากระดับ ภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ขององค์กรซึ่งมักจะเป็นการ
มุ่งเน้นไปที่เชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าปริมาณ (Quantitative) หลังจากกาหนดเป้าหมาย
ขององค์กรได้แล้วก็นามากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่สามารถวัดได้และเฉพาะเจาะจง
มากกว่า รวมถึงจะระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและมีระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อนามากาหนดเป็นกล
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ยุทธ์และแผนอันจะนาไปสู่การปฏิบัติตาม โดยระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators) จะเป็นการวัดที่ระดับการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในระดับที่สูงขึ้นจนถึงการ
บรรลุภารกิจ (Mission)
ยุทธศิลป์ พิพัฒน์นวกิจ (2553: 48-50) ทาการศึกษาปัญหาและการพัฒนาตัวดัชนีชี้วัดหลัก
ของบุคลากร (KPI) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พบว่า การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI ก่อให้เกิดการประเมินงานอย่างตรงไปตรงมา
ทาให้สามารถวางแผนการพัฒนางานในทุก ๆ ตาแหน่ง เกิดการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
อย่ างทั่ว ถึง ทั้งองค์กร แก้ไขปั ญหาได้อย่ างตรงจุด และเป็นรูป ธรรม หากพนักงานคนใดมีผ ลการ
ประเมินที่ดีแล้ว สามารถวาง career path ให้เป็นหัวหน้างานหรือเป็น coach ของการทางานได้
เพื่อสร้างการทางานที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป อีกทั้งจะทาให้เราทราบถึง
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติการทางานที่ทาให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ได้ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการรับเข้าทางานและระบบการฝึกอบรมพนักงานต่อไป
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่
1) มี ค วามเที่ ย งตรง (Validity) ต้ อ งสามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะวั ด ได้ อ ย่ า งแม่ น ย า ซึ่ ง มี
องค์ ป ระกอบย่ อ ยคื อ ความตรงประเด็ น (Relevant) และความเป็ น ตั ว แทน (Representation)
กล่าวคือต้องมี ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่จะวัดและดัชนีชี้วัดนั้น
จะต้องมีความเป็นตัวแทนของคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด เช่น GPA ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน,
อุณหภูมิร่างกายใช้แทนการมีไข้ เป็นต้น
2) ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) เมื่ อ มี ก ารวั ด ซ้ าจะต้ อ งได้ ผ ลในลั ก ษณะเดี ย วกั น ไม่
คลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องมีความเป็นปรนัย (Objectively) มิใช่เป็นการวัดจากความรู้สึกหรืออัตวิสัย
และมีความคลาดเคลื่อนต่า (Minimum error)
3) ความเป็นกลาง (Neutrality) ปราศจากความลาเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
4) ความไว (Sensitivity) จะต้องมีความไวต่อลักษณะที่มุ่งวัด และแสดงความผันแปรของสิ่ง
ที่จะวัดได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดที่มากเพียงพอ
5) ความสะดวกในการนาไปใช้ (Practicality) สามารถนาไปใช้ได้จริง กล่าวคือมีการเก็บ
ข้อมูลที่ง่าย สะดวก สามารถรวบรวม ตรวจ นับ หรือสังเกตได้ง่าย (Availability) มีการแปลความหมาย
ได้ง่าย ชี้ให้เห็นถึงจุดสูงสุด ต่าสุด และสร้างเกณฑ์ในการตัดสินได้ง่าย (Interpretability)
ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2539) ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการ ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมส าหรับ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ งานและแผนงาน ว่าองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ
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1) มีความเป็นกลาง (Neutrality) ไม่ลาเอียง ของตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น การใช้ตัวชี้วัดเป็น
รายได้ต่อค่าใช้จ่ายแรงงาน ไม่สามารถเทียบระหว่างธุรกิจบริการกับการผลิตได้ เนื่องจากภาคบริการ
ใช้แรงงานคนจานวนมาก ในขณะที่ภาคการผลิตมีการใช้เครื่องจักรทดแทนมากกว่า เป็นต้น
2) มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เกิดจากการคิด
เอาเองของผู้วัด
3) มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ล ะ
หน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
4) ค่าของมาตรวัดหรือดัชนีชี้วัด ควรสามารถตีความได้อย่างสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ
(Meaningfulness and Interpretability) คื อ มี จุ ด สู ง สุ ด และต่ าสุ ด ที่ ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจและ
เปรียบเทียบกันได้
5) ความถูกต้องของเนื้อหาของดัชนีชี้วัดที่นามาใช้ (Content Validity)
6) ความถูกต้องในการพัฒนาดัชนีชี้วัด (Development Validity) ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดนั่นก็
คือ การนาเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีบวกหรือคูณกัน ความถูกต้องนั้นจะขึ้นอยู่
กับความสามารถในการพิสูจน์ได้ในเชิงทฤษฎีจะต้องสอดคล้องกันเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏ
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีกำรจัดทำ KPIs ขั้นตอนกำรจัดทำ KPIs และกำรนำ KPIs ไปใช้ใน
องค์กร
อริยา ธัญพืช และประสิทธิ์ วัฒนาภา (2549) ได้สรุปแนวทางของการจัดทา KPIs ไว้หลัก ๆ
อยู่ 4 วิ ธี ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) การจั ด ท า KPIs โดยอ้ า งอิ ง แนวทางของ Balanced Scorecard BSC:
Balanced scorecard คือเครื่ องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติ
(Strategic Implementation) โดยใช้การประเมินที่จะทาให้องค์กรมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร (Alignment and Focus) ดังนั้น
การจัดทา KPIs โดยอ้างอิงจากหลักของ Balanced Scorecard นั้นจะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ให้อยู่
บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ขององค์กรในทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการเงิน (Financial Perspective)
มิติทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective)
และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) หลังจากนั้นนามาทาให้
เป็ น แผนเชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Map) แล้ ว จึงนาเอากลยุทธ์แต่ล ะตัว นั้นมาวิเคราะห์ ห าตัว ชี้วัดที่
เหมาะสมในการชี้วัดผลงานตามเชิงกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Strategic KPIs เพื่อนาไปใช้เป็น KPIs
ระดับองค์กร ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงระดับความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ Strategic KPIs
ว่ามีการสนับสนุนกันหรือไม่ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดควรที่จะมีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับตัวชี้วัดหลักได้
เมื่อได้หัวข้อและเกณฑ์ของ KPIs ในระดับองค์กรที่มีความสอดคล้องและถูกต้องแล้ว จึงทาตาราง
ตัว ชี้วัดผลงาน หรื อที่เรี ย กว่า Balanced Scorecard Sheet เพื่อระบุในรายละเอีย ดของตัว ชี้วั ด
ผลงานแต่ละตัวที่กาหนดไว้
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการจัดทา KPIs โดยอ้างอิงตามหลักกรอบแนวคิดของ Balanced Scorecard
2) การจัดทา KPIs โดยอาศัยหลักการของ ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Critical Success
Factors) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ หรือ Critical Success Factors คือปัจจัยที่แสดงวิธีการที่จะนาพา
องค์กรนั้น ๆ ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ เสมือนกับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนทั้งใน
เรื่องของผลงานหลักและการปฏิบัติการ ทั้งในด้านที่สามารถวัดได้และวัดไม่ได้ แต่จะต้องสามารถทา
หน้าที่ในการเป็นหลักการ กระบวนการ หรือแนวทางให้แก่องค์กรในการนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้
หรื อ อี ก ความหมายหนึ่ ง ก็ คื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการท าให้ อ งค์ ก รนั้ น สามารถประสบ
ความสาเร็จได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ และเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้การปฏิบัติงาน
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในทุ ก ระดั บ ให้ มุ่ ง ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง การจั ด ท า KPIs โดยอาศั ย Critical
Success Factors (CSFs) นั้น สามารถดาเนินได้สองแนวทางด้วยกันคือ (1) หากองค์กรมีการจัดทา
BSC แล้ว สามารถใช้ CSFs เป็น Objective เพื่อกาหนด KPIsได้เลย ตามภาพ (2) หากองค์กรยังไม่
เคยมีการจัดทา BSC มาก่อน สามารถกาหนดเป็น CSFs ขององค์กรขึ้นมา โดยใช้การประยุกต์ใน
แนวความคิดของการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาเป็นแนวทางร่วม เพื่อจะใช้ในการกาหนด KPIs
แต่ละด้านขึ้นมา แต่ยังให้มีความยึดตามแนวของ BSC คือการพิจารณาในทั้ง 4 มิติ โดย CSFs ที่ดีนั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผลลัพธ์และผลผลิต (Output & Outcome) โดยไม่เน้นถึงด้านของ
ปัจจัยนาเข้า (Input) และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายเดียว หรือ
เป็นลักษณะเป้าหมายที่เป็นระยะ ๆ เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ก็ได้ นอกจากนั้น CSFs จะต้องมี
ความหมายเฉพาะเจาะจงที่เข้าใจได้ง่าย และผู้บริหารให้การยอมรับ นอกจากนั้นจาเป็น จะต้องอยู่
ภายใต้อิทธิพลการควบคุมขององค์กรอีกด้วย
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการจัดทา KPIs โดยอ้างอิงตามหลักกรอบแนวคิดของ Critical Success Factor
3) การจัดทา KPIs โดยอาศัยหลักการของ Key Result Areas (KRAs) Key Result Areas
(KRAs) คือสิ่งที่องค์กรต้องทา หรือต้องให้ความสนใจเพื่อจะนาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ในการนา
KRAs มาเป็นแนวทางในการกาหนด KPIs จึงเป็นการพิจารณาถึงการดาเนินงานในแต่ละหัวข้อของ
KRAs ว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง KPIs นั้นจะเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทาการวัดหรือประเมิน เพื่อบอกว่าองค์กร
มีความสาเร็จในประเด็นหัวข้อของ KRAs นั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยมีขั้นตอนในการจัดทา KPIs คือ
(1) กาหนดกิจกรรมที่องค์กรต้องทา แล้วจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะเดียวกันเข้าไปในหัวข้อเดียวถึงถือ
เป็ น 1 Key Result Area และกาหนดชื่อของ Key Result Area นั้น ๆ (2) ทาการวิเคราะห์ผ ลที่
คาดหวัง (Objective Results) จากแต่ละ KRA โดยอาจจะกาหนดในรูปแบบของปริมาณ คุณภาพ
ต้น ทุ น ค่า ใช้จ่ าย เวลา ความพึงพอใจ ความปลอดภัย ความถูก ต้อง เป็ นต้น (3) วิ เคราะห์ ว่าจะ
สามารถวัดผลความสาเร็จได้อย่างไรจากผลที่คาดหวังแต่ละตัวที่กาหนดไว้ และกาหนดเป็นตัวชี้วัด
หลักออกมา โดยพิจารณาจากความสาคัญต่อผลที่คาดหวังนั้นของหน่วยงาน โดย KPIs จะต้องเป็น
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกหน่วยย่อยของตัวชี้วัดและองค์กรจะสามารถควบคุมผลนั้น ๆ ได้ดีที่สุด
4) การจัดทา KPIs โดยอาศัยจากการถาม-ตอบโดยผู้บริห ารจะตั้งคาถามที่ต้องการทราบ
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ร และค าตอบจะประกอบด้ ว ย KPIs ที่ จ ะเป็ น ค าตอบสะท้ อ นแก่ ค าถามเหล่ า นั้ น
ในลั กษณะของ Top-down Management ซึ่งค าถามนั้ น ๆ จะขึ้ นอยู่ กับ ผู้ บริ ห ารเป็ นหลั ก ว่า มี
วิสั ย ทัศน์ ห รื อมุม มองต่อ การบริ ห ารงานเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะมีข้ อบกพร่ องในการที่ไม่ ส ามารถ
ครอบคลุมในทุกมิติ หรือไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กร
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เกณฑ์การกาหนด KPIs : KPIs ที่พึงประสงค์ขององค์กรจะต้องเป็น KPIsที่สามารถบอกถึง
เป้ าหมายที่องค์ กรนั้ น ๆ ต้องการได้ โดยการกาหนดควรจะต้องยึ ดตามหลั กการ SMART ได้แ ก่
Specific มีความเฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจนในหัวข้อที่จะประเมิน Measurable จะต้องสามารถ
วัดได้อ ย่ างชัด เจน ไม่ใช่เป็ น ความรู้สึ กหรื อความเห็ นส่ ว นตัว ของผู้ ประเมิน Achievable จะต้อ ง
สามารถบรรลุได้จริง เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถทาให้สาเร็จได้จริง Realistic มีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริง สถานการณ์จริง และ Timely คือมีความเหมาะสมต่อช่วงระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนั้น
ยังควรจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานทั้งสาหรับพนักงาน
และผู้บริหาร ตัวชี้วัดประกอบไปด้วยส่วนที่เป็ นเหตุและส่วนที่เป็นผล มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมทั้ง
ส่ ว นที่ เ ป็ น การเงิ น และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง เป้ า หมายที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก รและมี ค วาม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ -พันธกิจ-กลยุทธ์ขององค์กร มีข้อมูลที่พร้อมให้การสนับสนุนในกระบวนการ
วัดผล มุ่งเน้นปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่สาคัญที่สุดข้อมูลที่จะใช้วัด KPIs นั้นจะต้องมีความเที่ยงตรง
แม่นยา ไม่กากวม มีอิทธิพลต่อสิ่งที่จะวัด สามารถเปรียบเทียบได้ และตรวจสอบความถูกต้องได้
การวัดผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถใช้ตัวชี้วัดได้หลายประเภทด้วยกัน โดยเฉพาะในส่วน
ของตัวชี้วัดหลักนั้น สามารถแบ่งออกได้สามแบบ แบบแรกคือแบ่งตามลักษณะของตัวชี้วัดซึ่งสามารถ
วัดได้ทั้งแบบ (1) เชิงปริมาณงาน (Quantity) เช่นการชี้วัดจากปริมาณงาน หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ดาเนินงาน (2) เชิงคุณภาพ (Quality) ดูจากคุณภาพที่ได้ของงาน (3) ตัวชี้วัดด้านเวลา (Time) คือ
การคานึงถึงระยะเวลาดาเนินการต่าง ๆ หรือระยะเวลาที่ให้บริการ (4) ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(Cost) (5) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) แบบที่สองคือการ
กาหนดตัวชี้วัดตามลักษณะของกระบวนการ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น Lead indicators ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บอก
ถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี และ Log indicators ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดถึง
ผลการทางานซึ่งสามารถวัดออกได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (Outcomes measures) และแบบสุดท้าย แบบที่สาม คือการแยกประเภท
ของตั ว ชี้ วั ด หลั ก KPIs โดยแบ่ ง ตามระดั บ ของงาน แบ่ ง ได้ เ ป็ น Job KPIs และ Strategic KPIs
โดย Job KPIs จะหมายถึงตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงความสาเร็จของการทางานเมื่อเทียบกับผลที่
องค์กรคาดหวังจากการปฏิบัติงานนั้น ๆ และ Strategic KPIs คือตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลา หลังจากที่องค์กรสามารถกาหนด KPIs ได้แล้ว ก็จะแสดงค่าของ KPIs ออกมาได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) สัดส่วน (Proportion) อัตราส่วน (Ratio) อัตรา (Rate) จานวน
(Number) หรือค่าเฉลี่ย (Average of Mean) เป็นต้น
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หลังจากกาหนด KPIs ได้แล้ว เพื่อให้ KPIs ที่นามาใช้ประเมิน มีความถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถติดตามควบคุมข้อมูลนั้นได้ จาเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้น
โดยอาจจะพิ จ ารณาจากประเด็ น ต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) มี ค วามพร้ อ มของข้ อ มู ล หรื อ ไม่ (Data
Availability) (2) มีความถูกต้องของข้อมูลหรือไม่ (Data Accuracy) (3) ข้อมูลมีความทันสมัยมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (Timeliness of Data) (4) การหาข้ อ มู ล นั้ น มี ต้ น ทุ น เท่ า ไหร่ (Cost of Data
Collection) (5) KPI นั้ น มี ค วามชั ด เจนมากน้ อ ยเพี ย งใด (Clarity of KPI) (6) KPI นั้ น มี ค วาม
น่ า เชื่ อถื อ หรื อไม่ (Validity of KPI) (7) สามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ นถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ แ ท้จ ริ ง ได้
โดยการเปรียบเทียบกับ baseline ที่กาหนด (Comparability of KPI) (8) มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัด
อื่น ๆ ในเชิงตรรกะเหตุและผล (Relationship with other KPI)
ขั้นตอนการนา KPIs ไปใช้ในองค์กร
1) ปรับระดับความรู้ ความเจ้าใจ และทัศนคติของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในแต่ละองค์กรนั้น ต่างก็มีพนักงานที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเก่ง ความรู้ ทัศนคติที่ต่าง ๆ กันไป
จึ งควรจะต้ องมี การปรั บ โดยการจั ดอบรม ทั้ งในรูปของการเรี ยน สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ สารสนเทศต่า ง ๆ
ให้การสื่อสารทั่วถึงทั้งองค์กร และให้ทุกคนในองค์กรมองตรงกันในทิศทางที่ควรจะเป็น และแนวทาง
การปฏิบัติต่อไป
2) การจัดตั้งคณะทางาน โดยจะต้องมีทีมที่เป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของ KPIs ที่มีความเข้าใจ
ในขั้ น ตอนการท า การวั ด ประเมิ น ผล รวมทั้ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเนื้ อ หางานอบรมให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
3) การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ในระดั บองค์กร โดยการกาหนด
เป็ น แผนที่เชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Map) โดยในแผนที่เชิงกลยุ ทธ์นั้นก็จะประกอบไปด้ว ยกลยุท ธ์
อีกมากมายที่จ ะสะท้อนถึงวิสั ย ทัศน์และการดาเนินงานขององค์กรนั้น ๆ โดยในคณะทางานนั้น
มีหน้าที่ที่จะต้องสามารถกาหนดถึงตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์จากกลยุทธ์แต่ละตัวขององค์กรให้ได้
4) เมื่อได้ KPIs ในระดับองค์กรแล้ว ก็นามาจัดทาเป็น KPIs Scorecard ระดับองค์กร หรือที่
เรี ย กว่ า KPI Sheet เพื่ อ ก าหนดในรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว ซึ่ ง ใน KPI Sheet จะต้ อ ง
ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด ความหมายของตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของตัวชี้ วัด สูตรในการคานวณ บุคคล
หรื อหน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบต่อตัว ชี้วัดนั้น บุคคลหรือหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ส นับสนุนต่อการบรรลุ
ตัวชี้วัดนั้น ความถี่ในการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด ความพร้อมของข้อมูลแบ่งเป็นสามระดับได้แก่ มีแล้ว ,
คาดว่ามี, ไม่มี แหล่งข้อมูล หน่วยที่วัด ผู้ถูก วัดซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย ผู้วัดซึ่ง
คือผู้รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย ข้อมูลของตัวชี้วัดในรอบ 3 ระยะเวลาที่ผ่านมา เป้าหมายที่
ต้องการในการบรรลุผล ค่าสูงสุด/ต่าสุดที่ยอมรับได้
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5) กรณีที่องค์กรเองต้องการที่จะวิเคราะห์หาตัวชี้วัดที่เป็นระดั บย่อยก็จะสามารถดาเนินการ
ไปได้พร้อม ๆ กับตัวชี้วัดหลักเลย โดยการ Cascading KPIs จะต้องคานึงถึงความสอดคล้ องของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวเทียบกับตัวชี้วัดหลักด้วย ว่าจะต้องมีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
6) เมื่อได้หัวข้อ KPIs มาแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนของการกาหนดค่าและเป้าหมายของตัวชี้วัด
โดยพิ จ ารณาถึ งข้ อมู ล เดิม ที่เ กี่ย วข้ อง และข้อ มูล พื้น ฐานในอดีต (Baseline Data) ประกอบการ
ตัดสินใจกาหนดเป้าด้วย
7) กระบวนการของการติดตามและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อการประเมินของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ และทาการรายงานผลเพื่อให้ทั้งองค์กรได้
ทราบว่าในหัวข้อ KPIs แต่ละตัวนั้น สามารถแปลผลออกมาได้เป็นอย่างไร และหากหัวข้อใดที่ยังไม่
สามารถบรรลุค่าที่ตั้งใจ จะต้องให้คณะทางานทาการพิจารณา วิเคราะห์หาสาเหตุ เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาและมีการติดตามประมวลผลเข้าสู่ระบบของ KPIs ต่อไป
โดยสรุปคือ เมื่อองค์ทาการแปลงวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นแผนที่กลยุทธ์ได้แล้วนั้น จะนาไปสู่
การกาหนดตัวชี้วัดหลักของแผนหรือองค์กรโดยรวม หลังจากนั้นจึงมีขั้นตอนที่สาคัญคือการกาหนด
เป็นตัวชี้วัดหลัก ซึ่งก่อนจะกาหนดหัวข้อได้นั้น จะต้องมีความพร้อมของข้อ มูลและมีกระบวนการการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ ประเมิน รายงานผลได้ เพี่อนาไปสู่ การปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ
คล้ายกับกระบวนการของ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพงาน ดังนั้นการใช้ KPIs ในการติดตามรวบรวม
ข้อมูลเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ จะทาให้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ยังต้องการการพัฒนาของหน่วยงาน
นั้น กล่าวคือเมื่อ KPIs ใดไปถึงเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายแล้ว คณะทางานหรือผู้บริหารอาจจะ
พิจารณาในการตัดตัวชี้วัดนั้นออก โดยผลักดับให้กลายเป็ นงานประจาไป เพื่อจะผ่อนการกากับดูแล
ในสิ่ งที่บ รรลุ เป้ าหมาย และดาเนิ นงานต่อไปได้ มาเน้นกับส่ ว นที่ยังไม่บรรลุ เป้าหมายหรือความ
ต้องการขององค์กร เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป
4.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภรดี สีหบุตร (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กรกับการรับรู้ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า อายุงานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
ค่านิย มและความจงรักภักดีต่อองค์ก รมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิภาพการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ในขณะที่ อายุและสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทางาน
อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จากัด กลุ่มตัวอย่าง 176 คน โดยการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) พบว่า อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่ง
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งานไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05
แต่ประสิทธิภาพการทางานมีความสัมพันธ์กั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 0.05
กั บ ปั จ จั ย ค้ าจุ น ได้ แ ก่ ข วั ญ และก าลั ง ใจ ความมั่ น คง สิ่ ง แวดล้ อ ม และปั จ จั ย จู ง ใจ อั น ได้ แ ก่
ค่าตอบแทน
สมศักดิ์ อรุณแสงศิลป์ (2550) วิจัยเชิงสารวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 348 คนทั้งผู้บริหารและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทั้ ง ในด้ า นของเพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษาไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสถิติกับผลการดาเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชน
อารยา แป๊ะป๋อง (2557) วิจัยเชิงสารวจ หาความสัมพันธ์ ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิผลการทางาน พบว่าความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน โดยพบว่าเพศชาย มีประสิทธิผ ลการทางานน้อยกว่าเพศหญิง
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 0.10866 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 กลุ่ มอายุ 31-40 ปี และมากกว่ า 50ปี ขึ้น ไป
มีประสิทธิผลในการทางานมากกว่ากลุ่มอายุ 20-30 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อจาแนก
ตามระดับ การศึกษา พบว่ากลุ่ มการศึกษาในระดับที่แตกต่ างกัน มีประสิ ทธิผ ลของการทางานที่
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ ระดั บ .05 จานวนสองคู่ คื อระดับ ปริญ ญาโทหรื อสู ง กว่ า
มีประสิทธิผลการทางานที่ดีกว่าระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี และเมื่อวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และกลุ่ม 10 ปีขึ้นไป
มีประสิทธิผลในการทางานมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05
ขั้นตอนกำรจัดทำ Key Performance Indicator ของบริษัท ชำญยนต์ 2005 จำกัด
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด เป็นผู้จัดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีสาขาทั้งสิ้น 36
สาขา พนักงานประจาจานวน 405 คน มีนโยบายในการจะจัดทา KPIs เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ทางาน และควบคุมติดตามการทางานของพนักทุกคน ในทุกแผนก ให้มีการปฏิบัติงานที่มีแนวทาง
ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพื่อตอบสนองพันธกิจและวิ สัยทัศน์ของบริษัท ทั้งเรื่องของ
งานขายและบริการ ทั้งเรื่องของผลกาไรและความพึงพอใจของลูกค้า โดยได้มีการจัดจ้างบบริษัท
Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทา KPIs เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเมื่อกลางปี 2561 โดยมี
เป้าหมายคือต้องสามารถประเมินผลงานปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับผลงานที่แท้จริงได้
ภายในปี 2562
ขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัดหลัก ได้อ้างอิงตามหลักของ Balanced Scorecard คือ การจัดทา
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 การขายไม่เกิน Margin
ที่ตั้งไว้ ยอดจัดเก็บเงินลูกหนี้ของทีมสินเชื่อ มิติทางด้านลูกค้า เช่น User Voice Index, จานวนครั้งที่
ถูกร้องเรียนจากลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน เช่น การส่งเอกสารการขายครบถ้วน การออก
ทะเบี ย นให้ ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด มิติทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น จานวนของ
พนักงานในสาขาที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กาหนด จานวนร้อยละของการเข้าประชุมตามนัด
หมาย เป็นต้น
โดยทางบริ ษั ท ได้ ตั้ ง ที ม ท างาน KPIs โดยเฉพาะเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการประสานงาน
การรวบรวมข้อมูล และการเรียนรู้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาวที่ว่าจ้างมา เพื่อจะสามารถดูแลติดตามและ
ประเมิน ผลของระบบ KPIsได้ในระยะยาว การตั้งหั วข้อหลั กในการประเมินนั้น จะได้มาจากการ
อ้างอิงตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเป็นผู้นาด้านการขายรถจักรยานยนต์ทั้งเรื่องงานขาย และ
บริการที่เป็นเลิศ เน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตทางด้านงานขายถูกกาหนดเป็นเปอร์เซ็น
การเติบโตเทียบกับยอดขายเฉลี่ย เมื่อดูจากห้าปีที่ผ่านมา ข้อมูลที่ใช้ในการนามาเป็นเกณฑ์ของ KPIs
ถูกอ้า งอิงมาจากประวัติเดิ มย้ อนหลั ง 5-10 ปี หลั งจากนั้น จึงมี การปรับเนื้ อหาการประเมิ นและ
หลักการเกณฑ์ประเมิน โดยการสัมภาษณ์พูดคุยทั้งจากผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก และผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับตรงกันของทุกฝ่าย
หลังจากมีการกาหนดตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย เกณฑ์การประเมินแล้ว จึงมีการทดสอบความ
เที่ยงตรงของ KPIs โดยการใส่ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการปฏิบัติงาน และผลการ
บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ตามแผนที่กลยุทธ์ของบริษัท ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อเตรียมนา KPIs
ที่ได้เข้าสู่การวัดประเมินผลต่อไป
ข้อมูล ที่จ าเป็ น ต้อ งใช้ เพื่อการประเมิน ผลปฏิบัติง าน จะถูกน าเข้ าสู่ ระบบ ทั้ งจากระบบ
สารสนเทศ และจากการกรอกข้อมูลของทีมผู้ดูแล KPIs โดยคะแนนจะถูกประเมินทุก ๆ ไตรมาส
เพื่อทราบถึงหัวข้อที่ยังไม่สามารถบรรลุได้หรือมีปัญหาในการทางาน เพื่อจะได้ปรับแก้ไขปัญหาได้
ทัน ท่วงที และมีการรายงานผลสรุ ปการทางานในทุก ๆ ปี โดยการรายงานจะมีส่ ว นของคะแนน
รายบุคคล และการจัดเกรดโดยเทียบกับพนักงานที่รับผิดชอบหัวข้อ KPIs ในระดับเดียวกัน เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าปีถัดไปจะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ KPIs อย่างไร ส่วนไหนทาได้ดีเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ สามารถยกเลิกหัวข้อเพื่อนนาไปเปลี่ยนเป็นงานประจา แล้วใส่หัวข้อใหม่ที่ต้องการให้พนักงาน
ปฏิ บั ติต ามเป้ า หมายเข้า ไปทดแทน และยั ง สามารถทราบถึ ง ผลการท างานรายบุ ค คล รายกลุ่ ม
รายสาขา รายแผนก เพื่อพิจ ารณาการให้ ผ ลตอบแทน หรื อวางแผนการเติบโตในสายงานต่อไป
นอกจากนั้นยังสามารถนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยส่วนบุคคล หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ที่ส่งผลต่อการทางานให้บรรลุหรือไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อีกด้วย
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ตารางที่ 4.1 แสดงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของแผนกงานขาย

5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจับที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแผนกงานขาย บริษัท ชาญยนต์
2005 โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ซึ่งตั ว แปรอิส ระได้แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คล (เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา) และปั จจั ยด้า นการทางาน
(ประสบการณ์ทางาน (อายุงาน) ตาแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน) ส่วนตัวแปรตามได้แก่ คะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) และผลกระทบทีไ่ ด้จากการศึกษาคือแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานและระบบการวัดประเมินผล
จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 5.1
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ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ตาแหน่งงาน
สาขาที่ปฏิบัติงาน

ตัวแปรตำม
คะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงาน (KPI)

แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางาน และ
ระบบการวัดประเมินผล

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานแผนกงาน
ขาย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด จานวน 217 ราย ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากการบันทึกผล
การประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของบริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด ประจาปี 2562 จากนั้นนาข้อมูล
ที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows version 26.0)
โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบคือ
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
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 จากัด เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจานวน 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 ตามลาดับ ส่วนอายุที่มากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบเป็นส่วนน้อยเพียง 9 ราย
(ร้อยละ 4.1) เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด
แผนกงานขาย ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จานวน 112 ราย (ร้อยละ 52) รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี 49 ราย (ร้อยละ 22) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 47 ราย (ร้อยละ 22) และระดับ
การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 9 ราย (ร้อยละ 4)
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ภาพที่ 6.1 แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของพนักงานเพศชายและหญิง

ภาพที่ 6.2 แผนภูมิแท่งแสดงช่วงอายุของพนักงาน

ภาพที่ 6.3 แผนภูมิวงกลมแสดงระดับการศึกษาของพนักงาน
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เมื่อพิจารณาตามอายุงานของพนักงานในบริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด 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 จานวน 19
ราย (ร้อยละ 8.7) และช่วงอายุงาน 16-20 ปี น้อยที่สุดคือ 4 ราย (ร้อยละ 1.8)

ภาพที่ 6.4 แผนภูมิแท่งแสดงอายุงาน
เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งหน้าที่การทางาน มีพนักงานในระดับปฏิบัติการ 171 ราย (ร้อยละ
78) ระดับหัวหน้างาน 16 ราย (ร้อยละ 7.4) และระดับผู้จัดการ 30 ราย (ร้อยละ 13.8) โดยพบว่า
เพศชาย มีสัดส่วนในงานระดับสูง คือระดับหัวหน้างานและระดับผู้จัดการมากกว่าเพศหญิง โดยระดับ
ผู้ จั ด การมีเพศชาย 21 ราย (ร้ อ ยละ 70) ระดับ หั ว หน้างานเป็นเพศชาย 15 ราย (ร้ อยละ 93.8)
ส่วนระดับปฏิบัติการมีเพศชายและหญิงจานวนที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 6.5 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนพนักงานในแต่ละตาแหน่ง แยกชาย-หญิง
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สาขาที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกแบ่งออกเป็นสามระดับคือ A B C จากขนาดของสาขา ขนาดอาเภอ
จานวนประชากรในอาเภอ และยอดขาย ซึ่งมีจานวนสาขาที่อยู่ในระดับเกรด A จานวน 9 สาขา
มีพนักงาน 80 ราย เกรด B จานวน 16 สาขา มีพนักงาน 88 ราย และสาขาเกรด C จานวน 11 สาขา
จานวน 49 ราย
เมื่อพิจารณาจากคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) พบว่ามีฐานนิยมอยู่ในช่วงคะแนน
40-60 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ ย อยู่ ที่ 42.8 คะแนน (ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.8 คะแนน)
การจัดเกรดของพนักงานตามค่าคะแนน KPI พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ จานวน 160 ราย (คิดเป็น
73.39%) มีระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกรด C รองลงมาคือเกรด D จานวน 30 ราย
(13.76%) เกรดB 22 ราย (10.09%) เกรด E 5 ราย (2.29%) และเกรด A มีเพีย ง 1 รายเท่านั้ น
(0.46%)

ภาพที่ 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 จากัด เมื่อจาแนกตามขนาดของสาขา (แบ่งเป็นเกรด A B C) พบว่า ในสาขา
ที่เป็นเกรด A คือมีขนาดสาขาที่ใหญ่กว่า ที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่มีขนาดใหญ่ และมีจานวนประชากรที่
มากกว่า จะมีคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานที่สูงกว่า สาขาที่มีขนาดรองลงมา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ในพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน
3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริ ษัท ชาญยนต์ 2005 เมื่อ จ าแนกตามเพศ พบว่ า ไม่มีค วามแตกต่างอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ
ระหว่างพนักงานเพศชายและเพศหญิง
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4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด เมื่อจาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ระดับของตาแหน่งงาน (ผู้จัดการ
หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีระดับความสัมพันธ์ที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่
ทาการศึกษา
5) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด เมื่อจาแนกตามอายุของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด เมื่อจาแนกตามอายุงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ยังสังเกตพบว่า อายุ อายุงาน และตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและ
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 กล่าวคือในพนักงานที่มีอายุมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีอายุงานที่สูง
กว่ า และจะมี ต าแหน่ ง งานในระดั บ ที่ สู ง กว่ า พนั ก งานที่ อ ายุ น้ อ ยกว่ า และยั ง พบว่ า เพศหญิ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อตาแหน่งงาน กล่าวคือเพศหญิงมีการเติบโตในสายงาน และได้ดารงตาแหน่ง
อยู่ในระดับสูงน้อยกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 สวนทางกับระดับการศึกษาที่เพศหญิง
มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณาจากขนาด
ของสาขาเทียบกับตาแหน่งงาน พบว่าในสาขาที่ใหญ่กว่า มีพนักงานในระดับปฏิบัติการที่มากกว่า
สาขาเล็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เช่นกัน
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ภาพที่ 6.8 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการทางาน และคะแนน KPI
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6.3 ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับพนักงานของบริษัท ชาญยนต์ 2005
จากัด ที่ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จานวน 10 ราย ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน จานวน 10
ราย และผู้บริหาร จานวน 2 ราย ด้วยกัน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถ
สรุปเป็นผลการศึกษาได้ดังนี้
ในกลุ่มของผู้ที่ได้คะแนนสูง กล่าวว่านอกจากปัจจัยส่วนบุคคลข้ างต้นแล้ว สิ่งที่ทาให้คิดว่า
เป็นปัจจัยที่ทาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ทัศนคติอันดีต่อการประเมิน ไม่ต่อต้านการ
ประเมินผล รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น และสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายได้
โดยง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนผลการวิจัยที่พบว่าอายุ อายุงาน และตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์กันนั้น
ส่วนหนึ่งคิดว่าเกิดจากวัฒนธรรมขององค์กร ที่ให้ผู้ที่มีอายุงานสูงกว่าได้ตาแหน่งที่สูงกว่า และทาให้
ยอมรับต่อนโยบายขององค์กรได้ง่ายกว่าเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่ชอบการถูกบังคับหรือประเมิน
ในกลุ่มผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ระบุว่าสาเหตุที่ทาให้เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจาก
เกณฑ์ตัวชี้วัด ที่ให้น้าหนักไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มที่ตาแหน่งสูงและตาแหน่งปฏิบัติการ โดยที่กลุ่มของ
ปฏิบัติการมีน้าหนักตัวชี้วัดของ User Voice Index อยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 15% ในขณะที่ตาแหน่ง
ผู้จัดการไม่มีตัวชี้วัดนี้ ซึ่งตัวชี้วัดนี้เป็นตัวที่ควบคุมได้ยากที่สุด เนื่องจากต้องติดต่อกับลูกค้า หากมีการ
ไม่รั บ สายหรื อเบอร์ ไม่ถูกต้อง ก็จ ะเสียคะแนนตรงส่ว นนี้ไป รวมถึงแรงจูงใจที่ได้ให้ ตามฐานของ
เงินเดือน ทาให้ตาแหน่งสูงที่มีเงินเดือนเยอะกว่ามีความกระตือรือร้นที่มากกว่า
ในความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่า การมีระบบการวัด KPI จะทาให้กลยุทธ์ถูกนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และทาให้ผลการทางานของพนักงานทุกคนถูกประเมิน
อย่างยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งหรือให้ค่าตอบแทน แต่ยอมรับว่าตัวชี้วัดบางตัวอาจจะยัง
ไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และอาจจะไม่สะท้อนการทางานได้อย่างแท้จริงทั้งหมด จึงจะต้องมี
การเก็บสถิติและปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดร่วมกันต่อไป
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ
บทสรุปเรื่องการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท
ชาญยนต์ 2005 จากัด สามารถอธิบายได้ตามหัวข้อดังนี้
7.1 สรุปผลกำรวิจัย
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย จาก พนั ก งานบริ ษั ท ชาญยนต์ 2005 จ ากั ด จ านวน 217 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 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 เป็นตาแหน่งปฏิบัติการ โดยมีสัดส่วน
เพศหญิงและเพศชายเท่า ๆ กัน แต่ในระดับหั วหน้างาน และระดับผู้ จัดการ พบว่าเป็นเพศชาย
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มากกว่าเพศหญิง โดยระดับหัวหน้างานมีเพศชาย 15 รายเพศหญิง 1 รายและระดับผู้จัดการมีเพศ
ชาย 21 รายเพศหญิง 9 ราย ระดับการศึกษาพบส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็น ร้อยละ
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
มีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่อายุ ตาแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน และอายุงานหรือประสบการณ์ทางาน
ส่วนปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
7.2 กำรอภิปรำยผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยจะขออธิบายเพื่อตอบคาถามงานวิจัยที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษาและ
ปัจจัยทางการทางาน ได้แก่ สาขาที่ทางาน อายุงาน ตาแหน่งงาน ที่แตกต่างกันของพนักงานในบริษัท
ชาญยนต์ 2005 จากัด ส่งผลให้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) แตกต่างกันหรือไม่ ตามแนวคิด
เช่นเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ อายุ การศึกษา
เพศ รู ป แบบการดารงชีวิต รวมถึงรูปแบบการดารงชีวิต รูปแบบการปฏิบัติงาน จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการทางานด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทางาน
แตกต่างกันออกไป
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานในบริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด ที่มีอายุต่างกัน มีผลการ
ประเมิน การปฏิ บั ติ งานที่ แตกต่ า งกั นอย่า งมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 โดยมีค วามสั มพั น ธ์
ทางบวกกั น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ อารยา ป๋ อ งแป๋ ง (2554) ที่ ท าการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อ
การทางาน พบว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 50 ปีขึ้นไป มีประสิทธิผลในการทางานมากกว่ากลุ่มอายุ
20-30 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าผลขัดแย้งกับการศึกษาของ ภรดี สีหบุตร
(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้
ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546)
ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่
(ไทยแลนด์ ) จ ากั ด และการศึ ก ษาของ สมศั ก ดิ์ อรุ ณ แสงศิ ล ป์ (2550) ที่ วิ จั ย เชิ ง ส ารวจหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวั ดสุพรรณบุรี
ที่ได้ผลเช่นเดียวกันว่า อายุของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน
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พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง และเพศชายมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ อรุณแสงศิลป์ (2550)
ที่วิจัยเชิงสารวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนใน
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ พ บว่ า เพศที่ ต่ า งกั น ไม่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน แต่ แ ตกต่ า งจากผล
การศึกษาของ อารยา แป๊ะป๋อง (2557) ที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนัก งาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจสีลมที่มีต่อประสิทธิผลการทางาน ที่พบว่าเพศชาย มีประสิทธิผลใน
การทางานน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน เมื่อดูจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
พบว่า พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 จากัด ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีผลประเมินการปฏิบัติงานที่
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) แต่แตกต่าง
จากการศึกษาของ อารียา แป๊ะป๋อง (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิผลการทางาน ที่พบว่าพนักงานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท จะมีประสิทธิผลการทางานที่ดีกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรีและ
ต่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยทางการทางาน เมื่อจาแนกตามสาขาที่ปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานบริษัท ชาญยนต์
2005 จากัด ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาระดับที่สูงกว่า คือมีขนาดสาขาที่ใหญ่กว่า อยู่ในอาเภอใหญ่ที่มี
จานวนประชากรมากกว่า มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาที่เล็ก
กว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาตามอายุงานและตาแหน่งงาน พบว่าทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และยังพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการประเมินการปฏิบัติ งาน (KPI)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารยา
แป๊ะป๋อง (2557) ทาวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่าน
ธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ ทางาน 6 ปีขึ้นไป
มีประสิทธิผลในการทางานมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตกต่างจากผลการศึกษาของอิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ที่ศึกษาปัจจัยส่วน
บุ ค คลที่มี อิท ธิพ ลต่ อประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติง านของบริษั ทโตโยต้ า ทู โ ซ่ (ไทยแลนด์ ) ที่ส รุป ว่ า
ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสวน
ทางกับผลการศึกษาของ ภรดี สี หบุตร (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ว นบุคคลและ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ที่พบกว่าอายุงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือยิ่งอายุงานมาก ยิ่งมีประสิทธิภาพการทางานที่ลดลง
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7.3 ข้อเสนอแนะ
1) การนาผลการวิจัยไปใช้
(1) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความต้องการที่แตกต่างกันของช่วงอายุของ
พนักงาน
(2) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ระบบการ coaching ของพนั ก งานในองค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2) การเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประมวลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและ
มีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบเท่านั้น ในอนาคตควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมใน
เชิงลึก เพื่อนามาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยในการทางานอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่นรูปแบบการทางานเป็ น
ทีม ทัศนคติ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ว่ามีผลต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือไม่
(3) วิ จั ย เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
หลังจากมีการนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในองค์กร
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ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของค่ำยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติดศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม กรณีศึกษำ ค่ำยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
ศุภศักดิ์ สุขรมย์*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบ าบั ดฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด ศูนย์ ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัว ล าภู
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการนา
นโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการศึกษาหลายวิธี
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีเพื่อให้ได้รับ
ความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด ส่วนการศึกษาและวิธีการศึกษา จะใช้
การสังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์แบบทางการหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อม
กับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviewing) และการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู รวม 7 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผู้เคยผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู อีกจานวน 1 คน รวม 8 คน และกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 8 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้น จานวน
16 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยนามาจัดทาให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะ
องค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยมและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของค่ายบ าบั ดฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของจังหวั ด
หนองบัวลาภู
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การด าเนิ น การของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู ยังไม่สามารถทาให้ผู้ที่เข้ารับการบาบัดฯกลับเนื้อ
กลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการของค่ายบาบัดที่น้อยเกิ นไป งบประมาณที่ไม่เพียงพอ การรวมกลุ่มกันของผู้เสพฯที่เข้ามา
รับการบาบัดฯจนเกิดการขยายตัวของยาเสพติด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดที่ให้ผู้เสพ
*

พันจ่าอากาศเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เป็นเพียงผู้ป่วยทาให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยค่ายบาบัดฯ ยังไม่สามารถลดจานวนผู้เสพยาเสพติด เพียงแต่ชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ได้เท่านั้น ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของค่ายบาบัดฯ หากจะให้มีการแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินการของค่ายบาบัดฯให้มีมาตรฐาน พร้อมกับการ
ปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และควรลดขั้นตอนในการดาเนินงานที่ไม่
จาเป็น ลง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่ งผลให้ การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้มากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายบาบัดพื้นฟูฯ
1. บทนำ
ในปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกได้ตระหนักดีว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่
สาคัญและบ่อนทาลายประเทศในด้านที่สาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสุดท้ายคือ
ด้านความมั่นคง ผู้ติดยาเสพติดล้ วนมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมต้องดิ้นรนและกระทาทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้เสพยาเสพติดในปริมาณที่มากขึ้น นานเข้าก็กลายเป็นคนที่ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมอ่อนแอลงไปตามลาดับจนเกิดปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยได้กาหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นนโยบายสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แต่ก็ไม่สามารถทาให้ยาเสพติดจาง
หายไปจากสังคมได้ ยังคงแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยังเพิ่มความรุนแรง อีกทั้ง
ยังขยายวงกว้างมาสู่เด็กและเยาวชนที่เป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติอย่างรวดเร็ว แม้ว่ารัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ จะได้ ใ ช้ ม าตรการป้ อ งกั น และปราบปรามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาโดยตลอด แต่การปราบปรามก็ยังไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผู้กระทาผิดโดยเฉพาะ
ผู้ ค้ า และผู้ จ าหน่ า ยยาเสพติ ด ยั ง ได้ รั บผลตอบแทนหรื อ ผลก าไรจากการจ าหน่ า ยยาเสพติ ด ที่ สู ง
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมูลเหตุจูงใจที่สาคัญที่ทาให้ยังมีการจาหน่วยยาเสพติดอยู่เรื่อยไป ทาให้ผู้กระทา
ผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง แม้ว่ากฎหมายในปัจจุบันจะได้บัญญัติโทษตั้งแต่จาคุกตลอดชีวิต
จนถึงโทษประหารชีวิตก็ตาม ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวยังคงมีช่องว่างทาให้ไม่สามารถนาตัวการ
ใหญ่ซง่ึ เป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังมาลงโทษได้ มีเพียงแต่ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเท่านั้นที่ถูกจับกุมทาให้ยาเสพ
ติดยังมีการแพร่ระบาด ซึ่งทาให้ผู้บริหารประเทศได้ให้ความสาคัญและความเร่งดาเนินในการแก้ไข
ปราบปรามยาเสพติดเป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ของประเทศ (อุทัย เอี่ยมศรี, 2550)
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สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
2561 พบว่า การจั บ กุ มยาเสพติดเพิ่มสู งขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ และ
เฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 สามารถยึดยาบ้าได้ 302
ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชาอีก 16,399 กิโลกรัม ปริมาณยาเสพ
ติดที่ลักลอบนาเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลี่ย
ยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ยาไอซ์ กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)
ยาเสพติดที่มีการแพร่ ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์ และกัญชา ตามล าดับ
สาหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน สาหรับคีตามีน จากเดิมในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบาบัดเพียง 74 คน
เพิม่ สูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจานวนนี้เป็นรายใหม่ถึง 388 คนประชากรที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผู้มีงานทาถึง
ร้อยละ 78 พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด จากการสารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รอบที่ 2/2561
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จานวน 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) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคาโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
2) ยาบ้า ยังคงเป็น ยาเสพติดหลักที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยและในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดและเส้นทางลาเลียงผ่าน เพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม
3) ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทางาน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดหนองบัวลาภูและพื้นที่ใกล้เคียง
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญต่อความมั่นคงของคนในชาติ
เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจานวนผู้เสพยาเสพติดให้มีจานวนที่เพิ่มขึ้น อันเกิดความหลงผิด
ความอยากรู้ อยากลองตามที่กลุ่มเพื่อนแนะนาในหมู่วัยรุ่น หรือกลุ่มวัยคนทางานที่มีความเชื่อว่าจะ
สามารถทาให้ ตนมีก าลั งวั งชาในการทางานที่ เพิ่ มมากขึ้น หรือ แม้ กระทั้ งเป็น การเสพยาเสพติ ด
โดยหลงเชื่อว่าจะทาให้สมองปราดเปรื่อง ผิวพรรณสดใส หน้าตาสวยหล่อขึ้น ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ เพราะเมื่อเสพยาเสพติดเข้าไปแล้ว มีแต่จะทวีความรุ่นแรงในความ
ต้อ งการเสพที่ เพิ่ มมากขึ้ น ท าให้ ร่ า งกายทรุด โทรม อ่ อนแอ และยัง ทาให้ ต้ อ งน าเงิ นที่ ใช้ ใ นการ
ดารงชีวิตไปหาซื้อยาเสพติดมาเสพ เมื่อไม่มีเงินแต่ยังต้องการเสพยาเสพติดก็ต้องทาทุกวิถีทางเพื่อให้
ได้เงินมาเพื่อซื้อยาเสพติดมาเสพ จนทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาไม่หยุดหย่อน
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการนานโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรศึกษำ
จากที่ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่
คาดว่า มี ค วามสั ม พั น ธ์เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ทธิ ภ าพการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด ของค่ า ยบ าบัด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรต้นได้แก่
1) ทรัพยากรในการดาเนินงาน (งบประมาณ, บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ, วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)
2) ขั้นตอนในการดาเนินงานที่มีความชัดเจนทันต่อสถานการณ์
3) นโยบายของผู้บังคับบัญชา และ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส่ ว นตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูน ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจัง หวัด หนองบัว ล าภู และผลกระทบที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา คื อ
แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จากตั ว แปรต้ น ตั ว แปรตาม และ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 3.1
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ตัวแปรต้น
1. ทรัพยากรในการดาเนินงาน
(งบประมาณ,บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ,วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)
2. ขั้นตอนในการดาเนินงานที่มีความ
ชัดเจนทันต่อสถานการณ์
3. นโยบายของผู้บังคับบัญชา และ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูฯและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ตัวแปรตำม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

ผลกระทบ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ค่ำยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพ
ติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวลำภูอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม กรณี ศึ ก ษา ค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประชากรเป้าหมายและ
ผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวม 16 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเกี่ย วข้องกับ ค่ายบ าบั ดฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมจังหวั ด
หนองบัวลาภู จานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูน ย์ป รั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมจั งหวัดหนองบัว ล าภู จานวน 8 คน 3) กลุ่ มเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 1 คน ส่วนวิธีการศึกษาจะใช้การสังเกตการณ์
(Observation) การสัมภาษณ์แบบทางการหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interviewing) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีระยะเวลาในการศึกษา
เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 และประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1) ที่มาและวัตถุ ประสงค์ของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
2) กระบวนการ/ขั้นตอนในการดาเนินงานของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯ
3) ทรัพยากรในการดาเนินงาน อย่างเช่น งบประมาณ,บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์,วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอย่างอื่นที่จาเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวมา มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการในการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร

638

4) นโยบายของผู้บังคับบัญชามีผลอย่างไรในการดาเนินงานของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯ
5) ผู้ ที่เข้ารั บ การบ าบั ดฟื้นฟูฯ และหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ ความร่ว มมือเป็นอย่างดี
หรือไม่ อย่างไร และเมื่อผู้ที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูผ่านการบาบัดฟื้นฟูของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯแล้ว เป็นที่
ยอมรับของคนในสังคมหรือไม่ อย่างไร
6) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความจาเป็นต่อการดาเนินการของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯหรือไม่
อย่างไร
7) ผลสั มฤทธิ์ของการบ าบัดฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู
8) ปัญหาอุปสรรคของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวลาภูและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ควรเป็นอย่างไร
9) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ควรเป็นอย่างไร
10) ประเด็นคาถามอื่นที่เกี่ยวข้องอื่น
4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 7 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 1 คน ซึ่งได้ดังข้อมูลนี้
4.1 ที่มำและวัตถุประสงค์ของค่ำยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า โดยที่จังหวัดหนองบัวลาภูได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการ การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และนาคนออกจากวงจรการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สั ง คมและประชาชน มี กรอบทิ ศทางการด าเนิ นการ 8 ยุ ท ธศาสตร์ เพื่อ เป็ น ยุ ทธศาสตร์ ให้ ทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีภูมิคุ้ มกันยาเสพติดทุกคน
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด ผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดฟื้นฟูส มรรถภาพ อย่างมีมาตรฐาน และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลาภูได้กาหนดกรอบในการ
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ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเ ป้าหมาย ลดจานวนของผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดในพื้นที่และให้
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม
และ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ยั ง ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ต่ อ อี ก ว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
ได้กาหนดเป้าหมายนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จานวน 350 คน และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้ได้ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการ
บาบัด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด
ปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 และให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู จึงจัดทาโครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ กองร้อยอาสา-รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ 1 ตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.) จานวน 2,275,000 บาท
ส่วนวัตถุประสงค์ของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู นั้นก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการนาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม
ปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้ กลั บไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่ างปกติ พร้อมกับการได้
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมและ
สามารถนาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อันเป็นการทาให้หมู่บ้าน/
ชุมชนมีความปลอดภัยห่างไกลจากปัญหายาเสพติด โดยการให้ความสาคัญกับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นแกนนาของหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด การเป็นผู้นาในกิจกรรมอื่น ที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจหรือสร้าง
กาลังใจให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศู นย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู
4.2 กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรดำเนินงำนของค่ำยบำบัดฟื้นฟูฯ
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า อับดับแรกศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภูซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะจัดทาโครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพ
ติดจังหวัดหนองบัวลาภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยน-พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู) เสนอผู้บังคับบัญชา คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
อนุมัติโครงการแล้ว ก็จะจัดทาคาสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทางานฯ เพื่อมอบหมายภารกิจฯ
จากนั้ น ก็ จ ะด าเนิ น การประชุ ม คณะท างานฯ เพื่ อ ก าหนดกรอบ แนวทาง ขั้ น ตอนของกิ จ กรรม

640

แผนงานการบริหารจัดการโครงการฯ พอได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วทางศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู จะประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ก็ คื อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอ
ทุก อ าเภอ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู เพื่ อ ค้ น หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ดยาเสพติ ด เข้ า รั บ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ เ สพยาเสพติ ด ในห้ ว งวั น เวลาและสถานที่ ที่ ก าหนด จากนั้ น ก็ จ ะด าเนิ น การตาม
โครงการฯซึ่งจะมีการฝึกระเบียบแถว ฝึกวินัย ฯลฯ เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การควบคุมการ
ปฏิบัติตนภายในค่ายบาบัดฯ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารให้มีระเบียบโดยกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ 1จะเป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว และในระหว่างวันจะมีการอบรม
ให้ ค วามรู้ เช่ น การฝึ ก อาชี พ เป็ น ต้ น จากส านัก งานแรงงานจัง หวั ด หนองบั ว ล าภู ความรู้ เ รื่ อ ง
จริยธรรม และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ารับการบาบัดฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สสจ., กอ.รมน., ปปส., พม.,ตารวจ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการดาเนิ นการ
ประมาณ 12 วัน แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 15 วัน แต่ที่ต้องลดจานวนวันลงก็
เพราะว่าติดปัญหาเรื่องงบประมาณกับเรื่องบุคลากรของหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่อื่นที่ต้องดาเนินการ
เช่นกัน ซึ่งปกติจะมีจานวนผู้ที่เข้ารับการบาบัดฯรุ่นละประมาณ 60-120 คน ขึ้นอยู่กับความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการบาบัดฯส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถึง ร้อยละ
90 ส่วนผู้หญิงจะมีเพียง ร้อยละ 10 หรือน้อยกว่านั้นหรือบ้างครั้งก็ไม่มีเลย เนื่องจากถ้ามีผู้เข้ารับการ
บาบั ดฯเป็ น ผู้ ห ญิงมากจะทาให้ เกิดปัญหาในการควบคุมเป็นอย่างมากและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จก็จะสรุปผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
4.3 ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน อย่างเช่น งบประมาณ, บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ , วัส ดุ อุป กรณ์ หรื อทรัพ ยากรอย่ างอื่น ที่จ าเป็น นอกเหนื อจากที่ก ล่ า วมา มีค วาม
เพียงพอต่อความต้องการในการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า โดยปกติงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดาเนินกิจกรรม
ของค่ายบ าบั ดฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด ศูนย์ ปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมจังหวั ดหนองบัว ล าภู
จะได้รับจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.)
หรื อ บางปี ง บประมาณก็ อ าจได้ รั บ การอุ ด หนุ น จากองค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลาภู(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู) ซึ่งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้ าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าล่ วงเวลา ฯลฯ) ค่าใช้สอย ค่าวัส ดุ หรือ
ค่าใช้จ่ ายอย่ างอื่น ที่เกี่ย วข้อง ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ค่ ายบาบัดฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ได้รับงบประมาณจากศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.) จานวน 2,275,000 บาท แต่ปัญหาที่
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พบเป็นประจาในด้านของงบประมาณก็คืองบประมาณที่ได้รับมีไม่เ พียงพอ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ล่าช้า งบประมาณมีจานวนจากัด บางครั้งวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความจาเป็นใน
การแก้ ไ ขปั ญ หา งบประมาณไม่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารบริ ห ารจั ด การไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วรไม่ มี
งบประมาณที่จัดสรรให้โดยตรง ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ปปส.) หรือกรมการปกครอง หรือบางปีงบประมาณก็มาจากการอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แต่งบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มัก จะมีปัญหาในการ
เบิกจ่ายและมักถูกท้วงติงจากหน่วยงานที่มาตรวจสอบการใช้เงินอยู่เป็ นประจา เช่น สตง., ปปช.,
ปปท. เป็นต้น จึงทาให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ
เนื่องจากมีความกังวลที่จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ทาให้งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิน
ค่ายบาบัดฯมีอย่างจากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่รั ฐบาลได้วางไว้ คือ จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ
ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายไว้เป็นจานวนมาก แต่เพื่อให้การดาเนินการของค่ายบาบัดฯบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้จึงจาเป็นต้องมีการจากัดกรอบงบประมาณเท่าที่จาเป็น ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานในค่ายบาบัดฯ
เกิดความอึดอัดในการปฏิบัติงานเป็นอย่ างมาก จนบางครั้งเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจาเป็นต้องยอมควักกระเป๋าหรือใช้เงินของตนเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น
ค่าน้ามัน ค่าอาหารของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เข้ารับการบาบัด อย่างนี้เป็นต้น
จนเกิดคาว่า “เข้าเนื้อ” แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของงบประมาณทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้
วิธีการขอรับ บริจ าคจากผู้มีอัน จะกินในพื้นที่ หรือที่เราเรียกว่า พ่อค้า คหบดี นั้นเอง หรือขอรับ
ความอนุเคราะห์จากห้างร้านต่าง ๆ ให้ช่วยสนับสนุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนิ นการ
ในทางลับ แต่ก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ได้ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุน
ดังกล่าวแต่เป็นการใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่มีการบังคับ ไม่มีการ
กาหนดจานวนจะให้ช่วยกันตามศรัทธา ซึ่งจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วและจะได้รับการสนับสนุนอยู่
เป็นประจาจึงเรียกได้ว่าเป็น “ลูกไม้ มหาดไทย”
ด้ า นของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภูมีความเพียงพอแล้วเพราะเห็นว่า จานวนผู้ที่เข้ารับ
การบ าบั ดฯนั้ น มีจ านวนไม่มาก เนื่องจากจัง หวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ กมีเพียง 6
อาเภอเท่านั้น จึงทาให้เป้าหมายที่ทางส่วนกลางได้กาหนดมาในเรื่องของจานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ
นั้นได้กาหนดจานวนมาไม่มากเพียงรุ่นละประมาณ 60-70 คนเท่านั้น โดยได้ให้ข้อมูลว่าปกติ กองร้อย
อาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ 1 จะจัดกาลังพลซึ่งก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อ
เป็นครูฝึกและครูปกครอง จานวนประมาณ 12 คน ในการกากับดูแลผู้เข้ารับการบาบัดฯ ตั้งแต่เวลา
ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่เป็นประจาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายบาบัดฯ หรือที่
เรียกว่า รปจ. นั้นเอง และในระหว่างวันทางค่ายบาบัดฯก็จะประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
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เป็นต้น โดยจะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวให้กับผู้ที่เข้ารับการบาบัด
แต่ในมุมมองของผู้ที่ให้สัมภาษณ์บางท่าน ได้ให้ข้อมูลว่า จริงอยู่ที่ปกติจะมีสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนเพื่อเป็นครูฝึกและครูปกครอง จานวนประมาณ 12 คน ในการกากับดูแลผู้เข้ารับการ
บาบัดฯ ตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนถึงเข้านอน แต่อย่าลืมว่าครูฝึกและครูปกครอง ทั้ง 12 คน ยังมีภารกิจที่
จะต้องทานอกเหนือจากงานของค่ายบาบัดฯ อย่างเช่น งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่ การกวดขันบ่อนการพนัน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียน
การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ที่มีอยู่ทุกวันไม่หมดไปสักที อย่างนี้เป็นต้น ทาให้การกับกับดูแลผู้เข้า
รับการบาบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เห็นควรให้มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน ใครทางานในค่ายบาบัดฯก็ทางานในค่ายบาบัดอย่างเดียวไปเลย
อีกส่วนหนึ่งก็ไปทาหน้าที่หรือภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่อย่างเดียวไปเลย แต่หากทาแบบนั้น
แล้ ว ก าลั ง พลยั ง ไม่ เ พี ย งพอก็ ใ ห้ ข ออั ต ราก าลั ง พลเพิ่ ม เติ ม จากส่ ว นกลาง ซึ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ห มายถึ งความไม่เ พีย งพอด้ านบุค ลากรเฉพาะสมาชิ กกองอาสารัก ษาดิน แดนของ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ 1 เท่านั้น ส่วนในของหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ามาเพื่อ
บูรณาการงานร่วมกันเห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว
ด้ า นโครงสร้ า งในการบริ ห ารหรื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมของค่ า ยบ าบั ด ฯ ซึ่ ง จะมี ป ลั ด จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู เป็น ผู้อานวยการค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จั งหวั ดหนองบั ว ล าภู และจะมีหั ว หน้าศูน ย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวั ด
หนองบัวลาภู เป็นเลขานุการ และมีหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะกรรมการ ในการดาเนินงานของค่ายบาบัดฯ ซึ่งมีการวางโครงสร้ างการบังคับบัญชาหรือ
หน้าที่ในการดาเนินการที่ค่อนข้างชัดเจน และประกอบกับจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดที่มีขนาด
เล็กจึงทาให้ง่ายต่อการปกครองบังคับบัญชา จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างการดาเนินงาน
เท่าไรนัก
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จริงแล้วก็มีความเพียงพออยู่ไม่ ว่าจะเป็นห้องที่ใช้ในการอบรมให้ความรู้
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกระเบียบแถว ห้องอาหาร ห้องน้า เป็นต้น แต่เนื่องจากการดาเนินค่ายบาบัดฯ
ได้มีการดาเนินการมาหลายรุ่นซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี จึงทาให้ วัสดุ อุปกรณ์ หรือแม้กระทั้งอาคาร
สถานที่ มีความชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา จึงเสนอแนะว่าควรให้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ก็อยากมีการจาหน่ายแล้วดาเนินการจัดซื้อใหม่
หรือสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเก่าที่ชารุดเสียหาย อย่างเช่น ที่นอน หมอน โดยเฉพาะมุ้ง ที่ส่วนใหญ่
จะขาดเป็นรู้จนต้องทาการปะหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน รวมถึงอาคารสถานที่ควรที่จะมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เสียใหม่ ให้มีความสวยงาม ดูสะอาด งามตา ซึ่งจะทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้ง
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ควรที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Wifi เพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดฯ
ได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง
ด้านการบริหารจัดการของค่ายบาบัดฯเห็นว่าถ้าในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ในค่ายจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนอยู่แล้ว มีการแบ่งหน้าที่กัน
ที่ชัดเจน แต่จะติดอยู่ที่เรื่องของบุคลากรที่เป็น สมาชิก อส. ที่ต้องทางานซ้าซ้อนกันในภารกิจอย่างอื่น
นอกเหนือจากการดาเนินการของค่ายบาบัดฯที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดกาลังพล มีทางเดียวที่จะ
แก้ปัญหาตรงนี้ได้ต้องขอเพิ่มอัตรากาลังพล และรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณ
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การที่จะได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อมาบริหารจัดการในส่วนของทางราชการมักจะ
มีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า เพราะมีขั้นตอนทางธุรการที่มาก และไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ เจ้าหน้าที่จึงต้องทางานด้วยความอึดอัด เพราะบางครั้ งต้องเอาเงินของตนเองจ่ายไปก่อน
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจา จึงอยากให้ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณลงเอาแต่พอดี
เพื่อให้การบริหารจัดการของค่ายบาบัดฯ มีเอกภาพในการบริหารจัดการให้มากกว่าเดิม
4.4 นโยบำยของผู้บังคับบัญชำมีผลอย่ำงไรในกำรดำเนินงำนของค่ำยบำบัดฟื้นฟูฯ
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า นโยบายของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นนโยบายของท่านปลัด
จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็นผู้อานวยการค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลาภู ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการของค่ายบาบัดฯเป็นอย่างดี เพราะเป็นนโยบาย
สาคัญที่ต้องดาเนิน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่นับวันยิ่ งจะทวีความรุ่นแรง โดยให้คิดว่า
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาโดยด่วนก่อนที่เขาเหล่านั้นจะหลงผิดไปมากกว่านี้ เพื่อให้
กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนและ
ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดในค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด หนองบัวลาภู อันส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
ส่วนนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
นโยบายของกรมการปกครอง หรือ นโยบายของกระทรวง กรม อื่น ๆ ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก คือ ได้ให้ความสาคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งดาเนินการแก้ไข
เช่นกัน
4.5 ผู้ที่เข้ำรับกำรบำบัดฟื้นฟูฯ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
หรือไม่ อย่ำงไร และเมื่อผู้ที่เข้ำรับกำรบำบัดฟื้นฟูผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟูของค่ำยบำบัดฟื้นฟูฯแล้ว
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมหรือไม่ อย่ำงไร
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล ว่า ปกติการบาบัดแบบระบบค่ายบาบัดฯจะเป็นการเข้ารับการ
บาบัดแบบสมัครใจของผู้เข้ารับการบาบัด ซึ่งผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็น
อย่ างดีอยู่แล้ วเพราะดีกว่าที่จ ะต้องถูกนาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี แต่ก็มีบางส่ วนเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าค่ายบาบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนีหรือ หนีไป
ทางานยังต่างจังหวัด หรือแม้กระทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตามถึงบ้านก็ไม่ยอมมารายงานตัว พยายามแอบ
ซ่อนอยู่ภายในบริเวณบ้าน มิหนาซ้ายังให้ บิดา มารดา หรือญาติพี่น้องช่วยกันโกหกเจ้าหน้าที่ อีกว่า
“มันไม่อยู่บ้าน มันหายไปไหนก็ไม่รู้” ซึ่งเป็นการสร้างความลาบากใจและยากลาบากแก่เจ้าหน้าที่เป็น
อย่างมาก ส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากมีความคิดว่ากลัวว่าจะขาดความอิสระ ไม่อยากถูก
บังคับ กลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่ทาร้าย อย่างนี้เป็นต้น แต่เมื่อได้เข้าไปบาบัดในค่ายบาบัดแล้ว ก็ไม่ได้
น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะครูปกครอง ครูฝึก จะให้ความเป็นกันเองดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่ างตั้งแต่ตื่น
นอนจนถึงตอนเข้านอน พาออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี
ในเรื่องการให้ความร่วมมือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหรือไม่นั้น
เรื่องนี้ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะว่า เป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
เนื่องจากเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล และทุกกระทรวง กรม ที่ต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ถึงแม้จะมีเสียงบ่นจากบางหน่วยงานที่คิดว่า “ทาไม
ไม่ให้ ปกครอง ทหาร ตารวจ จัดการไปเลย” แต่ก็อย่าลืมว่าระบบราชการเมื่อเป็นคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายเมื่อสั่งแล้วก็ต้องทาอยู่ดี ประกอบกับจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กแต่ละ
หน่วยงานจะมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันเป็นอย่างดี จึงมีความง่ายในการประสานงานหรือขอความ
ร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
4.6 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมจำเป็น ต่อกำรดำเนินกำรของค่ำยบำบัดฟื้นฟูฯ
หรือไม่ อย่ำงไร
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ในปั จ จุ บั น โลกของเรามี ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ยู่
พอสมควรและเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆมากมาย ถ้ าหากค่ายบาบัด
ฟื้นฟูฯมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุตาแหน่งที่อยู่ อย่างเช่น กาไลข้อเท้า กาไลข้อมือ หรือ
อุปกรณ์อะไรสักอย่างที่อยู่ติดตัวกับผู้เข้ารับการบาบัดที่อยู่ในค่ายบาบัดฯ หรือ ผู้ที่ได้ผ่านการบาบัด
ของค่ายบาบัดฯแล้ว เพราะเมื่อผ่านค่ายบาบัดแล้วก็ต้องมีการติดตามความประพฤติอยู่ประมาณ 4
ครั้งด้วยกัน จะทาให้สามารถช่วยในการระบุตาแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในติดตาม
ควบคุมความประพฤติทั้งที่อยู่ในค่ายบาบัดฯหรือที่ผ่านการบาบัดของค่าบาบัดฯ และเป็นการลดภาระ
งานของครูฝึกและครูปกครองได้เป็นอย่างดี
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อันที่จริงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุตาแหน่งที่อยู่ มันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ใน
มุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่ามีผลดีมากกว่า เพราะการที่เกิดค่ายบาบัดฯขึ้นมาก็เพื่ออย่างจะให้ผู้ที่
เสพยาเสพติดได้เลิกยาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม อันเป็นการให้โอกาสผู้ที่หลงผิดกลับ
เข้ามาสู่สิ่งที่ดี และเพื่อให้การติดตามมีประสิทธิภาพบางครั้งก็มีการกระทบสิทธิส่วนบุคคลกันบาง
เพื่อไม่ให้ผู้บาบัดหลบหนีออกจากค่ายหรือหนีออกนอกพื้นที่ จนไม่สามารถติดตามมารายงานตัวได้
จึงมองว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน
4.7 ผลสัมฤทธิ์ของกำรบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภูถ้าในสิ่งที่ควรจะเป็นก็ควรทาให้ผู้ที่เข้ารับการบาบัด
ทุกคนได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก แต่ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่เมื่อออกจากค่ายไปแล้ว
ก็กลับ ไปอยู่ ในสั งคมเดิม ๆ สิ่งแวดล้ อมเดิม ๆ ต่อให้ ใจแข็งแค่ไหนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม และ
อาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อีก การที่เอาบุคคลดังกล่าวมาเข้าค่ายบาบัดส่วนใหญ่จะเป็น
การจายอมเข้ามามากกว่า เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องหา
คนมาเข้าค่ายบาบัดฯตามเป้าหมายที่จังหวัดกาหนด ก็จะเสนอทางเลือกให้ว่าจะสมัครใจเข้าค่ายหรือ
จะให้ส่งตารวจดาเนินคดี ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 จะเลือกที่จะเข้าค่ายบาบัดฯ เพราะกฎหมายสมัยนี้
ถือว่า “ผู้ เสพ คือ ผู้ป่ ว ย ต้องได้รั บการบาบัดรักษา” ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสียประวัติ จึงทาให้
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
4.8 ปั ญหำอุ ปสรรคของกำรบ ำบั ดฟื้ น ฟูส มรรถภำพผู้ติ ดยำเสพติ ด ศูน ย์ ปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรค ควรเป็นอย่ำงไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า ปัญหาและอุปสรรคของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ก็จ ะเป็ น ในเรื่ องของงบประมาณที่จะนามาใช้ในการดาเนินการของค่ายบาบัด ฯ ซึ่งกรมการ
ปกครองได้เสนอโครงการฯพร้อมระบุจานวนงบประมาณที่ต้องการไปในทุกปีงบประมาณ แต่ก็จะถูก
ตัดลงตลอด จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอจริง ๆ เนื่องจากการดาเนินการของค่ายบาบัด
ฯซึ่งเริ่มจากการหาคนมาเข้าค่ายบาบัดฯ ก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายแล้วไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ามันรถ ค่าอาหาร
น้าดื่มของเจ้าหน้าที่ อย่างนี้เป็นต้น และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่ายบาบัดฯได้มีความชารุดทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา จึงมีความจาเป็นที่ต้องปรับปรุง หรือมีการจัดหามาใหม่ เช่น เตียงนอน หมอน
มุ้ง ที่ขาดเป็นรูจนยุ่งเข้าไปกัดผู้เข้ารับการบาบัดจนกลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออก เป็นต้น และปัญหาที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ในเรื่องของการปลูกจิตสานึกของผู้เข้ารับการบาบัด เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของค่ายบาบัดฯจะเป็นเรื่องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ
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ของผู้เข้ารับการบาบัด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปลูกจิตสานึกเขาให้ได้ในระยะเวลาที่อยู่ในค่ายบาบัดฯ
ดังนั้น จึงมีความยากเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของค่ายบาบัดฯ เพราะมีเวลาน้อยและ
จากัด เพียง 12 วันเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้ งชีวิตจึงมีความยากมาก จึงทาให้
วิท ยากร ครู ฝึ ก ครู ป กครอง ต้ อ งทุ่ ม เท แรงกาย แรงใจ ในการฝึ ก เขา สอนสิ่ ง ดี ๆ ให้ ความรั ก
ความอบอุ่น แก่ผู้เข้ารับการบาบัดให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยเมื่อเขาออกไปจากค่ายบาบัดฯก็ยังจะได้
นึกถึงสิ่งดีที่ได้รับการถ่ายทอดไป ให้เกิดจิตสานึกทุกครั้งที่คิดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
4.9 แนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของค่ ำ ยบ ำบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ควรเป็นอย่ำงไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า อันที่จริงแนวทางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยค่ายบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น เป็นแนวคิดที่เป็นการให้โอกาสผู้ที่อยากกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
ได้มีโอกาสในการปรับปรุงตัว หรือ แก้ไขตัว เองเสียใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสาหรับกลุ่มคนที่อยากกลับตัว
แต่ก็มีบางกลุ่มที่ยอมเข้ามาบาบัด ณ ค่ายบาบัดฯเนื่องจากมีความจายอมเพราะคิดว่าดีกว่าที่จะไปติด
คุกเสียประวัติ ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ซึ่งแนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้มีสูตรสาเร็จ
นั้นจึงไม่มีจริงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องทางานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มักจะใช้วิธีที่ตนเอง
ถนัดหรือเคยทากันมาแล้วได้ผลหรือเป็นการสอนต่อกันมาจากรุ่นพี่หรือผู้บังคับบัญชาได้สอนกันมา
จากรุ่ น สู่ รุ่ น โดยยึ ดกรอบของกฎหมายเป็นส าคัญ หรือแม้กระทั้ง ใช้ความสามารถเฉพาะตัว เช่ น
ใช้ลูกเล่นในการหลอกล่อ หรือ การทาให้ผู้ที่กระทาผิดตายใจ หรือใช้การเกลี้ยกลอมต่อรอง อย่างนี้
เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์ ความใจเย็น การควบคุมอารมณ์เป็นที่ตั้ง จึงจะสามารถ
จับกุมผู้กระทาความผิดได้ในแต่ละครั้งหรือใช้ในการอบรมผู้ที่เข้ารับการบาบัดในค่ายบาบัดฯให้อยู่ใน
ร่องในรอยได้ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่า ยบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ที่ ค วรจะเป็ น นั้ น
(ตามแนวคิดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์) ควรมีการลงไปศึกษาหารายละเอียดการดาเนินการที่แท้จริงซึ่ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลา (จึงไม่ควรที่จะรีบเร่งจนเกินไป) ว่าควรเป็นอย่ างไรเสียก่อน โดยผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อนาข้อมูลที่ได้ (ที่มีการตกผลึก
แล้ว) มาทาเป็นรายละเอียดการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม แล้วนามา
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณให้เพียงพอต่อการการดาเนินการจริง ๆ (เน้นย้าว่า จริง ๆ) จากนั้น
ควรปรับเปลี่ยน หรือ ควรแก้ไขกฎหมายการดาเนินการหาคนเข้ารับการบาบัดให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทางานได้ง่ายขึ้นและระยะเวลาในการดาเนินการบาบัดใน
ค่ายบาบัดฯควรมีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้ารับการบาบัดให้มากที่สุด
พร้อมการฝึกอาชีพให้เพียงพอกับการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด ไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปให้ครบ
องค์ประกอบเท่านั้น แต่ต้องให้เขาเอาไปใช้ได้จริงเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อสามารถสร้าง
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รายได้สร้างอาชีพได้แล้ว พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกในอนาคต และอาจเป็น
กาลังที่สาคัญที่จะมาช่วยเราในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
4.10 ประเด็นคำถำมอื่นที่เกี่ยวข้องอื่น
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่เคยผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 8 คน ผู้ศึกษาได้ขอความร่วมมือให้
เจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบาบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมาให้ไปทาการสัมภาษณ์ตามที่
ผู้ศึกษาได้กาหนดคาถามให้ เพื่อเป็นการทาให้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ เกิดความสบายใจและไม่ต้องกังวลที่จะ
ให้ข้อมูล ทาให้ได้ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 3 คน และมีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จานวน 3 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 2 คน มีสัญชาติไทยทั้งหมด
ไม่มีสัญชาติอื่น มีสถานภาพโสดทั้งหมด(โสดตามกฎหมายแต่ก็มีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือคบหากัน
แบบวัย รุ่ น ) มี ร ะดับ การศึก ษาชั้น ประถมศึกษา จานวน 4 คน มัธ ยมศึกษา ปีที่ 3 จานวน 4 คน
มีอาชีพเกษตรกรรมจานวน 1 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสพยาเสพ
ติดเป็นยาบ้า จานวน 6 คน รองลงมาจะเป็นกัญชา จานวน 1 คน และยาไอซ์ จานวน 1 คน มีการ
เสพยาครั้งแรกในช่วงอายุ 10-20 ปี จานวน 7 คน อายุ 20 ปี ขึ้นไปจานวน 1 คน เนื่องจากเป็นวัยที่
อยากรู้อยากลอง และ มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติด น้อยกว่า 10 ปี จานวน 7 คน และ 10-20 ปี
จานวน 1 คน เคยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (คดีเสพฯ) จานวน 4 คน และไม่เคยถูก
จับกุม จานวน 4 คน
2) ข้อมูลจากประเด็นคาถาม ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลที่ท่านต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนแรกก็เกิดความอยากรู้อยากลองตามประสาวัยรุ่น
ที่มีความคึกคะนอกประกอบกับเพื่อนชักชวน อยากเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน อีกทั้ง ยังคิดว่าถ้าเสพยา
หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองจะทาให้รู้สึกเป็นขาใหญ่ในกลุ่ม ได้รับการเคารพจากเพื่อนฝูง มีผู้หญิง
เข้ามาชอบ รู้สึกว่ามันเท่ ทาให้มีเสน่ห์ คลายเครียด สามารถคุยโอ้อวดกับเพื่อนได้ว่าตัวเองเก่งและ
ยังสามารถแก้อาการเหนื่อยล้าจากการทางานหนักได้ จนเกิดความคิดว่าอาจเป็นหนทางทามาหากิน
โดยการเป็นเด็กเดินยาหรืออาจผั นตัวเองมาเป็นผู้ค้าเสียเอง ซึ่งจะทาให้มีรายได้และอาจทาให้ตนเอง
รวยได้
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(2) ท่านเคยคิดอยากเลิกยาเสพติด หรือไม่ อย่างไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ที่จริงตอนที่เสพยาอยู่ในช่วงนั้นก็ยังไม่ติดยาเท่าไรนัก
เพียงเสพเพื่อให้รู้สึกดี เพราะตอนเสพยาทาให้ไม่ต้องคิดอะไร เหมือนได้รู้สึกปลดปล่อย ล่องลอยไปใน
อากาศ และรู้สึกว่าไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งนั้น เลยยังไม่มีความคิดที่จะเลิก แต่ได้ถูกจับตรวจปัสสาวะ
ตอนที่จะไปทาธุระโดยปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ แล้วผลออกมาเป็นบวกเลยต้องจายอมเข้าค่ายบาบัดฯ
เพราะดีกว่าจะไปติดคุก
(3) ท าไมท่ า นถึ ง ได้ เ ข้ า มาบ าบั ด ที่ ค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ได้ ถู ก จั บ ตรวจปั ส สาวะตอนที่ จ ะไปท าธุ ร ะโดย
ปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่อาเภอ แล้วผลออกมาเป็นบวกเลยต้องจายอมเข้าค่ายบาบัดฯ เพราะดีกว่า
จะไปติดคุก และก็คิดว่าไปเข้าค่ายบาบัดฯไม่นานก็ออกมาแล้ว
(4) ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้าไปรับการบาบัดค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า ตอนที่ ไ ด้ เ ข้ า มาบ าบั ด ที่ ค่ า ยบ าบั ด ฯของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูครั้งแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะขาดอิสระ และยังปรับตัวไม่ได้เพราะครูปกครองและครูฝึกจะให้
ออกกาลังกายทุกวันทั้งเช้าและเย็น อีกทั้งในระหว่างวันก็มีการฝึกแบบทหาร ซึ่งรู้สึกเหนื่อยมากเพราะ
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในชีวิต จนรู้สึกโมโห หงุดหงิด และเมื่อออกนอกลู่ นอกทางครูฝึกก็จะทาโทษ
โดยให้ ออกกาลังกายจนกว่าจะเข้าระเบียบ แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มปรับตัวได้ ทาให้รู้สึกว่าค่าย
บาบัดฯไม่ได้น่ากลัวอยากที่คิด ตอนช่วงที่ออกกาลังกายและฝึก มันเหนื่อยมากจนลืมว่าอยากยาเสพ
ติดเลยในบางครั้ง และในบางวันก็มีการให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตร
งานช่างต่าง ๆ เป็นต้น และยังมีข้าวให้รับประทาน 3 มื้อ ช่วงพักก็มีร้านค้ามาขายขนมพอให้ได้รู้ดีบ้าง
(5) ท่านคิดว่ากระบวนการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นอย่างไร
ผู้ให้ สั มภาษณ์ได้ให้ ข้อมูล ว่า กระบวนการเท่าที่ทราบ คือ ตื่นเช้าออกกาลั งกาย
จากนั้นครูฝึกจะให้อาบน้า ทาธุระส่วนตัวแล้วก็แต่งตัวไปอบรมหรือไปฝึกแล้วแต่จะกาหนดในตาราง
เรียน ตกเย็นครูฝึกก็จะพาออกกาลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พอออกกาลังกายเสร็จก็ทานอาหาร
เย็น จากนั้นครูปกครองจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาอบรม สั่งสอนการใช้ชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติตัวใน
ค่ายบาบัดฯ ในแต่ละวันว่าควรต้องปรับปรุงตัวอย่างไรบ้าง จากนั้นจะมีการสวดมนต์ ไหว้พระแล้วเข้า
นอนซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกวัน เป็นระเบียบปฏิบัติประจา
(6) ท่านคิดว่ากระบวนการบาบัดแบบระบบค่ายฯ จะทาให้ตัวท่านและผู้ที่เข้ารับ
การบาบัดกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้หรือไม่ อย่างไร
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนอยู่ในค่ายบาบัดฯในช่วงแรก มีความรู้สึกอยากเสพ
ยาเป็นอย่างมาก แต่ครูฝึกจะคอยกากับอยู่ตลอดเวลาประกอบกับไม่สามารถหายามาเสพได้ถึงแม้จะ
ให้ เพื่ อนมาส่ งก็ ไม่ก ล้ าเพราะกลั ว ว่ าจะมีความผิ ด และครูฝึ กจะพาออกกาลั งกายและทาการฝึ ก
ระเบียบทุกวันเพื่อรีดเหงื่อให้ออกมามากที่สุด เห็นบอกว่ามันจะทาให้ไม่มีความอยากยาเสพติดและ
ทาให้เลิกฟุ้งซ่านได้ ช่วงแรกยอมรับว่าทรมานอยู่เหมือนกัน แต่พอทาแบบนี้ ทุกวันความอยากยาก็จะ
ค่อย ๆ ลดลง ส่วนคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกัน
(7) เมื่อออกจากค่ายบาบัดฯมาแล้ วความรู้สึกของตัวเอง ครอบครัว หรือชุมชน
ที่ท่านอาศัยอยู่ เป็นอย่างไร และทุกวันนี้ท่านยังเสพยาอยู่หรือไม่
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยอยากเสพยาเท่าไรนัก เพราะได้
ห่ า งจากการเสพไปพอสมควรถึ ง จะไม่ น านมากก็ ต าม แต่ ก็ ก ลั ว ว่ า จะอดใจไม่ ไ หวอยู่ เ หมื อ นกั น
ส่วนครอบครัวก็ให้กาลังใจและความอบอุ่นดี อย่างน้อยก็คิดว่าได้ออกไปปรับปรับปรุงตัวมาบ้างดีกว่า
จะเป็นแบบนี้ไปตลอด ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ช่วงแรกตอนกลับมา เขาก็ ระแวงเราอยู่เหมือนกัน แต่ก็
อดทนไปก่อนสักวันหนึ่งคนในชุมชนคงเห็นใจเราเองและให้โอกาสเราอีกครั้งในการอยู่ร่วมกับคนอื่น
ส่วนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วเพราะกลัวถูกจับอีก
(8) ท่านคิดว่าท่านยังมีความเสี่ยงที่จะกลับไปใช้หรือเสพยาเสพติด รวมถึงเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติด
มีมากกว่าในอดีตเพราะยาเสพติดหาได้ง่ายและราคาถูกมาก เม็ดละประมาณ 60-100 บาท เท่านั้น
ประกอบกับมีผู้ที่หลงผิดมาค้ายาเป็นจานวนมากเพราะรายได้ดีและเป็ นงานที่สบายถึงจะเสี่ยงติดคุกก็
ยอม จึงทาให้ผู้ที่เคยเสพยาหรือผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักจะหวนกับไปยุ่งเกี่ยวอีก ถ้าจะให้ดี
เจ้าหน้าของรัฐควรที่จะปราบปรามให้หมด เพราะถ้ายังมียาเสพติดเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแบบนี้
ยังไงไม่นานผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเหมือนเดิม
5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1) การศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวั ดหนองบัวลาภูที่
มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯโดยผู้ให้สัมภาษณ์
ในกลุ่มนี้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ตั้งแต่ 3 ปี จนถึง 8 ปี ซึ่งถือได้ว่ามี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูพอสมควรที่จะทราบบริบทในพื้นที่
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2) การศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์จานวน 8 ราย
โดยผู้ศึกษาได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ที่ มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบาบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมา
ให้ไปทาการสัมภาษณ์ตามที่ผู้ศึกษาได้กาหนดคาถามให้ เพื่อเป็นการทาให้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เกิดความ
สบายใจและไม่ต้องกังวลที่จะให้ข้อมูล ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี
จานวน 3 คน และมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 3 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 2 คน
มีสัญชาติไทยทั้งหมด ไม่มีสัญชาติอื่น มีสถานภาพโสดทั้งหมด (โสดตามกฎหมายแต่ก็มีอยู่กินกันฉันสามี
ภรรยาหรือคบหากันแบบวัยรุ่น) มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จานวน 4 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 4 คน มีอาชีพเกษตรกรรมจานวน 1 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือนต่า
กว่า 10,000 บาท จานวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 1 คนซึ่งส่วนใหญ่จะ
เสพยาเสพติดเป็นยาบ้า จานวน 6 คน รองลงมาจะเป็นกัญชา จานวน 1 คน และยาไอซ์ จานวน 1 คน
มีการเสพยาครั้งแรกในช่วงอายุ 10-20 ปี จานวน 7 คน อายุ 20 ปี ขึ้นไปจานวน 1 คน เนื่องจากเป็น
วัยที่อยากรู้อยากลอง และ มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติด น้อยกว่า 10 ปี จานวน 7 คน และ 10-20
ปี จานวน 1 คน เคยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(คดีเสพฯ) จานวน 4 คน และไม่เคยถูก
จับกุม จานวน 4 คน
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของค่ำยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู และประชาชนหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
หนองบัวลาภูที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้อยู่ระหว่างการบาบัดหรือเคยผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ดังนี้
(1) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดาเนินงานของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯ ปัจจุบันค่าย
บาบัดฟื้นฟูฯมีระยะเวลาในการดาเนินการ 12 วัน แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วจะใช้ระยะเวลา 15 วัน แต่ที่ต้อง
ลดจานวนวันลงก็เพราะว่าติดปัญหาเรื่องงบประมาณกับเรื่องบุคลากรของหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่
อื่นที่ต้องดาเนินการ โดยผู้เข้ารับการบาบัดฯส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถึง ร้อยละ 90 ส่วนผู้หญิงจะมีเพียง
ร้อยละ 10 หรือน้อยกว่านั้นหรือบ้างครั้งก็ไม่มีผู้เข้ารับการบาบัดที่เป็นผู้หญิงเลย เนื่องจากถ้ามีผู้เข้า
รับการบาบัดฯเป็นผู้หญิงมากจะทาให้เกิดปัญหาในการควบคุมและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น
ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น และการดาเนินการของค่ายบาบัดฟื้นฟูฯสามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะการดาเนินการ
ของค่ายบาบัดฯในแต่ละรุ่นจะมีการดาเนินการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ปัจจัย
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เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดาเนินการแต่เมื่อทางผู้ปฏิบัติไม่มีความพร้อม ผลที่ออกมาก็
ย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างเช่นในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงมีความจาเป็นต้อง
ลดปัจจัยในการดาเนินการของค่ายบาบัดฯบางอย่างลง เช่น ลดจานวนบุคลากร ลดจานวนผู้เข้ารับ
การบาบัดฯลง ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ทั่วถึง ไม่ตรงจุดเท่า ที่ควร
และอีกปัญหาหนึ่งที่ค่ายบาบัดฯ พบเจอก็คือการรวมกลุ่มของผู้เข้ารับการบาบัดฯ ที่แสวงหาข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติด เช่น การตั้ ง กลุ่ ม ใน Application Line เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ด้ านยาเสพติ ด
เป็นต้น อันเป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดได้ในอีกระดับหนึ่ง
(2) ทรั พยากรในการดาเนินงาน ของค่ายบาบัดฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ (Budget) ซึ่งโดย
ปกติงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมการปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.) หรือบางปีจะได้รับการอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ แต่ปัญหาที่พบในส่วนของ
งบประมาณคือมีไม่เพียงพอ มีการเบิกจ่ายล่าช้า มีจานวนจากัด บางครั้งวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติไม่
สอดคล้ องกับ ความจาเป็ น ในการแก้ไขปัญหา งบประมาณไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีการบริห าร
จัดการไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ เนื่องจากมีความกังวลที่จะดาเนินการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเพราะมักจะถูกท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ ทาให้งบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของค่ายบาบัดฯมีอย่างจากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบาบัดฯที่รัฐบาลได้วางไว้ ส่วนในด้านของบุคลากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความ
เพี ย งพอแล้ ว เพราะเห็ น ว่ า จ านวนผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ฯ นั้ น มี จ านวนไม่ ม าก เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กจึงทาให้มีเป้าหมายที่กาหนดมาไม่มาก แต่ในมุมมองของผู้ที่ให้
สั ม ภาษณ์ บ างท่ า น เห็ น ว่ า บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ค่ า ยบ าบั ด ฯ ยั ง มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งท า
นอกเหนื อจากงานของค่ายบาบั ดฯ อย่างเช่น งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้ นที่
การกวดขันบ่อนการพนัน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดที่มี
อยู่ทุกวันไม่หมดไปสักที อย่างนี้เป็นต้น ทาให้การกากับดูแลผู้เข้ารับการบาบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
เห็นควรให้มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน
ส่วนด้านโครงสร้างผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าโครงสร้างในการบริหารหรือดาเนินกิจกรรมของค่ายบาบัดฯ
มีการวางโครงสร้างการบังคับบัญชาหรือหน้าที่ในการดาเนินการที่ค่อนข้า งชัดเจนแล้ว ส่วนด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า มีความเพียงพอแต่เนื่องจากการดาเนินค่ายบาบัดฯได้มีการดาเนินการ
มาหลายรุ่นซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี จึงทาให้ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ มีความชารุด ทรุดโทรม
จึงเสนอแนะว่าควรให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ก็อยากมี
การจาหน่ายแล้วดาเนินการจัดซื้อใหม่ หรือสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเก่าที่ชารุดเสียหาย ส่วนด้าน
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การบริหารจัดการผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าการบริหารจัดการไม่ค่อยจะมีปัญหา เพราะมีสายบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่กันที่ชัดเจน แต่จะติดอยู่ที่เรื่องของบุคลากรที่เป็น สมาชิก อส. ที่ต้องทางาน
ซ้าซ้อนกัน มีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือต้องขอเพิ่มอัตรากาลังพล และส่วนการบริหารจัดการ
ในเรื่องของงบประมาณที่มักจะมีปัญหาในเรื่องความล่าช้า เพราะมีขั้นตอนทางธุรการที่มากจนเกินไป
และมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่จึงต้องทางานด้วยความอึดอัด เพราะบางครั้ง
ต้องเอาเงินของตนเองจ่ายไปก่อน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจา จึงอยากให้ลดขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณลงให้พอดี เพื่อให้การบริหารจัดการของค่ายบาบัดฯ มีเอกภาพในการบริหาร
จัดการให้มากกว่าเดิม ส่วนด้านอื่น ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาในการหา
คนมาเข้าค่ายบาบัดฯซึ่งโดยปกติผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามาบาบัดฯ ซึ่งมีความคิดว่า
เป็นการเสียเวลาทามาหากินและขาดอิสรภาพ ถึงจะมีก็น้อยมาก ซึ่งการที่จะได้ผู้เข้ารับการบาบัดตาม
เป้าหมายที่กาหนด เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้อ งกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอทุกอาเภอ
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู จะต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาผู้เสพยาเสพติดให้ได้ตามจานวนที่ทางการ
กาหนด โดยการลงไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางในพื้นที่แล้ วขอความร่วมมือตรวจปัสสาวะผู้ที่
เดินทางหรือผู้ที่คิดว่าน่าสงสัย และปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง คือปัญหาในเรื่องของกฎหมายในการเข้ารับ
การบาบัดฯในระบบค่ายบาบัดฯนั้น ผู้เข้ารับการบาบัดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเข้ารับการ
บาบัดในระบบค่ายฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้ น ซึ่งในปัจจุบันผู้เสพยาเสพติดจะเป็นผู้เสพหน้าใหม่ซึ่ง
มักจะมีอายุไม่ถึง 18 ปี จึงทาให้ไม่สามารถนามาเข้าค่ายบาบัดฯ ได้ จึงอย่างเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยน
กฎหมายใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
(3) นโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือนโยบายอื่นที่เ กี่ยวข้อง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เห็น ว่านโยบายของผู้บังคับบั ญชาได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการของค่ายบาบัดฯเป็นอย่างดี
เพราะเป็นนโยบายสาคัญที่ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยให้คิดว่า “ผู้เสพ คือ
ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษา พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดในค่ายบาบัดฟื้นฟูฯ อันส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญและกาลังใจ และ
พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ส่วนนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ให้ความสาคัญในการ
แก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งดาเนินการแก้ไขเช่นกัน
(4) การให้ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะดีกว่า
ที่จ ะต้อ งถูกน าส่ งพนั ก งานสอบสวนเพื่ อดาเนินคดี แต่ก็ มีบางส่ ว นเมื่อ เจ้าหน้าที่ได้ แจ้งให้ เข้ามา
รายงานตัวเพื่อเข้าค่ายบาบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนี ซึ่งสร้างความลาบากใจให้แก่เจ้าหน้าที่
เป็นอย่างมาก ส่วนการให้ความร่วมมือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เพราะว่า เป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากเป็นนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลและทุกกระทรวง กรม แต่ก็มีเสียงบ่นจากบางหน่วยงานที่คิดว่า “ทาไม ไม่ให้ ปกครอง ทหาร
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ตารวจ จัดการไปเลย” แต่ก็อย่าลืมว่าระบบราชการเมื่อเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อสั่งก็ต้ อง
ปฏิบัติอยู่ดี
(5) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะว่าในปัจจุบันโลกของ
เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าหากค่าย
บาบัดฟื้นฟูฯ มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุตาแหน่งที่อยู่ จะทาให้สามารถช่ วยในการระบุ
ตาแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในติดตามควบคุมความประพฤติทั้งที่อยู่ในค่ายบาบัดฯ
หรือที่ผ่านการบาบัดของค่าบาบัดฯ และเป็นการลดภาระงานของครูฝึกและครูปกครอง ในอีกมุมหนึ่ง
เทคโนโลยีมันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่ ามีผลดีมากกว่าเพราะการที่
เกิดค่ายบาบัดฯขึ้นมาก็เพื่ออย่างจะให้ผู้ที่เสพยาเสพติดได้เลิกยาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของ
สังคม และเพื่อให้การติดตามมีประสิทธิภาพบางครั้งก็มีการกระทบสิทธิส่วนบุคคลกันบาง เพื่อไม่ให้
ผู้บาบัดหลบหนีออกจากค่ายหรือหนีออกนอกพื้นที่
(6) ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการบาบั ด ฟื้น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด ศู น ย์ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่เมื่อออกจากค่ายไปแล้ว ก็กลับไปอยู่
ในสังคมเดิม ๆ สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ และอาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อีก การที่เอาบุคคล
ดังกล่าวมาเข้าค่ายบาบัดส่วนใหญ่จะเป็นการจายอมเข้ามามากกว่า เพราะเมื่อถู กเจ้าหน้าที่ตรวจ
ปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่จะให้เข้าค่ายบาบัดฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเข้าค่ายบาบัดฯ
ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสียประวัติ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
(7) ปัญหาและอุปสรรคของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ให้สัมภาษณ์
เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคจะเป็นในเรื่องของงบประมาณที่จะนามาใช้ในการดาเนินการของค่ายบาบัดฯ
จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอ เนื่องจากการดาเนินการของค่ายบาบัดฯซึ่งเริ่มจากการ
ค้นหาคนมาเข้าค่ายบาบัดฯ ก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายแล้ว ประกอบกับ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่าย
บาบัดฯก็มีความชารุดทรุดโทรม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่และปัญหาที่สาคัญอีก
อย่ างหนึ่ ง คือ ในเรื่ อ งของการปลู ก จิต ส านึก ของผู้ เ ข้า รับ การบ าบั ดมี ความจาเป็ นที่ จะต้อ งปลู ก
จิตสานึกให้ได้ในระยะเวลาที่จากัด คือ 12 วัน ที่อยู่ในค่ายบาบัดฯ เท่านั้น ดังนั้น จึงมีความยากเป็น
อย่างยิ่งเพราะมีเวลาน้อยและจากัดที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้งชีวิตได้ จึงเสนอแนะให้เพิ่ม
เวลาในการเข้าค่ายบาบั ดฯอีก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ผู้ ที่เข้ ารับการบาบัดได้คิด ได้เรียนรู้
ได้ห่ างสิ่ งแวดล้ อมเดิม ๆ ที่ไม่ดี ได้วิช าความรู้ติดตัว เพื่อนาไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวในภายภาคหน้า อันจะส่งผลให้เกิดการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยสิ้นเชิง และอยากให้มี
การแก้ไขกฎหมาย ในเรื่องของผู้ที่เข้ารับการบาบัดในระบบค่ายบาบัดฯ เนื่องจากอายุของผู้ที่จะเข้า
รั บ การบ าบั ดในระบบค่ ายบ าบั ดต้อ งมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งอยากให้ เปลี่ ยนเป็ น อายุ 15 ปี ขึ้นไป
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เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่เสพยาเสพติดจะมีช่วงของอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเป็นผู้เสพยาเสพติดหน้า
ใหม่
(8) แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ผู้ให้ สัมภาษณ์เห็นว่า
แนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้มีสูตรสาเร็จนั้นไม่มีจริง ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อง
ทางานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มักจะใช้วิธีที่ตนเองถนัดหรือเคยทากันมาแล้วได้ผลหรื อเป็นการ
สอนต่อกันมาจากรุ่นพี่ห รือผู้ บังคับบัญชาได้สอนกันมาจากรุ่นสู่ รุ่นโดยยึดกรอบของกฎหมายเป็น
สาคัญ หรือแม้กระทั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัวพร้อมกับประสบการณ์ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ควรมีการลงไปศึกษาหารายละเอียดการดาเนินการที่แท้จริงซึ่งจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาว่าควรเป็นอย่างไรเสียก่อน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาเป็นรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานในด้านที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และควรปรับเปลี่ยน หรือ ควรแก้ไขกฎหมายการดาเนินการหาคน
เข้ารับการบาบัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับการเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้น
เพื่อทาให้ผู้ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดความเกรงกลัว และระยะเวลาในการดาเนินการบาบัด
ในค่ายบาบัดฯควรมีระยะเวลามากขึ้นเป็น 1-3 เดือน ซึ่งจะสามารถปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้า
รับการบาบัดให้ได้มากที่สุด
2) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 8 คน โดยได้ขอความร่วมมือ
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบาบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมาให้ไปทาการสัมภาษณ์ ทาให้
ได้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงแรกเกิดความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง
ประกอบกับเพื่อนชักชวน อยากเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังคิดว่าถ้าเสพยาหรือมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครองจะทาให้รู้สึกเป็นขาใหญ่ในกลุ่ม ได้รับการเคารพจากเพื่อนฝูง มีผู้หญิงเข้ามาชอบ รู้สึกว่า
มันเท่ ทาให้มีเสน่ห์ คลายเครียด รู้สึกดี และตอนเสพยาทาให้ไม่ต้องคิดอะไร และที่ต้องเข้ารับการ
บาบัดเนื่องจากดีกว่าจะไปติดคุก ตอนที่ได้เข้ามาบาบัดที่ค่ายบาบัดฯ ของจังหวัดหนองบัวลาภูครั้ง
แรกมีความรู้สึกกลัวและยังปรับตัวไม่ได้เพราะครูปกครองและครูฝึกจะให้ออกกาลังกายทุกวันทั้งเช้า
และเย็น อีกทั้งในระหว่างวันก็มีการฝึก แบบทหาร แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มปรับตัวได้ ทาให้รู้สึกว่า
ค่ายบาบัดฯ ไม่ได้น่ากลัวอยากที่คิด ตอนอยู่ในค่ายบาบัดฯในช่วงแรก มีความรู้สึกอยากเสพยาเป็น
อย่างมาก แต่ครูฝึกจะคอยกากับ ดูแล อยู่ตลอดเวลาประกอบกับไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้
และครูฝึกจะพาออกกาลังกาย เพื่อรีดเหงื่อให้ออกมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทาให้ไม่มีความอยาก
ยาเสพติดและทาให้เลิกฟุ้งซ่านได้ ช่วงแรกยอมรับว่าทรมาน แต่พอทาแบบนี้ทุกวันความอยากยาเสพ
ติดก็จะค่อย ๆ ลดลง ต่อมารู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยอยากเสพยาเสพติดเท่าไร เพราะได้ห่างจากการเสพ
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ไปพอสมควรถึงจะไม่นานมากก็ตาม แต่ก็กลัวว่าจะอดใจไม่ไหวอยู่เหมือนกัน และพอออกมาจากค่าย
บาบัดฯ ครอบครัวก็ให้กาลังใจอยู่ตลอด ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ช่วงแรกตอนกลับมา เขาก็ระแวงเราอยู่
เหมือนกัน แต่ก็อดทนไปก่อนสักวันหนึ่งคนในชุมชนคงเห็นใจเราเองและให้โอกาสเราอีกครั้งในการอยู่
ร่วมกับคนอื่น ส่วนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วเพราะกลัวถูกจับอีก ต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การ
แพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด มี ม ากกว่ า ในอดี ต เพราะยาเสพติด หาได้ง่ า ยและราคาถู ก มาก เม็ ด ละ
ประมาณ 60-100 บาทเท่านั้น ประกอบกับมีผู้ที่หลงผิดมาค้ายาเป็นจานวนมากเพราะรายได้ดีแ ละ
เป็นงานที่สบายถึงจะเสี่ยงติดคุกก็ยอม จึงทาให้ผู้ที่เคยเสพยาหรือผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักจะ
หวนกับไปยุ่งเกี่ยวอีก ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าของรัฐควรที่จะปราบปรามให้หมด เพราะถ้ายังมียาเสพติด
เกลื่ อ นบ้ า นเกลื่ อนเมื อ งแบบนี้ ยั ง ไงไม่น านผู้ ที่ เคยยุ่ง เกี่ย วกั บ ยาเสพติ ดก็ ต้ องเข้ า ไปยุ่ งเกี่ ยวอี ก
เหมือนเดิม
5.2 อภิปรำยผล
จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลาภู ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ที่เคยผ่านการบาบัดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดฯเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งอันดับแรกจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู โดยที่จังหวัดหนองบัวลาภูได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการ การกระทาผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดและ
นาคนออกจากวงจรการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สั ง คมและประชาชน มี กรอบทิ ศทางการด าเนิ นการ 8 ยุ ท ธศาสตร์ เพื่อ เป็ น ยุ ทธศาสตร์ ให้ ทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกคน
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ผู้ เสพ ผู้ ติ ดยาเสพติ ด ได้ รับ การบ าบั ดฟื้ นฟู ส มรรถภาพ อย่ างมีม าตรฐาน และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลาภูได้กาหนดกรอบในการ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมาย ลดจานวนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้ นที่และ
ให้ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม
และผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ยั ง ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ต่ อ อี ก ว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
ได้กาหนดเป้าหมายนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
จานวน 350 คน และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้ได้ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการ
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บาบัด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด
ปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 และให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู จึงจัดทาโครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู) ขึ้น ณ กองร้อยอาสา
รั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ที่ 1 ต าบลหนองภั ย ศู น ย์ อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติ ด กรมการปกครอง (งบส านั ก งาน ป.ป.ส.) จ านวน 2,275,000 บาท ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนา
ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างปกติ พร้อมกับการได้ ฝึกอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมและสามารถนาไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อันเป็นการทาให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความ
ปลอดภัยห่างไกลจากปัญหายาเสพติด โดยการให้ความสาคัญกับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูให้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในกิจ กรรมต่าง ๆ เช่น การเป็ นแกนนาของหมู่บ้าน/ชุ มชนในการเฝ้ าระวังปัญ หายาเสพติ ด
การเป็นผู้นาในกิจกรรมอื่นที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจหรือสร้างกาลังใจ
ให้ แ ก่ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เ สพยาเสพติ ด ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู
โดยที่ ก ระบวนการ/ขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ฯ อั บ ดั บ แรกศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภูซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะจัดทา
โครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยน-พฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู) เสนอผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ ต่ อมาก็ จ ะจั ด ทาคาสั่ ง แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ คณะทางานฯ เพื่อ มอบหมายภารกิจ ฯ
จากนั้ น ก็ จ ะด าเนิ น การประชุ ม คณะท างานฯ เพื่ อ ก าหนดกรอบ แนวทาง ขั้ น ตอนของกิ จ กรรม
แผนงานการบริหารจัดการโครงการฯ พอได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วทางศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลาภู จะประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ก็ คื อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอ
ทุก อ าเภอ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู เพื่ อ ค้ น หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ดยาเสพติ ด เข้ า รั บ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ เ สพยาเสพติ ด ในห้ ว งวั น เวลาและสถานที่ ที่ ก าหนด จากนั้ น ก็ จ ะด าเนิ น การตาม
โครงการฯซึ่งจะมีการฝึกระเบียบแถว ฝึกวินัย ฯลฯ เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การควบคุมการ
ปฏิบัติตนภายในค่ายบาบัดฯ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารให้มีระเบียบโดยกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ 1 จะเป็นผู้ดาเนินการฝึกดังกล่าว และในระหว่างวันจะมีการ

657

อบรม ให้ความรู้ เช่น การฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการ
12 วัน และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จก็จะสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แต่การดาเนิ น การของค่ายบาบัด ฟื้นฟู ฯดังกล่ าวสามารถตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะการดาเนินการของค่าย
บาบั ดฯในแต่ล ะรุ่ น จะมีการดาเนิ นการที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเวลา เป็นต้น เนื่องจากเป็นนโยบายของ
รัฐ บาลที่ต้องดาเนิ นการแต่เมื่อทางผู้ ปฏิบัติไม่มีความพร้อม ผลที่ออกมาก็ย่อมไม่มีประสิ ทธิภ าพ
เท่ า ที่ ค วร อย่ า งเช่ น ในเรื่ อ งของงบประมาณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งลดปั จ จั ย ในการ
ดาเนินการของค่ายบาบัดฯบางอย่างลง ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่
ทั่วถึง ไม่ตรงจุดเท่าที่ควร และอีกปัญหาหนึ่งที่ค่ายบาบัดฯพบเจอก็คือการรวมกลุ่มของผู้เข้ารับการ
บาบัดฯ เพื่อแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การตั้งกลุ่มใน Application Line เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านยาเสพติด เป็นต้น อันเป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดได้ในอีกระดับหนึ่ง แต่ข้อดีของการ
ดาเนินการของค่ายบาบัดฯก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน คือ ผู้เข้ารับการบาบัดฯบางคนได้กลับเนื้อ กลับตัว
เป็นคนดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่และกลับไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างปกติ อีกทั้งยังได้
นาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้เช่นกัน อย่างที่
เราทราบกันดีว่า “เหรียญย่อมมี สองด้าน เสมอ”
ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ในด้านของงบประมาณโดยปกติงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในการดาเนินกิจกรรมของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู จะได้รับจากศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการ
ปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.) และบางปีอาจได้รับอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ปัญหาที่
เจอคืองบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มัก จะมีปัญหาในการเบิกจ่ายและมักถูก
ท้วงติงจากหน่วยงานที่มาตรวจสอบการใช้เงินอยู่เป็นประจา โดยหน่วยงานเหล่านั้นให้ความเห็นว่า
ไม่ใช่ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการจึงทาให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ได้รับงบประมาณจากศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง (งบสานักงาน ป.ป.ส.) จานวน 2,275,000 บาท ซึ่งยังไม่
เพียงพอ ทาให้งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินค่ายบาบัดฯ มีอย่างจากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่
รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานในค่ายบาบัดฯเกิดความอึดอัดในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
จนบางครั้งเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจาเป็นต้องยอมควักกระเป๋าหรือใช้เงินของ
ตนเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าน้ามัน ค่าอาหารของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการลง
พื้นที่เพื่อค้นหาผู้เข้ารับการบาบัด เป็นต้น จนเกิดคาว่า “เข้าเนื้อ” แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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ในเรื่องของงบประมาณทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้วิธีการขอรับบริจาคจากผู้มีอันจะกินในพื้นที่ หรือที่เรา
เรียกว่า พ่อค้า คหบดี ให้ช่วยสนับสนุน โดยไม่ได้ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุนดังกล่ าว
แต่เป็นการใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่มีการบังคับ ไม่มีการกาหนด
จานวนซึ่งจะให้ช่วยกันตามศรัทธา และจะได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นประจาจึงเรียกได้ว่าเป็น “ลูกไม้
มหาดไทย” นั้นเอง
ในด้ า นของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู อันที่จริงยังไม่เพียงพอ เพราะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของค่ายบาบัดฯยังมีภารกิจที่จะต้องทานอกเหนื อจากงานของค่ายบาบัดฯ อย่างเช่น
งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การกวดขันบ่อนการพนัน เป็นต้น ทาให้การกับกับ
ดูแลผู้เข้ารับการบาบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เห็นควรให้มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
งานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน จึงเห็นควรให้ขออัตรากาลังพลเพิ่มเติมจากส่วนกลาง
ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ถึงจะมีมีความเพียงพอแต่ก็มีความชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงควร
ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อใหม่ สร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเก่าที่ชารุดเสียหาย อย่างเช่น ที่นอน
หมอน โดยเฉพาะมุ้ง ที่ส่วนใหญ่จะขาดเป็นรู้จนต้องทาการปะหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
รวมถึงอาคารสถานที่ควรที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เสียใหม่ ให้มีความสวยงาม ดูสะอาด งามตา
ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง ควรที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี ไม่ ว่ า จะเป็ น
คอมพิวเตอร์ Wifi เพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดฯได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาในการหาคนมาเข้าค่ายบาบัดฯซึ่งต้องทราบเสียก่อนว่า
โดยปกติผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามาบาบัดฯ และไม่มีผู้เสพยาเสพติดคนไหนจะเดิน
ขึ้น มาบนอาเภอแล้ว ขอเข้ารั บการบาบัด ถึงจะมีก็น้อยมาก ซึ่งการที่จะได้ผู้เข้ารับการบาบัดตาม
เป้าหมายที่กาหนด เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ ทุกอาเภอ
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู นาโดย นายอาเภอ ซึ่งเป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอาเภอ พร้อมด้วย ปลัดอาเภอ ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.
ต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาผู้เสพยาเสพติดให้ได้ตามจานวนที่กาหนด โดยการลงไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ตามเส้นทางต่าง ๆ แล้วตรวจปัสสาวะผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่คิดว่าน่าสงสัย เพื่อคัดกรองจากนั้นเมื่อตรวจ
พบก็จะใช้ดุลพินิจตามกฎหมายว่าจะให้เข้าค่ายบาบัดหรือส่งพนักงานสอบสวนเพื่ อดาเนินคดี แต่ส่วน
ใหญ่จะให้เข้าค่ายบาบัดเสียทั้งหมด ยกเว้นผู้เสพยาเสพติดบางคนที่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย
ก็จะนาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการหาคนเข้ารับ
การบาบัดจะมีความยากพอสมควร ประกอบกับปัญหาในเรื่องของกฎหมาย เนื่ องจาก ในการเข้ารับ
การบาบัดฯในระบบค่ายบาบัดฯนั้น ผู้เข้ารับการบาบัดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเข้ารับการ
บาบัดในระบบค่ายฯได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันผู้เสพยาเสพติดจะเป็นผู้เสพหน้าใหม่ซึ่งจะ
มีอายุไม่ถึง 18 ปี จึงทาให้ไม่สามารถนามาเข้าค่ายบาบั ดฯได้ แต่ผู้เสพยาเสพติดที่ว่านี้จะให้ไปเข้ารับ
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การบ าบั ด ที่ โ รงพยาบาลแทน หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ระบบการบ าบั ด แบบเมทริ ก ซ์ โ ปรแกรม (Matrix
program) เมทริ ก ซ์ โ ปรแกรมเป็ น โปรแกรมบ าบั ด รั ก ษา ผู้ ติ ด สารแอมเฟตามี น แบบผู้ ป่ ว ยนอก
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีกิจกรรมหลักของการบาบัด รักษา โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการ
รักษาแบบผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะเรียนรู้การหยุดเสพยาในสถานการณ์จริง
อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าไม่มีความเข้มข้นเท่ากับระบบค่ายบาบัดฯ เพราะผู้เสพอาจ
กลับมาเสพอีกเมื่อไรก็ได้เนื่องจากไม่มีก ารควบคุมที่ชัดเจน พอถึงเวลามารายงานตัวก็หยุดเสพสักพัก
เพื่อไม่ให้ผลการตรวจสารเสพติดเป็นบวกอย่างนี้เป็นต้น จึงอย่างเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น
ในส่วนของนโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อ งโดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการของค่ายบาบัดฯเป็นอย่างดี
เพราะเป็ น นโยบายส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบาบั ดมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด ในพื้ น ที่ ส่ ว นนโยบายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า งเช่ น นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมการปกครอง หรื อ นโยบายของกระทรวง กรม ก็ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งดาเนินการแก้ไขเช่นกัน
ส่ ว นการให้ ค วามร่ ว มมื อ ของผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ฯ และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ปกติการบาบัดแบบระบบค่ายบาบัดฯจะเป็นการเข้ารับการบาบัดแบบสมัครใจของผู้เข้ารับการบาบัด
ซึ่งผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะดีกว่าที่ จะต้องถูกนาส่ง
พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี แต่ก็มีบางส่วนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าค่าย
บาบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนี ส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากมีความคิดว่ากลัวว่าจะ
ขาดความอิส ระ ไม่ อยากถูกบั งคับ กลั ว ว่าจะโดนเจ้าหน้า ที่ทาร้าย ส่ ว นการให้ ความร่ว มมือของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่าเป็นหน้าที่เนื่องจากเป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล และทุกกระทรวง กรม
ส่วนการเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู เห็นว่าผู้เข้ารับการบาบัดฯมีทัศนคติ
ที่เปลี่ยนไป มีทัศนคติที่ดีกว่าเดิมพอสมควร มีความภาคภูมิใจ มีมุมมองที่ดีคิดว่าตนเองมีคุณค่ามาก
ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ก็บางส่วนที่ชอบคิดว่าตัวเองไร้ค่า แต่ที่เป็นห่วงคือระยะเวลาในการ
เข้ารับการบาบัดที่สั้นมากเพียง 12 วันจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาเหล่า นั้นที่เคยทามา
ทั้งชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ประกอบกับพอออกจากค่ายบาบัดฯก็ต้องกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมซึ่ง
ทาให้มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ส่วนความรู้สึกของคนในสังคม ทุกวันนี้เป็น
สังคมที่มีการเปิดกว้างและพร้อมให้โอกาสทุกคนที่อย่างจะแก้ไขตนเอง ดังนั้นผู้ที่ผ่านการบาบัด ถ้าไม่
กลับไปยุ่งเกี่ยวกับเสพติดอีก คนในสังคมก็พร้อมจะให้การยอมรับหรือบางคนได้ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีโดยการเป็นสายลับในการให้ข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่ของตน จนทาให้เจ้าหน้าที่
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สามารถจับกุม ปราบปรามคดียาเสพติดได้ง่ายขึ้น เพราะมีความคิดที่อยากจะให้ยาเสพติดหมดไปจาก
ชุมชนของตนเอง
ในส่วนของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะนามาใช้ในค่ายบาบัดฟื้นฟูฯ โดยผู้ให้ สัมภาษณ์ได้
เสนอว่าถ้าหากค่ายบาบัดฟื้นฟูฯมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุตาแหน่งที่อยู่ อย่างเช่น กาไล
ข้อเท้า กาไลข้อมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถติดตัวผู้เข้ารับการบาบัดฯ หรือ ผู้ที่ได้ผ่านการบาบัดของ
ค่ายบ าบัดฯ จะสามารถช่วยในการระบุตาแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่ าวได้เป็นอย่างดี ในติดตาม
ควบคุมความประพฤติทั้งที่อยู่ในค่ายบาบัดฯหรือที่ผ่านการบาบัดของค่าบาบัดฯ อันจะเป็นการลด
ภาระงานของครูฝึกและครูปกครอง
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
ไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เพราะส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ ออกจากค่ า ยไปแล้ ว ก็ ก ลั บ ไปอยู่ ใ นสั ง คมเดิ ม ๆ
สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม และอาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยา
เสพติดได้อีก การที่เอาบุคคลดังกล่าวมาเข้าค่ายบาบัดส่วนใหญ่จะเป็นการจายอมเข้ามามากกว่าไม่ใช่
การสมัครใจโดยแท้ เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องหาคนมา
เข้าค่ายบาบัดฯตามเป้าหมายที่จังหวัดกาหนด ก็จะเสนอทางเลือกให้ว่าจะสมัครใจเข้าค่ายหรือจะให้
ส่งตารวจดาเนินคดี ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะเข้าค่ายบาบัดฯ เพราะกฎหมายสมัยนี้ถือว่า “ผู้เสพ คือ
ผู้ป่วย ต้องได้รับการบาบัดรักษา” ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสี ยประวัติ จึงทาให้ผ ลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่
เป็นไปอย่างที่หวัง
ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นใน
เรื่องของงบประมาณ จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอจริง ๆ เนื่องจากการดาเนินการของ
ค่ายบาบัดฯซึ่งเริ่มจากการหาคนมาเข้าค่ายบาบัดฯ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ามันรถ
ค่าอาหาร น้าดื่มของเจ้าหน้าที่ และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่ายบาบัดฯได้มีความชารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา จึงมีความจาเป็นที่ต้องปรับปรุง หรือมีการจัดหามาใหม่ เช่น เตียงนอน หมอน มุ้ง
ที่ขาดเป็นรูจนยุงสามารถเข้าไปกัดผู้เข้ารับการบาบัดจนกลัวว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก และปัญหาที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือระยะเวลาในการเข้ารับการบาบัดที่น้อยเกินไปเพียง 12 วัน ซึ่งไม่พอที่จะปลูก
จิตสานึกของผู้เข้ารับการบาบัดหรือที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้งชีวิต จึงอยากให้เพิ่มวันใน
การเข้ าค่ า ยบ าบั ด ขึ้ น อี กอย่ างน้ อย 1 เดื อนซึ่ งน่ าจะพอท าให้ ผู้ เ ข้ ารั บ การบ าบัด ได้อ อกห่ า งจาก
สิ่งแวดล้อมที่เขาเคยอยู่
ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีที่ตนเองถนัดหรือเคยทากัน
มาแล้วได้ผลหรือเป็นการสอนต่อ ๆ กันมาจากรุ่นพี่หรือผู้บังคับบัญชาได้สอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยยึด
กรอบของกฎหมายเป็นสาคัญ หรือแม้กระทั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัว แต่ต้องใช้ประสบการณ์เป็น
ที่ตั้ง จึงจะสามารถอบรมผู้ที่เข้ารับการบาบัดในค่ายบาบัดฯให้อยู่ในร่องในรอยได้ ดังนั้น แนวทางใน
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การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของค่ า ยบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ที่ ค วรจะเป็ น นั้ น จึ ง ควรที่ จ ะลงไปศึ ก ษาหา
รายละเอียดการดาเนินการที่แท้จริง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ มาทาเป็นรายละเอียดการดาเนินงานในด้านที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม จากนั้นควรปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขกฎหมายการดาเนินการหาคนเข้า
รับการบาบัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทางานได้ง่ายขึ้นและ
ระยะเวลาในการดาเนินการบาบัดในค่ายบาบัดฯควรเพิ่มระยะเวลาในการเข้ารับการบาบัดฯอย่าง
น้ อย 1 เดือน หรื อมากกว่านั้ น ในการปลู กฝั งจิตส านึกที่ดีให้ กับผู้ ที่เข้ารับการบาบัดให้ มากที่สุ ด
พร้อมการฝึกอาชีพให้เพียงพอและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) การดาเนินการของค่ายบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของจังหวัดหนองบัวลาภู ยังไม่สามารถทาให้ผู้ที่เข้ารับการบาบัดฯกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการดาเนินการของ
ค่ายบาบัดที่น้อยเกินไป เรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เรื่องการรวมกลุ่มกันของผู้ค้า ผู้เสพ ที่เข้ามารับ
การบาบัดจนเกิดการขยายตัวของยาเสพติด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดที่ให้ผู้เสพเป็น
เพียงผู้ป่วยทาให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง จึงควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อม
กับการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาก ประกอบกับให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักเพื่อไม่ให้เกิดการก่อ
ความผิดซ้าอีก
2) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู ยังไม่สามารถลดจานวนผู้เสพยาเสพติดได้เท่าที่ค วร เพียงแต่
สามารถชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เท่านั้น โดยการให้โอกาสผู้เสพฯเข้ารับการบาบัดซึ่งทา
ได้เพียงให้ผู้เสพฯ ได้ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมหรือออกจากวงจรยาเสพติดเพียงชั่วคราว ที่อาจทาให้
เกิดความสี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3) โดยที่ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการของค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู หากจะให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้
อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินการของค่ายบาบัดฯให้มีมาตรฐาน มีการ
วางระบบงาน มีการวางกาลังพลที่ชัดเจนไม่ควรให้บุคลากรทางานซ้าซ้อนกันให้มีหน้าที่ดูแลงานของ
ค่ายบาบัดฯเต็มที่พร้อมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
4) การน านโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด
หนองบัวลาภูให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และควรที่จะลดขั้นตอนในการดาเนินงานและการปฏิบัติให้น้อยลงโดยเฉพาะใน
เรื่องของงานธุรการที่มากจนเกินไป เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่งผล
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ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปดาเนินการ บังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และควรมีการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
มากยิ่งขึ้น
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนบำรุงทำง
ของหมวดบำรุงทำงหลวงชนบทศรีธำตุ
สมเกียรติ พรหมอารักษ์*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
บารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการพัฒนาทางหลวงชนบทในส่วนที่เ กี่ยวข้องด้านการบริหารงานของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
ศรี ธาตุ ได้แก่ ผู้บ ริ หารเทศบาลหรือองค์การบริห ารส่ว นตาบล ผู้ นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม Questionnaires) ซึ่ ง แบ่ ง ออก เป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริ ห ารงานบ ารุ ง ทางของหมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบทศรี ธ าตุ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ มีลักษณะ
เป็ น แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Opened End) เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาดาเนินการนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามา
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
ผู้ศึกษา เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานบารุงทางหลวงของหมวด
บารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุใน 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดาเนินการด้านการร่วม
รับประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ระดับ การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานบ ารุงทางของหมวดบารุงทางหลวง
ชนบทศรี ธ าตุ ใ นด้ า นการร่ ว มตั ด สิ น ใจ ด้ า นการร่ ว มด าเนิ น การ และด้ า นการร่ ว มติ ด ตามและ
ประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนในด้านการร่วมรับประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน, ทางหลวงชนบท

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
บริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ปรั บ ตัว ของนานาประเทศทั่ว โลก และประเทศไทยก็ได้รับอิท ธิพลของการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านั้น
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่
ล้าหน้าอย่างก้าวกระโดด ทาให้ประเทศถูกผลัก ให้เร่งพัฒนาและสร้างความเจริญเพื่อไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ด้ ว ย และความเจริ ญ ที่ ม าอย่ า งรวดเร็ ว ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงที่น าไปสู่ ปั ญหาของสั งคมที่มีความซับซ้อน หรือปริมาณมากขึ้นตามด้ว ย ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว และเตรี ย มการรองรั บ ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับ
ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การพัฒนาประเทศไทย 4.0
โดยการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัด
และจุดเด่นของแต่ละองค์กร รวมทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชนหรื อภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐ
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ การขับ เคลื่ อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ระบอบการเมืองการปกครอง
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)” ได้ให้ความสาคัญกับประชาชนในการ
เข้ามีส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการ ดังปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเนืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศั กราช 2560 ที่ ใ ห้ สิ ทธิ เสรี ภ าพของชนชาวไทยในหลาย ๆ มาตรา ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ดกระแส
การตื่นตัวของประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามา
มีส่วนร่วม โดยประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มีการรวมตัวเป็นกลุ่มประชาสังคม
และเริ่ มเรี ย กร้ อ งเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการการตั ดสิ นใจและบริห ารงานภาครัฐ ที่โ ปร่ งใส
เป็นธรรม รวมทั้ง การเปิดพื้นที่ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรง ส่งผลให้
ภาครั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลง โดยต้ อ งเปิ ด ระบบราชการเข้ า สู่
กระบวนการปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative Democracy)
ที่ยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากขึ้น
การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Governance) เป็ น หลั ก การในการ
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะนาไปสู่ระบบราชการที่มี
ความสุจริตโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ โดยที่หน่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dealogue) ทั้งที่เป็น
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ทางการและไม่ เป็นทางการ และนาข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจขององค์การ
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมไปถึงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทันท่วงที
ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ
ความสาคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการทางานร่วมกับภาคประชาชน
และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ นาไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกันในผลของการ
พัฒ นาที่เกิดขึ้ น ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ กับทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้ อ ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน อันเป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ราชการไปสู่เป้าหมาย คือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาการบริหารที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีภารกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
ชนบท ทั้งการก่อสร้างและการบารุงรักษาทางหลวง ให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง จัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีส่วนในการพัฒนา
ชนบทและมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง และถือว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ต่อโครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
จากบทบาทและภารกิจที่มี โดยเฉพาะในเขตรับผิดชอบของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรี
ธาตุที่มีถนนโครงข่ายในความรั บ ผิ ดชอบเป็ นจานวน 14 สายทาง ระยะทาง 264.579 กิโ ลเมตร
กระจายครอบคลุมทั่วพื้ นที่ 6 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อาเภอศรีธาตุ อาเภอโนนสะอาด
อาเภอกุมภวาปี อาเภอวังสามหมอ อาเภอกู่แก้วและอาเภอไชยวาน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่กรมทางหลวงชนบทมีข้อจากัดในหลายประการทั้งในด้านบุคลากรที่มีจานวนน้อย
เมื่อเทียบกับสัดส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบและงบประมาณที่มีจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจที่
ต้องดาเนินการเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากข้อจากัดเหล่านี้จึงอาจ
ส่งผลกระทบ ทาให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้
1) ทาให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะสภาพความเสียหายหรือความบกพร่องของถนนและจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งถ้าไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและการแก้ไขที่ไม่ตรงกับปัญหาที่มี ก็จะเป็นปัญหาที่ทาให้เกิด
ความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
2) ความเข้าใจไม่ตรงกัน เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากความไม่เข้าใจในขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ของการดาเนินงานของกรมทางหลวงชนบท
ด้ว ยเหตุ นี้ กรมทางหลวงชนบทจึ ง ได้ มี นโยบายการบริห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตาม
หลักการธรรมาภิบาล ที่ภาครัฐ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม
ได้เข้า มามีส่ ว นในการร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว มคิด ร่ ว มตัด สิ นใจ เพื่อสร้ างความโปร่ง ใสและเพิ่มคุณ ค่าการ
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ตัดสินใจภาครัฐ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักของกรมทางหลวงชนบททั้งใน
ด้านการสารวจออกแบบ ด้านการควบคุมงาน ด้านการบารุงรักษาทาง และด้านความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุง
ทางหลวงชนบทศรีธาตุ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทาง
ของหมวดบารุงหลวงชนบทศรีธาตุ
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุง
ทางหลวงชนบทศรีธาตุ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตั วแปรอิสระ ตัว แปรตาม
และผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุ คคล (เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา) ปัจ จัย ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพและรายได้) ปัจจัยด้านสั งคม (สถานภาพและบทบาทใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ระยะเวลาที่อาศัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง
ชนบท) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมดาเนินการ ด้านการร่วมรับประโยชน์
และด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผล) ส่ ว นตั ว แปรตามได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
บริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับการ
ร่วมตัดสินใจ ระดับการร่วมดาเนินการ ระดับการร่วมรับประโยชน์ และระดับการติดตามประเมินผล
จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพละบทบาทในชุมชน/หมู่บ้าน
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน/หมู่บ้าน
การรับทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง
ดารร่วมตัดสินใจ
การร่วมดาเนินการ
การร่วมรับประโยชน์
การร่วมติดตามประเมินผล

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรบริหำรงำนบำรุงทำง
ของหมวดบำรุงทำงหลวง
ชนบทศรีธำตุ
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 1,830
คน ส่ ว นขนาดตัว อย่ างคานวณจากสู ตร Taro Yamane (สุ วิมล ติรกานันท์ , 2548: 176) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยล่ะ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 328 คน (ผู้บริหาร 20 คน ผู้นาหมู่บ้าน 28 คน ประชาชน
ในพื้นที่ 280 คน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วย โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนมีนาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยด้ำนสังคม
จากข้อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม ร้ อ ยละ 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
รับ จ้างทั่ว ไป ร้ อยละ 8.5 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 52.7 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 3.7
มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
ส่ ว นปั จ จั ย ด้านสั งคม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 55.5 อาศัยในชุมชน/หมู่บ้า น
มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 4.3 อาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน ต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 85.4 เป็นประชาชนทั่วไป
ร้ อ ยละ 14.6 ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและผู้ น าหมู่ บ้ า น ร้ อ ยละ 69.2
เคยรับทราบข้อมูลในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ร้อยละ 30.8
ไม่เคยรับทราบข้อมูลในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ
4.2 ระดั บ กำรมี ส่ ว นร่ ว มประชำชนในกำรบริ ห ำรงำนบ ำรุ ง ทำงของหมวดบ ำรุ ง
ทำงหลวงชนบทศรีธำตุ
การศึกษาข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวด
บารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดาเนินการ ด้านการ
ร่วมรับประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล
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1) ด้านการร่วมตัดสินใจ พบว่า ในด้านการร่วมตัดสินใจที่ตอบว่ามากที่สุดคือ เรื่องการเสนอ
ความคิ ด เห็ น ในงานบ ารุ ง รั ก ษาทาง ร้ อ ยละ 8.5 รองลงมาได้ แ ก่ การก าหนดมาตรการและ
แนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานบารุงทาง ร้อยละ 7.3 การวางแผนในการดาเนินงานซ่อมบารุง
ร้อยละ 5.8 การกาหนดตาแหน่ง รูปแบบ ขนาด งานบารุงรักษาทางร้อยละ 4.0 และการกาหนด
งบประมาณงานบารุงทางหลวงชนบท ร้อยละ 0.0
2) ด้านการร่วมดาเนินการ พบว่า ในด้านการร่วมดาเนินการที่ตอบว่ามากที่สุดคือ การให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสายทางแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 34.1 รองลงมา
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 29.0 การสังเกตขั้นตอนงานซ่อมบารุงของ
หมวดบารุงทางหลวงชนบท ร้อยละ 24.4 การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 20.8
การดูแลรักษาถนนกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 17.7 การเผยแพร่และนาข้อมูลที่ได้รับจากกรมทาง
หลวงชนบทไปเสนอต่อชุมชนทราบร้อยละ 12.8 การร่ว มกิจกรรมหรือการอบรมที่กรมทางหลวง
ชนบทจัดขึ้นร้อยละ 9.5 และการอานวยความปลอดภัยและจัดการจราจรในถนนกรมทางหลวงชนบท
ร้อยละ 7.0
3) ด้านการร่วมรับประโยชน์ พบว่า ในด้านการรับประโยชน์ที่ตอบว่ามากที่สุ ด คือการใช้
ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 70.1 รองลงมาได้แก่ การสัญจรไป-มา โดยใช้เส้นทาง
ถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 63.2
4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ในด้านการร่วมติดตามและประเมินผลที่ตอบว่ามากที่สุดคือ
การแจ้ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณการเกิดอุทกภั ยและความช ารุดเสี ยหาย ร้อยละ 21.9
รองลงมาได้แก่ การตรวจสอบการดาเนินงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ร้อยละ
17.1 รายงานข้อมูลความเสียหายของถนนให้กรมทางหลวงชนบทรับทราบและแก้ไข ร้อยละ 10.4
การแจ้งข่าวสารอุบัติเหตุจราจรและร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ร้อยละ 8.6 และการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงชนบท เมื่อพบปัญหาการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 5.2
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทาง
หลวงชนบทศรีธาตุ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
บารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ อาศัย
อยู่ในเขตบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 14
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สายทาง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของหมวดบารุงทางหลวง
ชนบทศรีธาตุ กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้นาหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ รวม 328 คน
3) สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวง
ชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จานวน 14 สายทาง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ
ด้านการร่ วมด าเนิ นการ ด้ านการร่ วมรับประโยชน์ และด้านการร่ วมติ ดตามประเมิ นผล ทั้ งนี้ จาก
การศึกษา พบว่าภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ด้านการร่วมตัดสินใจ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทาง
หลวงชนบทศรีธาตุ ในด้านการร่วมตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้น้อยที่สุด
หากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่ ว มในการเสนอความคิดเห็ น ในการบารุงรักษาทางเป็นล าดับแรก ล าดับต่อมา คือ การกาหนด
มาตรการและแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานบารุงทาง และประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วม
น้อยที่สุดในด้านการตัดสินใจ คือ การกาหนดงบประมาณงานบารุงทางหลวงชนบท
(2) ด้านการร่วมดาเนินการ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการร่วมดาเนินการ พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้ อยู่ในระดับน้อย หากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมด้านการร่วมดาเนินการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสาย
ทางแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเป็นลาดับแรก ลาดับถัดมา คือ การติดต่อสื่อสารกับกรมทาง
หลวงชนบท และประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่ สุดในด้านการร่วมดาเนินการคือ การอานวย
ความปลอดภัยและจัดการจราจรในถนนกรมทางหลวงชนบท
(3) ด้านการร่วมรับประโยชน์
ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มในการร่ว มรับประโยชน์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยในเรื่องการใช้ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบทอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การสัญจรไป-มา
โดยใช้ถนนทางหลวงชนบท
(4) ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล
ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการร่วมติดตามและประเมินผล พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้ อย หากพิจ ารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่ ว นร่ว มด้านการร่ว มติดตามและ
ประเมินผลพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณการเกิดอุทกภัย
และความชารุดเสียหาย เป็นอันดับแรก ลาดับถัดมาคือ การตรวจสอบการดาเนินงานบารุงทางของ
หมวดบ ารุ งทางหลวงชนบทศรีธ าตุ และประเด็นที่ประชาชนมีส่ ว นร่ว มน้อยที่สุ ดในด้านการร่ว ม
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ติดตามและประเมินผล คือ การแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเมื่อพบปัญหาการดาเนินงานที่ไม่
ถูกต้อง
5.2 อภิปรำยผล
จากการสรุ ป ผลการศึก ษาดังกล่ าวข้างต้ น ผู้ ศึก ษาเห็ นว่ ามีประเด็นที่น่า สนใจควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุ งทางหลวงชนบท
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะพบว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการร่วมรับประโยชน์จากใช้
ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบทโดยในด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดาเนินการ และด้านการ
ร่วมติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้จากผลการดาเนิน
การศึกษาจึงบ่งชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านดังกล่าว ยังเป็นการมีส่ว นร่ว มใน
ลักษณะที่ตั้งรับ ที่การดาเนินงานโครงการยั งถูกกาหนดโดยหน่วยงานของภาครัฐ ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการมี ส่วนร่วมในด้านการ
ร่ว มตัดสิ น ใจ ด้านการร่ วมดาเนิน การ และด้านการร่ว มติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สุรัสวดี หุ่นพยนต์ (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ของประชาชนยากจนและได้ พ บว่ า ประชาชนไม่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมพั ฒ นา ชุ ม ชนขั้ น
ประเมินผลเลย และขั้นตอนที่ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในอันดับรอง ๆ ลงมา คือ ขั้นค้นหาปัญหา
วิเ คราะห์ ส าเหตุ และพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไ ข และขั้ น ตัด สิ นใจเลื อ กแนวทาง และวางโครงการ
แก้ ปั ญ หา ส่ ว นขั้น ปฏิ บั ติ ตามโครงการ และขั้ น รับ ผลประโยชน์ จากโครงการนั้ น เป็ นขั้ น ตอนที่
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีส่วนร่วมในรูปการใช้แรงงานมากที่สุดรองลงมา คือ ร่วมออกเงิน/
วัสดุ ร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น การไม่เข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชนในบางขั้นตอนมี
สาเหตุสาคัญมาจากต้องใช้เวลา เพื่อประกอบอาชีพ ความไม่กล้าเกรงไม่มีผู้รับรับฟังความคิดเห็น
คิดว่ากิจกรรมพัฒนาเป็นเรื่องของผู้นาชุมชน และฐานะยากจนของประชาชน เป็นต้น
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของ
หมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ในด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมดาเนินการ และด้านการร่วม
ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่า นับว่าเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนให้เกิดขึ้น จึงขอเสนอแนะดังนี้
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(1) ควรรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบารุงทางหลวงชนบทให้มากขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หอกระจายข่าว เอกสารแผ่น
พับ แจกจ่ายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ประชาชน
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบารุงทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ
(2) การประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งเน้นในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ดาเนินการและด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล โดยจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการดาเนินการงานบารุงรักษาทาง ขั้นตอน
ระหว่างการดาเนินการงานบารุงรักษาทาง และขั้นตอนหลังการงานบารุงรักษาทาง
(3) เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรมทางหลวงชนบทให้มีหลายช่องทาง และ
มีความสะดวกมากขึ้น
(4) เพื่อเน้น การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ควรมีการคัดเลือกประชาชนใน
พื้น ที่ร่ ว มเป็ น อาสาสมัค รทางหลวงชนบท บุ ค ลากรทางการศึ กษา เช่ น ครู อ าสมั คร ผู้ น าชุม ชน
เพื่อเป็นพันธมิตรหรือเครือข่ายของกรมทางหลวงชนบท ในการเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
กรมทางหลวงชนบท โดยทาหน้ า ที่ส าคั ญในการแจ้ง ข้ อมู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกั บความช ารุด เสี ยหาย
ของถนน การกากับดูแล การใช้รถใช้ถนน รวมถึงการใช้พื้น ที่สองข้างทางของถนนทางหลวงชนบท
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง กากับดูแลอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพภายใน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านกากับดูแลทางหลวง
(1) ร่วมตัดสินใจในการดาเนินงานบารุงรักษาทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท
(2) ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานบารุงรักษาทางในแต่ละขั้นตอน
(3) ร่วมกาหนดมาตรการ และข้อเสนอความคิดเห็นในการดาเนินงานบารุงรักษาทาง
ด้านบารุงรักษาทาง
(1) แจ้งข่าวสารความชารุดเสียหายของถนน
(2) แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณการเกิดอุทกภัย และความชารุดเสียหาย
ที่ได้รับผลกระทบ
(3) ร่วมดาเนินการซ่อมบารุงเบื้องต้น
ด้านความปลอดภัย
(1) แจ้งข่าวสารอุบัติเหตุจราจร
(2) ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรรวมทั้งการจัดระเบียบการจราจรบนทางหลวงชนบท
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ด้านประชาสัมพันธ์
(1) เป็นผู้สื่ อข่าวทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทางหลวงชนบทถึง
ประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงข่าวสารจากประชาชนสู่กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
(1) ควรศึกษาหรือวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบารุงทางของ
หมวดบ ารุ งทางหลวงชนบทศรี ธ าตุ ในเชิ งคุณ ภาพ เพื่ อให้ ไ ด้ข้อมู ล ในเชิงลึ ก ทาให้ ทราบปัญหา
อุปสรรคหรือเงื่อนไขที่เป็นเหตุให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่า
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ โดยขยายขอบข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่ ม
ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ า งให้ ก ว้างขวางมากขึ้น เป็นเขตพื้นที่ ในหลายจังหวัดเพื่อ ให้ ได้ ข้อมูล ที่
หลากหลายและครอบคลุมให้มากที่สุด
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของฝ่ำยอำนวยควำมเป็นธรรม
อำเภอ กรณีศึกษำกำรจำนองที่ดินของประชำชนอำเภอสว่ำงแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ในปีงบประมำณ 2562
สมพร ภูผิว*
บทคัดย่อ
ปัจจุบันสภาพปัญหาหนี้สิ้นภาคครัวของประชาชนอาเภอสว่างแดนดินเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ต้องนาที่ดินไปจดนิติกรรมจานองที่ดินเพื่อค้าประกันเงินกู้จาก
แหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อไม่สามารถชาระเงินเพื่อไถถอนที่ดินคือได้เกิดเป็นปัญหา
ความขัด แย้ ง ระหว่า งลู ก หนี้ แ ละเจ้า หนี้ การศึก ษาวิ จัยจึ งมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ 1) ศึก ษาวิ เคราะห์
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ 2) เพื่อศึกษาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความหวังของประชาชน การศึกษาครั้งนี้
ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูล ใน 4 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 2) ผู้ศึกษาจึงเลือกกรณีศึกษาที่มีการดาเนินการไกล่
เกลี่ยที่ประสบผลสาเร็จ (Case Study) จานวน 1 เรื่อง 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกรูปแบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง (Structured Interview) 4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
อ าเภอกรณี ศึ ก ษาการจ านองที่ ดิ น ของประชาชนอ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร
ในปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ พบว่า การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวย
ความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีเรื่องที่ดาเนินการประสบผลสาเร็จ จานวน 44
เรื่อง ซึ่งเป็นร้อยละ 91.66% ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการไกล่ เกลี่ ยประนอมข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ คณะผู้ไกล่ เกลี่ ยต้องใช้
ความรู้ทางกฎหมายเพื่อทาการไกล่เกลี่ยต่อรองไม่ให้เกิดความได้เปรียบของเจ้าหนี้ สามารถลดภาระ
ในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ทั้งนี้จากผลการศึกษา มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ควรมี
การฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และ 3) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนถ่ายทอดความรู้
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: somporn.poopi@stu.nida.ac.th
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ทางวิชาการแก่ผู้ไกล่เกลี่ย สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมทางเลือกต่อไป
คำสำคัญ: ข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ย, ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ
1. บทนำ
อาเภอเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค รองจากจังหวัดซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2553 โดยกาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ของอาเภอไว้อย่าง
ชัดเจน ถึงอานาจหน้าที่ของอาเภอ อาทิเช่น นานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นหน้าที่
ของสานักงานอาเภอ การอนุญาต อนุมติ ใบอนุญาตต่าง ๆ งานกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายกลุ่มงาน
ปกครองอาเภอ การอานวยเป็นธรรมในสังคม ช่วยเหลือดูแลผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ กล่าวคือ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทที่มีอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ สามารถ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยได้ทั้งข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา เพื่อสร้างสงบเรียบร้อยขึ้นภายใน
สังคมด้วยการไกล่เกลี่ยและลดปัญหาความขัดแย่งในชุมชน สร้างสังคมที่มีความร่วมมือ ลดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต่อสู่คดี ในชั้นศาล และแก้ไขปัญหาความข้อขัดแย้งของ
ประชาชนในระดับพื้นที่
เนื่องจากอาเภอสว่างแดนดินเป็นอาเภอที่มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 90
กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างขวางถึง 970 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 16 ตาบล 189 หมู่บ้าน และ
มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 18 แห่ ง มี ห น่ ว ยราชการที่ ส าคั ญ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ อาทิ เ ช่ น
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน สานักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นต้น ประชากรทั้งหมดประมาณ
151,605 คน และมี ห ลายชนเผ่ าที่ร่ว มอาศั ยในพื้ นที่ ส่ งผลท าให้ เ กิดปัญ หาด้า นต่าง ๆ มากมาย
ซึ่งเป็นปัญหาด้านสังคมสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากความต้องการ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคการเกษตร ต้องเน้นทาการเกษตรแบบอุสาหกรรม
มีการใช้เครื่ องจั กรทางการเกษตรช่ว ยในการดาเนินการ เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิ ต เมื่อมีความ
ต้องการเงินทุนเพื่อนาไปซื้อเครื่องมือ ต้องมองหาแหล่งเงินทุนทั้งของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร
บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่ตามระบบ จึงได้พึงพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ และนาที่ดิน
ไปทาการจานองหรือขายฝากกับนายทุนในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยปกติตามกฎหมายกาหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยเจ้าหนี้บางรายเรียกอัตรา
ดอกเบี้ยสูงถึง ร้อยละ 240 ต่อปี หรือที่เรียกว่า ร้อยละ 20 ต่อเดือน และอีกหนึ่งค่านิย มในสังคม
ชนบทคือการเรียนแบบผู้ที่เคยไปทางานต่างประเทศเพื่อหวังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สาหรับ
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รายที่ไปแล้ วเข้าทางานไม่ได้ห รือโดนหน้านายหลอกก็เกิดปัญหาไม่ส ามารถนาเงินมาไถ่ถอนหรือ
ซื้อคืนได้ ต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุน และไม่มีที่ทากิน เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งรัฐบาลกลับมา
ให้ความสาคัญที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศ
11.4 ล้านคน พบว่า ใน 11.4 ล้านคน จานวน 1.25 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้น้อยและเป็นหนี้นอกระบบ
รวมมูลหนี้ 68,003.43 ล้านบาท และหนี้นอกระบบส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีสัดส่วนเกือบ 50% รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลาดับ มูลหนี้ต่อรายเฉลี่ย
อยู่ ที่ 54,094.15 บาท โดยอาเภอสว่างแดนดิน มีข้อมูล ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบข้อมูล จาก
(คลังจังหวัดสกลนคร, 2560) อาเภอสว่างแดนดิน มี 16 ตาบล ที่เป็นหนี้นอกระบบจานวน 3,340
ยอดเงินหนี้นอกระบบของอาเภอสว่างแดนดินรวมทั้งสิน 222,673,900 บาท จากปัญหาเรื่องหนี้สิน
ของประชาชนอาเภอสว่างแดนดิน พบว่ามีประชาชนขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ในปีงบประมาณ 2562-2563 ในทางแพ่ง 62 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ เช่น
เช่าซื้อรถ บัตรเครดิต 13 เรื่อง ข้อพิพาททางแพ่งจานวน 62 เรื่อง จาแนกได้ตามข้อพิพาท ดังนี้
1) พิพาทเรื่องที่ดิน จานวน 12 เรื่อง เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสามารถดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยยุติเรื่องได้ 11 เรื่อง ยังคงอยู่ระหว่างการดาเนินการ 1 เรื่อง
2) พิพาทเรื่องหนี้ สิน จานวน 48 เรื่อง ซึ่งผู้ ศึกษาสนใจเพราะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชนในพื้นที่ได้จริง โดยมีผลดาเนินการแล้วเสร็จโดยใช้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย ประนอมข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง พ.ศ. 2553
ในปีงบประมาณ 2562-2563 จานวน 14 เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์เกิน
สองแสนบาท สาเร็จ จานวน 34 เรื่อง และการดาเนินการไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ 4 เรื่อง ในเรื่องที่มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องหนี้สินของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดินที่ประสบผลสาเร็จ
จานวน 44 เรื่ อง 1) ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยนาที่ดินที่มีเอกสารสิ ทธิทาการจานองเพื่อค้า
ประกันเงินกู้ จานวน 38 เรื่อง ใช้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการไกล่ เกลี่ ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จานวน 18 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จานวน
1,108,300 บาท และใช้ก ารไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาททางแพ่งอื่นที่ มีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท ส าเร็ จ
จานวน 20 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จานวน 13,727,043 บาท 2) เรื่องการนาที่ดินขายฝาก ใช้การไกล่
เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 จานวน 1 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จานวน 50,000 บาท และใช้การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่งอื่ น ที่มีทุ น ทรั พ ย์ เกิ นสองแสนบาท ส าเร็ จ จ านวน 4 เรื่อง รวมทุ นทรั พย์ จ านวน
1,686,400 บาท รวมยอดการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
อาเภอ ปีงบประมาณ 2561-2563 เรื่องหนี้สินรวมทุนทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ทั้งสิ้น จานวน
16,571,743 บาท (ข้อมูลฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน 2561-2563)
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ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบของ
อาเภอสว่างแดนดิน 3,340 คน มีผู้ขอเข้ารับการช่วยเหลือให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
จานวนเพีย ง 48 คน ซึ่งพิจ ารณาได้ว่าผู้ เป็นหนี้ยังมีการใช้บริการของฝ่ ายอานวยความเป็นธรรม
อาเภอ ที่เป็นกระบวบการยุติธรรมทางเลือกในปริมาณน้อย เพราะสาเหตุคือไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยของอาเภอ ผู้ศึกษาประสงค์ที่จะศึกษา แนวทางการประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยประนอม
ข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ เพื่อปรับปรุงพัฒ นากระบวนการดาเนินงานและ
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้ทันสมัยและเชิง รุกภายใต้หลักนิติธรรมและเสมอภาค
โดยจะทาการศึกษาการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับการนาที่ดินไปจานองเพื่อ
ค้าประกั น เงิ น กู้ โดยการน าข้ อ มูล ในฝ่ า ยอ านวยความเป็ นธรรมอ าเภอสว่ า งแดนดิ น ที่ ส ามารถ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสาเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอในสัดส่วนที่มากกว่าเรื่องอื่น ๆ ทาการวิเคราะห์กระบวนการ
การไกล่เกลี่ย บุคคลที่เป็นผู้การไกล่เกลี่ย ข้อเท็จจริงในการดาเนินการ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการ
ดาเนินการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
อาเภอสว่างแดนดิน ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ประสบผลสาเร็จและหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความหวังของประชาชน
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่าง
แดนดิน ประสบผลสาเร็จเพราะเหตุใด
3.2 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ประสบผลสาเร็จแนวทางใดที่สามารถนาไปปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.1 เนื้อหำเกี่ยวกับกรณีศึกษำกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ย
กรณีศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินโดยนาที่ดินจานองค้าประกันเงินกู้ รายละเอียดเรื่องนี้เป็น
เรื่องจริงแต่ผู้ศึกษาต้องใช้นามสมมุติสาหรับคู่กรณีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคล กรณีนาง กอ.
(นามสมมุ ติ ) อาศั ย อยู่ ต าบลสว่ า งแดนดิ น อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
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ว่าได้นาที่ดินจานองไว้กับ นางขอ. (นามสมมุติ) อาศัยอยู่ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร จานวนเงิน 200,000 บาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน
มู ล หนี้ ค งค้ า งทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,000,000 บาท และประสงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน ทาการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้คู่กรณี โดยผ่านคณะผู้ไกล่เกลี่ย ฝ่ายผู้ร้องคือลูกหนี้ ได้เสนอเอกสารที่เกี่ยวกับการชาระเงิน
เป็ นสมุดการช าระเงิน เล่ มเล็กที่มีรายการชาระเงิน ลาดับที่ งวดละ 2,500 บาท และมีรายมือชื่อ
เจ้าหนี้กากับไว้สุดท้ายบรรทัด แสดงให้ คณะผู้ไกล่เกลี่ยตรวจสอบ โดยมีรายการที่ชาระเงินกู้แล้ ว
จานวน 262,000 บาท และได้สอบถามเจ้าหนี้ว่าจานวนเงินที่ชาระหนี้มียอดตรงกัน จึง ได้ดาเนินการ
ขั้นต่อไปคือ มีการเจรจากับเจ้าหนี้ในเรื่องการต่อรองเพื่อลดจานวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้ตั้งไว้ที่
1,000,000 บาท ซึ่งคณะผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งต่อเจ้าหนี้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายโดยที่
การคิดอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายกาหนด การจานองที่ดินเพื่อค้าประกัน
เงิน กู้ของลู กหนี้ รวมแล้ ว 12 ปีกว่า เป็นจานวน 152 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท ถ้าเป็นเงินกู้ปกติ
ดอกเบี้ย จะอยู่ ที่ 380,000 บาท รวมเงินต้นอีก 200,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ น 580,000 บาท
แต่คณะผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ ยวกับเรื่องการจานองที่ดินแจ้งกับเจ้าหนี้ว่า การกู้เงิน
ในครั้งนี้เป็นการจานองที่ดินซึ่งเจ้าหนี้ต้องมีการบังคับจานองกับลูกหนี้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้ เมื่อไม่ได้ฟ้องบังคับจานองกับลูกหนี้แล้ว ดังนั้นจะบังคับเอาดอกเบี้ยเกินกว่า 5 ปี
ไม่ได้ โดยได้นาเอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ผู้รับ
จานองจะบังคับจานองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้าง
ชาระในการจานองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ เจ้าหนี้แจ้งว่าไม่ทราบในประเด็นนี้ จึงขอดูข้อกฎหมายดังกล่าว
จากคณะผู้ไกล่เกลี่ย จึงได้สอบถามความยินยอมที่จะไกล่เกลี่ยต่อหรือไม่ทั้งคู่ยินยอมให้ดาเนินการต่อ
แล้วคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้คิดจานวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยใหม่ อีกครั้ง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15
ต่อปีของเงินต้น 200,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจานวน 30,000 บาท ต่อปี คูณ 5 ปี ที่เจ้าหนี้จะสามารถ
คิดดอกเบี้ ย ได้ เท่ากับ 150,000 บาท รวมเงิน ต้น 200,000 บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้ ว
ทั้งหมด 350,000 บาท หั กเงินที่ลูกหนี้ชาระแล้วเป็นเงิน 262,000 บาท คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายให้
เจ้าหนี้คือ 88,000 บาท หากเรียกยอดช าระหนี้เกินกว่าจานวน 88,000 บาท อาจจะเข้าข่ายการ
ปล่ อยเงิน กู้ ที่เกิน กว่ากฎหมายกาหนดถื อเป็น ความผิ ดทางอาญา ตามพระราชบัญญั ติห้ ามเรีย ก
ดอกเบี้ ย เกิน อั ตรา พ.ศ. 2475 เจ้ า หนี้จึง ยินยอมที่ จะรับ ช าระเงิ นกู้ย อดที่เ หลื อ คือ 88,000 บาท
จากลูกหนี้ซึ่งให้เวลาลูกหนี้ 2 สัปดาห์ต้องชาระหนี้แล้วเสร็จ
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4.2 แนวคิดและทฤษฎี
1) ทฤษฎีลำดับขั้นของควำมต้องกำร (Hierarchy of Need Theory) ของ Abraham
H. Maslow
Abraham Maslow (อ้างอิงใน วิบูลย์ จุง, 2550) ได้กล่าวว่า Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (Wanting Animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของ
ความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะ
ได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจ
สิ่งอื่น ๆ ต่อไป
2) แนวคิดกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก
กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์ และคณะ (2550) กล่ า วว่ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นมาตรการแบ่งเบาภาระคดี (Diversion) ออกจากกระบวนการยุติธรรมไม่
ว่าจะเป็นมาตรการที่นามาใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เช่น การไกล่เกลี่ยคดีในชั้น
ตารวจ การชะลอการฟ้องในชั้นอัยการ การคุมประพฤติการทางานบริการสังคมในชั้นศาลและการพัก
การลงโทษ ในชั้นราชทัณฑ์และแม้ว่าจะถูกนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ด้วย
สานักงานกิจการยุติธรรม (2551) กล่าวถึง รูปแบบการดางานยุติธรรมทางเลือกออกเป็น 2
ขั้ น ตอน โดยสรุ ป สาระส าคั ญ ได้ ดั ง นี้ 1) ขั้ น ตอนกระบวนการก่ อ นการพิ จ ารณาคดี 2) ขั้ น ตอน
กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี การดาเนินยุติธรรมทางเลือกจะมีรูปแบบการดาเนินงาน 2 รูปแบบ
ได้แก่ เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนเข้ามีส่วนในการแก้ไขระงับข้อพิพาทในชุมชนและการดาเนินงาน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกตามภารกิจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน
3) แนวคิดและทฤษฎีควำมขัดแย้ง
รัฐพล เย็นใจมา, สุรพล สุยะพรหม และประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา (2561) ได้กล่าวไว้ว่า
ความขัดแย้ ง เป็ น สภาพการณ์ห รื อสถานการณ์ ที่เป็นความแตกต่างที่บุคคล 2 คน หรือมากกว่ า
แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน สภาพการณ์เหล่านี้คือ ความขัดแย้ง ซึ่งอาจเกิดจามี
การรั บรู้ ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจผิ ดหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ มีความต้องการที่
แตกต่างกันหรือแย่งชิงในสิ่งเดียวกัน เกิดความรู้สึกต้องการเอาชนะหรือทาให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พึงพอใจ
สูญเสียหรือถูกกดดันหรือเกิดความต้องการที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ก่อให้เกิดความตึงเครียดเพราะ
คิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
4) กำรเจรจำต่อรอง
เรวดี ไวยวาสนา (2017) หมายถึง กระบวนการของบุคคลที่ต้องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
เพื่อให้เกิดการประนีประนอมพยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการเสนอ
ข้อแลกเปลี่ยนซึ่งนาผลประโยชน์มาให้ ทั้ง 2 ฝ่าย และรู้สึกดีเห็นพ้องกันทั้ง 2 ฝ่าย
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สุ ค นธ์ มณี รั ต น์ (2560) หมายถึ งการที่คู่ เ จรจามีค วามตั้ ง ใจในการหาข้อ ยุ ติ ในเรื่ องของ
ช่องว่างหรือข้อขัดแย้งระหว่า งกัน โดยที่จะต้องมีข้อสรุปที่มีประโยชน์ต่อคู่กรณีทุกฝ่าย กระบวนการ
ในการเจรจาต่อรองจึงมี ลักษณะเหมือนการเดินทางของคู่เจรจาสองฝากที่ห่างไกลกันเพื่อที่จะมาสู่
ทิศทางที่ใกล้กัน การเจรจาต่อรองจึงมี อุปมาอุปไมยเหมือนการเข้าหากันระหว่างคู่เจรจา
5) แนวคิดกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (2012) หมายถึง การระงับข้อพิพาทอัน
เป็ น ทางเลื อกใหม่ในการระงับ ข้อพิพาทซึ่งเกิด จากความสมัครใจของคู่ กรณี โดยที่คู่กรณีไม่ต้อ ง
ดาเนิ น การระงับ ข้อพิพาทโดยการพิจารณาและพิพากษาคดีโ ดยศาล (Litigation) (1) การเจรจา
ต่อรอง (Negotiation) (2) การไกล่เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาท (Mediation and Conciliation)
(3) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
6) ประสิทธิภำพ
วรรณพงศ์ วิไวรัตน์ (2557) สรุปได้ดังนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอในปัจจุบันยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จานวน 23 คน คิดเป็นประมาณ 76.67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าไม่
มีประสิทธิภาพเลย จานวน 5 คน คิดเป็นประมาณ 16.67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์ คิดว่าอาเภอ
มีประสิทธิภาพดีแล้ว 2 คน คิดเป็นประมาณ 6.66 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์
4.3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
มาตรา 61/1 ให้อาเภอมีอานาจหน้าที่ภายในเขตอาเภอ ดังต่อไปนี้
(1) อานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 51/1 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
โดยให้นาความในมาตรา 52/1 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ใน
ลักษณะศูนย์บริการร่วม
(3) ประสานงานกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนในการ
ดาเนิ น การให้ มีแผนชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
(4) ไกล่ เ กลี่ ย หรื อ จัด ให้ มี การไกล่ เ กลี่ ยประนอมข้ อ พิพ าทเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสงบ
เรียบร้อยในสังคมตามมาตรา 61/2 และมาตรา 61/3
มาตรา 61/2 ในอาเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอาเภอในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน
มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
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2) กฎกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยกำรไกล่ เ กลี่ยและประนอมข้อ พิพำททำงแพ่ง พ.ศ.
2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 61/2 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 11, ข้อ 12, ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24, ข้อ 25
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ดาเนินการวิจัย
5.1 รวบรวมข้อมูล จากการดาเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็น
ธรรมอาเภอ ใน 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลที่ต้องการศึกษาค้นคว้ าจากเอกสาร ระเบียบ กฎ กฎหมาย
ขั้นตอนปฏิบัติ รายงานการวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท 2) เนื่องด้วยมี
ข้อจากัดในเรื่องเวลาและสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่ าสายพันธ์ใหม่ 2019
ผู้ศึกษาจึ งเลือกกรณีศึกษาที่มีการดาเนินการไกล่ เกลี่ยที่ประสบผลสาเร็จ (Case Study) ในเรื่อง
การนาที่ดินไปจานองการค้าประกันเงินกู้ ที่ประสบผลสาเร็จ จานวน 1 เรื่อง 3) การสัมภาษณ์ คือ
รูปแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) กาหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้
ครอบคลุ ม ข้ อ มู ล ที่ ต้ องการศึ กษาเพื่ อใช้ สั มภาษณ์ ผู้ ไกล่ เกลี่ ยฝ่ ายอ านวยความเป็ นธรรมอ าเภอ
สว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร 4) การสั ง เกตการณ์ (Observation) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant Observation) สาหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ผู้ศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายอานวย
ความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน
5.2 กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ด าเนิ น การดั ง นี้ คื อ (1) การวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย (Analytic
Induction) การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
กรณี ศึก ษา 1 กรณี (2) การจ าแนกและจั ดระบบข้ อ มูล (Typology) คื อ การจ าแนกข้ อ มูล ตาม
ประเภทของปรากฏการณ์ การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล น ามาจ าแนกและน ามาอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
5.3 กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตามความมุ่งหมายการศึกษา ด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมตารางและภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง
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5.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทั่วไป
- ปัญหาความขัดแย้ง
- วิธีการไกล่เกลี่ย
- การต่อรอง
ลักษณะบุคคล

ตัวแปรตำม

ประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ของฝ่ำยอำนวยควำมเป็นธรรมอำเภอ
สว่ำงแดนดิน

- ความรู้
- ความสามรถ
- ทักษะ
- พฤติกรรม

6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Study)
การค้น คว้าหาข้อมูล จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล ทางวิชาการ
เกี่ยวกับประเด็นที่กาลังศึกษา พบว่า ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ มีบทบาทหน้าที่ในการอานวย
ความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามมาตรา 61/1 ให้อาเภอมีอานาจหน้าที่
ภายในเขตอาเภอ ดังต่อไปนี้ (4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคมมีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง โดยให้คณะบุคคลผู้ทาหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอานาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรงจากคู่พิพาท และดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาท เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในเรื่อง
การไกล่เกลี่ยของพิพาททางแพ่ง จานวน 48 เรื่อง มาทาการประเมินประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยแล้ว
พบว่า มีการดาเนินการไกล่เกลี่ยที่ประสบผลสาเร็จ จานวน 44 เรื่อง ซึ่งเป็นร้อยละ 91.66% ถือว่ามี
ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่อาเภอสว่างแดนดิน
6.2 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกกรณีศึกษำ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่ประสบผลสาเร็จกรณีการจานองเพื่อค้าประกันเงินกู้ของ
ประชาชนอาเภอสว่างแดนดิน โดยผู้ศึกษานาเสนอตามกรอบแนวคิด ดังนี้
การเจรจาต่อรองของคู่พิพาทและคณะผู้ไกล่เกลี่ย พบว่า 1) เจ้าหนี้ที่มีการเตรียมการต่อรอง
มาเป็นอย่างดี 2) ลูกหนี้มีความสามารถที่จะต่อรองน้อยกว่า ไม่เตรียมข้อมูลที่จะเข้าต่อรองไม่สามารถ
ต่อรองลดหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรงได้ 3) คณะผู้ไกล่เกลี่ยนั้นมีการเสนอแนะแนวทางยอดการชาระหนี้
ผลการตกลงร่วมกันและบันทึกสัญญาข้อตกลง คือ 1) ลูกหนี้ยินยอมที่จะชาระหนี้เพื่อไถ่ถอนการ
จานองที่ดินเพื่อค้าประกันเงินกู้ เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จานวน 88,000 บาท จะชาระหนี้ให้แล้ว
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เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 2) เจ้าหนี้ยินยอมรับชาระหนี้เพื่อไถ่ถอนการจานองที่ดินเพื่อค้าประกันเงินกู้
ของลู ก หนี้ เป็ น เงิ น 88,000 บาท โดยให้ ร ะยะเวลาช าระหนี้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 2 สั ป ดาห์ และ
เมื่อลูกหนี้ชาระหนี้ในการไถ่ถอนแล้วเสร็จเจ้าหนี้จะคืนที่ดินให้ลูกหนี้ทันที่ 3) ลูกหนี้มีการชาระหนี้
เพื่อไถ่ถอนที่ดิน จานวน 88,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ใช้เวลาในการไถ่ถอนที่ดินคืน
ภายใน 5 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามที่สัญญากาหนด
6.3 ผลกำรศึกษำข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In–depth Interview–IDI)
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมไกล่
เกลี่ย กรณี การแก้ไขปัญหาการจานองที่ดินเพื่อค้าประกันเงิ นกู้ของประชาชนอาเภอสว่างแดนดิน
ในปีงบประมาณ 2562 จานวน 4 คน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
อภิรักษ์ วรกิจ กล่าวว่า “มีการประชุมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยมีการเตรียมความพร้อมพอสมควร
ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจานองที่ดิน และเทคนิคในการ
เจรจาต่อรอง และคู่มือการไกล่เกลี่ย การเตรียมความพร้อมของผมร่วมถึงคณะผู้ไกล่เกลี่ยสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง ต้องใช้ความรู้ที่มี รวมถึงทักษะในการต่อรองเข้าในการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่อาจ
คาดเดาได้” และกล่าวว่า “ผมคิดว่าการประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่าย
อานวยความเป็นธรรมอาเภอ แสดงผลการไกล่เกลี่ยที่ประสบผลสาเร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับรู้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการไกล่เกลี่ยของอาเภอ ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยมากขึ้น”
จารูญ ทุมเชียงเข้ม กล่าวว่า “ในส่วนตัวผมคิดเห็นว่า ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย
เบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรมคู่พิพาท การเจรจาต่อรอง และการโน้มนาวใจให้สามารถตกลงร่วมกัน
ได้ผู้ไกล่เกลี่ยต้องศึกษาให้เกิดความรู้ และเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดทักษะในการต่อรอง และที่
สาคัญต้องมีการสนั บสนุน จากหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะ”
อภิรักษ์ วรกิจ, นางทัศนีย์ ภูมิพัฒน์, จารูญ ทุมเชียงเข้ม, สาราญ มูลประสาน ได้ให้ข้อมูลที่
สอดคล้องกันกล่าวคือ “ในความคิดเห็นฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอต้องเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้
ไกล่เกลี่ยของอาเภอ และข้อเสนอให้เพิ่มวงเงินที่สามารถไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง เดิม
จานวนสองแสนบาท ปรับเพิ่มวงเงินขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และลดค่าใช้จ่ายได้สาหรับประชาชนที่ต้องนาคดีขึ้นฟ้องร้องในชั้นศาล”
6.4 ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ผู้สังเกตได้ปฏิบัติงานร่วมในเหตุการณ์การดาเนินการกรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่าย
อานวยความเป็น ธรรมอาเภอสว่างแดนดิน ในเรื่องพฤติกรรมบุคคลที่มีส่ วนร่วมไกล่ เกลี่ย พบว่า
1) ความต้องการของคู่พิพาท ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ พบว่า ลูกหนี้จะมีความต้องการที่จะเข้าสู่
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กระบวนการไกล่เกลี่ยมากกว่าเจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้ต้องการดาเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล 2) พฤติกรรม
การเจรจาต่อรอง ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ พบว่า เจ้าหนี้จะมีการเตรียมการที่จะต่อรองเป็นอย่างดี
แต่จะไม่ยอมรับข้อเสนอหากไม่มีเหตุผลหรือข้อกฎหมายรองรับ คณะผู้ไกล่เกลี่ย มีบุคลิกภาพที่ดี
ในการเจรจาต่อรอง ใช้หลั กความยินยอม สามารถหาข้อเสนอแนะคู่พิพาทที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อ
กฎหมาย โน้มนาวใจให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงร่วมกัน การวางตัวที่เป็นกลาง
จากการวิเคราะห์และข้อค้นพบของกรณีศึกษาการจานองที่ดินเพื่อเป็นการค้าประกันเงินกู้
สามารถนามาจาแนกเป็นตาราง
ตารางที่ 6.1 สรุปการดาเนินการไกล่เกลี่ยและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย
สรุปกำรดำเนินกำรไกล่เกลี่ยและแนวทำงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ย
รำยกำร
มีผลต่อควำมสำเร็จ
มีผลต่อควำมไม่สำเร็จ
1. การเชิญคู่กรณีเข้าสู่
กระบวนการ
- ลูกหนี้
เข้าพบตามนัดหมาย
-ไม่ใช่เจ้าหนี้ตัวจริง ขอสอบถาม
- เจ้าหนี้
เข้าพบหลังเลื่อนนัดหมาย
เจ้าหนี้ตัวจริงเสียก่อน
2. ขั้นตอนให้ความยินยอม
- ลูกหนี้
ยินยอม/เลือกผูไ้ กล่เกลีย่ ฝ่ายตน
- เจ้าหนี้
ยินยอม/เลือกผูไ้ กล่เกลีย่ ฝ่ายตน
3. ขั้นตอนการต่อรอง
- ลูกหนี้
-รับฟังทางเลือกที่ดีที่สุด
-ไม่ยอมรับยอดชาระหนี้ที่เจ้าหนี้
-พอใจตามคาแนะนาของคณะผูไ้ กล่เกลีย่
แจ้งให้ชาระก่อนการไกล่เกลี่ย
- เจ้าหนี้
-รับฟังทางเลือกที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตามคาเสนอแนะของคณะผูไ้ กล่เกลี่ย
- คณะผูไ้ กล่เกลี่ย
- รับข้อเสนอแนะเนื่องจากหลีกเลีย่ งความ -หากไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จขอใช้
เสี่ยงที่จะเป็นการปล่อยกู้นอกระบบ(เจ้าหนี้ สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาล
นอกระบบ) เสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4. คุณลักษณะ
- ลูกหนี้
-ยินยอมชาระหนี้ในยอดหนี้ที่เป็นธรรม
-ขาดการเตรียมความพร้อม
-การเตรียมความพร้อมดี มีการยืดหยุ่นใน ความรู้ ความสามรถ ในการ
การต่อรอง
ต่อรอง
- เจ้าหนี้
-ประเมินสถานการณ์ได้ดเี พื่อลดความ
ขัดแย้งหลีกเลี่ยงการปล่อยเงินกู้ทผี่ ิด
กฎหมาย
-ความรู้ด้านกฎหมาย
-ความสามารถในการรับแรงกดดัน
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รำยกำร
มีผลต่อควำมสำเร็จ
มีผลต่อควำมไม่สำเร็จ
- คณะผูไ้ กล่เกลี่ย
-ทักษะและประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่
-พฤติกรรม ในการพูดเจรจา โน้มนาวจิตใจ
5. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนบทบาท
คณะผู้ไกล่เกลี่ย
หน้าที่ และการดาเนินการไกล่เกลีย่ ที่ผ่าน
มาทาการศึกษา
-จัดหางบประมาณในการฝึกอบรมคณะ
ผู้ไกล่เกลีย่ ของอาเภอสว่างแดนดิน
- ประสานหน่วยงานที่มีอยู่ในอาเภอ
ศาล อัยการ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เป็นวิทยาการ ให้ความรู้ บอกเล่า
ประสบการณ์ ในการไกล่เกลี่ย เพือ่ ลด
งบประมาณของรัฐ
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
บทบาทหน้าที่และผลการดาเนินการของ
ฝ่ายอานวยความเป็นธรรม

7. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลและอภิปรำยผล
พบว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการจานองที่ดินเข้ามาทาการไกล่
เกลี่ยในขั้นการต่อรอง เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบของเจ้าหนี้ สามารถลดภาระในการชาระหนี้เพื่ อไถ่
ถอนที่ดินคือจากเจ้าหนี้ต้องการยอดการชาระหนี้จากลูกหนี้ จานวน 1,000,000 บาท เหลือเพียง
88,000 บาท ความสามารถในการต่อรองเพื่อเสนอแนะให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายรู้ถึงเหตุผลที่ตนเองได้
ประโยชน์จาการไกล่เกลี่ย เช่นลูกหนี้สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนในราคาที่เป็นธรรม เจ้าหนี้ประโยชน์เรื่อง
ที่ไม่เข้าข่ายการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เป็นการใช้ทักษะที่ได้ผ่านการไกล่เกลี่ยมาช่วยในการสนับสนุน
ในการต่อรองของผู้ไกล่เกลี่ย และจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้ไกล่เกลี่ยสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้คู่พิพาทในระดับที่ดี ทาให้คู่พิพาทมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยส่งผลต่อการไกล่เกลี่ย
ให้ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ ผลจากการศึกษากรณีศึกษายัง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการไกล่
เกลี่ ย ประนอมข้ อพิ พาทของฝ่ ายอานวยความเป็ นธรรมอาเภอ คือ การต่ อรองของคู่พิ พาทและ
คณะผู้ไกล่เกลี่ย กล่าวคือเจ้าหนี้จะมีการเตรียมการต่อรองมาเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านกฎหมายที่
มากกว่าลูกหนี้ ทาให้เจ้าหนี้มีความได้เปรียบจึงจาเป็นต้องมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เคยเสนอแนะให้การต่อรอง
หาข้อสรุปร่วมกันของคู่กรณี เกิดเป็นประสิทธิภาพในขั้นตอนดาเนินการเป็นผลทาให้การไกล่เกลี่ย
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ของฝ่ายอานวยความเป็น ธรรมอาเภอสว่างแดนดินประสบผลสาเร็จ ลูกหนี้มี ความพึงพอใจสามารถ
ชาระหนี้คือให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา และได้ที่ดินคืนมาเป็นของตน
สรุปจากสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้ศึกษาวิจัยมี
ความเห็นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับการประสิทธิภาพในการไกล่ เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของทางแพ่ง ของ
ฝ่ า ยอ านวยความเป็ น ธรรมอ าเภอสว่ า งแดนดิ น เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จั ย ที่ ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ได้ ตั้ ง ไว้
“การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน เหตุใด
จึงประสบผลสาเร็จ และกรณีที่ประสบผลสาเร็จมีแนวทางใดบ้างที่สามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนา
ให้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน” ซึ่งในการวิจัยได้พบ คือ ปัจจัยด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท คณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ ง พ.ศ. 2553 ต้องมีความรู้ความ สามารถ ทักษะ และพฤติกรรม ที่เป็น
สมรรถนะของบุคคล นามาสามารถใช้ในการดาเนินการไกล่เกลี่ย เพื่อให้คู่พิพาทได้รับความพึงพอใจ
ทั้งสองฝ่าย และสามารถมีข้อสรุปร่วมกันได้ เป็นผลจาการการใช้ความรู้ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ย
จากปัจจัยสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ในการดาเนินการไกล่เกลี่ยของฝ่าย
อานวยความเป็ น ธรรมอาเภอได้ ด้ว ยการจัดการฝึ กอบรมให้กับบุค ลากรผู้ปฏิบัติห น้าที่ไกล่ เกลี่ ย
ให้เพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
อาเภอสว่างแดนดิน ประสบผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพงศ์
วิไลรัตน์ และสมาน งามสนิ ท (2016: 284) ประสิ ทธิภ าพในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทของอาเภอใน
พบว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานธุรการแล้ว เมื่อประชาชนมาใช้บริการการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าทของอ าเภอที่ ข าดเสี ย ไม่ ไ ด้ คื อ จะต้ อ งมี ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท โดยตั ว ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ต้ อ งมี
ความสามารถมีทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามคุณ ลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งปัจจัยนี้
อาเภอสร้างให้มีได้คือการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะดังกล่าวกับผู้ ไกล่เกลี่ยโดยการฝึกอบรมและ
การคัดเลือกที่เหมาะสม” ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคูณลักษณะที่ดีสามารถทาให้การไกล่เกลี่ยเกิดประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยสาเร็จ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความเป็นธรรม
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ ควรมีการติดตามผลการดาเนินการไกล่เกลี่ย เรื่องที่ไกล่
เกลี่ยสาเร็จแล้วมีการดาเนินการตามสัญญาการไกล่เกลี่ย เพื่อเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการไกล่
เกลี่ยของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ
2) ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ ควรเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ ด้วยการใช้ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานและฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย หรือทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็น
ต่อการไกล่เกลี่ยประนอมขอพิพาทอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือมีการฝึกอบรมให้ ความรู้เบื้องต้นที่

688

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย และกฎหมายที่จาเป็นต้องใช้ ให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้จริง
3) ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอ ต้องประชาสัมพั นธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึง
บทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอในเรื่องการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท ในพื้นที่ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นประประโยชน์สาหรับการขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
อาเภอ
4) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนภูมิภาค เช่นศาล
จังหวัดสว่างแดนดิน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน เพื่อสนับสนุ นถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ อาทิ เช่น
ด้านกฎหมาย ด้านประสบการณ์ และเทคนิคการไกล่เกลี่ย แก่ผู้ไกล่เกลี่ยในบัญชีรายชื่อตามคาสั่งของ
อาเภอ
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รูปแสดงผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะทั้งหมดสำมำรถสรุปได้ตำมภำพ
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททาง
แพ่งของฝ่ายอานวยความเป็นธรรมอาเภอสว่างแดนดิน
ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททีป่ ระสบผลสาเร็จ

เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ไกล่เกลี่ย ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่น
และตอบสนองความหวังของประชาชน

ผลกำรศึกษำ

ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสาร
พบว่ า การไกล่ เ กลี่ ย ของ
พิ พ าททางแพ่ ง จ านวน 48
เรื่ อ ง มาท า การประ เมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพการไกล่ เ กลี่ ย
แล้ว พบว่า มีการดาเนินการ
ไกล่เกลี่ย ที่ป ระสบผลสาเร็ จ
จานวน 44 เรื่อง ซึ่งเป็นร้อย
ล ะ 9 1 . 6 6 % ถื อ ว่ า มี
ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย
ที่ จ ะเป็ นทา งเลื อ ก ให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอสว่าง
แดนดิน

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
เกลี่ยของอาเภอ และข้อเสนอ
ให้ เ พิ่ ม วงเงิ น ที่ ส ามารถไกล่
เกลี่ย ประนอมข้ อ พิพาททาง
แพ่ง เดิมจานวนสองแสนบาท
ป รั บ เ พิ่ ม ว ง เ งิ น ขึ้ น ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ไกล่เกลี่ย และลดค่าใช้จ่ายได้
สาหรับประชาชนที่ต้องนาคดี
ขึ้นฟ้องร้องในชั้นศาล

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร
สังเกตการณ์ พบว่า
-ลูกหนี้จะมีความต้องการที่จ ะ
เข้ า สู่ ก ระบวนการไกล่ เ กลี่ ย
มากกว่าเจ้าหนี้
-เจ้าหนี้จะมีการเตรียมการที่จะ
ต่อรองเป็นอย่างดี
-คณะผู้ ไกล่เ กลี่ ย มี บุ ค ลิก ภาพ
ที่ ดี ใช้ ว าจาที่ สุ ภ าพ ตรงต่ อ
เวลา การเจรจาต่อรองใช้หลัก
คว า ม ยิ น ยอม สามารถห า
ข้อเสนอแนะคู่พิพาทที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบข้อกฎหมาย โน้มนาว
ใจให้ เ จ้ า หนี้ แ ละลู ก หนี้ ต กลง
ร่วมกัน การวางตัวที่เป็นกลาง

ผลการศึ ก ษากรณี ศึ ก ษา
พบว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ย ต้อ ง
ใช้ ค วามรู้ ท างกฎหมายใน
เรื่อ งการจานองที่ดินเข้ ามา
ท าการไกล่ เ กลี่ ย ในขั้ น การ
ต่อ รอง เพื่อ ไม่ให้ เกิดความ
ไ ด้ เ ป รี ย บ ข อ ง เ จ้ า ห นี้
สามารถลดภาระในกา ร
ชาระหนี้เพื่อไถ่ถอนที่ดินคือ
จากเจ้าหนี้ต้องการยอดการ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ จานวน
1,000,000 บาท เหลือเพียง
88,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอ
1.ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุน
ถ่ายทอดการให้ ความรู้ทางวิชาการ
กฎหมาย ประสบการณ์การไกล่เกลี่ย
และเทคนิค

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป
1.ศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินการ
กระบวนการไกล่เกลี่ย
2.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของอาเภอ
3.ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ บ ทบาท
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยของประชาชน

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผล
วิจัยไปใช้
1.การติดตามผลการดาเนินการ
ไกล่เกลี่ย
2.เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ไกล่เกลี่ย
3.ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้
ให้กับประชาชน
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กำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวน ฝ่ำยอำนวยกำร ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคำย
สยมภูมิ จันทร์นนท์*
บทคัดย่อ
การประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
2) แนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนสามารถประกอบแต่ละอาชีพที่จะประสงค์ตามข้อ
1 จะเกิดได้โดยผ่านการส่งเสริมและร่วมมือของใคร 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ตารวจชั้นประทวน สังกัดฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จานวน 50 คน โดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t–test (Independent Samples Test)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า
1) สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวกับอาชีพ
เสริ มรายได้ มีร ายจ่ ายทั้ งหมดของครอบครัว ต่ อเดื อน มากกว่า 30,000 บาท มีรายได้ แค่พ อใช้
ต้องการมีรายได้เพิ่มมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ส่วนใหญ่
ทาในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ที่ไม่แน่นอน
2) ความต้ อ งการในการประกอบอาชี พ เสริ ม รายได้ ข องข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์
3) รายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
4) ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ข้าราชการตารวจชั้นประทวน
*

สิบตารวจโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
จากสภาพทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้และ
อัตราความยากจนมีแนวโน้ มเพิ่มสู งขึ้นและได้ส่ งผล กระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดย เฉพาะปัญหาในการครองชีพ จากภาวะความยากจนและปัญหาการว่างงาน ทาให้
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนลดต่าลง มีผู้ด้อยโอกาสจานวนมากที่ไม่ได้รับบริการพื้นฐานทาง
สั ง คมหรื อ ได้ รั บ แต่ไ ม่เ พีย งพอและอาจก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาความไม่เ ป็น ธรรมทางสั งคมเพิ่ มมากขึ้ น
เหตุจากการขาดแคลนและต้องแสวงหาปัจจัยเพื่อการดารงชีพที่เป็นไปในลักษณะที่ผิดกฎหมายมาก
ขึ้น ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและรูปแบบที่มีทั้งความซับซ้อน
เป็นขบวนการมากยิ่งขึ้น (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2552: 1)
ตารวจเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม งานของตารวจจึงมีลักษณะ
ต่างจากอาชีพอื่นเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้อานาจตามกฎหมายเป็นงานที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตต้ อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้และต้องอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ (ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ, 2551: 1)
ปรัชญาของตารวจในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินบทบาทคือตารวจจะต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมี
การฝึกอบรมและพัฒนาตน ตารวจไม่ว่ามองในแง่ตัวบุคคลหรือสถาบันมีความส าคัญยิ่งต่อสั งคม
ตารวจเป็นผู้รักษากฎเกณฑ์ของสังคมอันได้แก่ กฎหมาย ป้องกันมิให้ผู้ใดละเมิดอันเป็นผลให้สังคม
เสียระเบียบ (Social Disorganization) หรือเกิดความยุ่งเหยิงทางสังคม และหากมีผู้ละเมิดกฎหมาย
ก็จ ะต้ องเข้าทาการระงับ หรื อ ปราบปราม นาตัว ผู้ กระท าผิ ด มาดาเนิน การตามกระบวนการของ
กฎหมาย จึงกล่าวได้ว่า ตารวจเป็นผู้รักษาวินัยทางสังคมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคมจะมีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นกับตารวจ ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ชิดชัย วรรณสถิตย์, 2552: 137)
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานสังกัด กองบังคับการตารวจภูธรภาค 4 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ โดยมีฝ่ายอานวยการ ทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างสมบูรณ์โดยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการตกลงใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ในภารกิจใด ๆ การจัดทาแผนหรือคาสั่ง และการดาเนินการให้แผนหรือคาสั่งไปถึงมือผู้ปฏิบัติได้ทัน
ต่อเวลาสามารถปฏิบัติตามแผนหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาสามารถทราบสถานการณ์และปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบั ติภ ารกิจได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยมีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 14
สถานี เป็ น ผู้ รั บ คาสั่ งแล้ ว น าไปปฏิบัติ จะเห็ นได้ ว่าข้าราชการตารวจในสั งกัดตารวจภูธ รจังหวั ด
หนองคายมีภาระหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบปริมาณมาก โดยมีข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
เป็นผู้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติ และข้าราชการตารวจชั้นประทวนเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่มี
ความสาคัญและเป็นหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
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ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ภูธรจังหวัดหนองคาย ดังนั้น หากข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ในสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หนองคาย มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานที่ ไ ม่ ดี แ ล้ ว ก็ จ ะส่ ง ผลท าให้
การปฏิบัติงานของตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่อาจก่อให้เกิด
ประสิทธิผลได้ ซึ่งกรมตารวจได้จัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการชั้น ประทวนหลาย
อย่าง แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว สวัสดิการดังกล่าวยังไม่เป็นที่เพียงพอต่อภาวะค่าครองชีพใน
สภาพสังคมปัจจุบัน ทาให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ของ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
ต้องดิ้นรนขวนขวายประกอบอาชีพเสริมเช่นการประกอบธุรกิจขนาดย่อม เกษตรกรรม ทาไร่ ทานา
งานบริการ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
เพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน เพื่อสังคมส่วนรวม ดังนั้นปัญหาเรื่องการจัด สวัสดิการ อันเป็นความ
ต้องการของข้าราชการตารวจ จึงจาเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว อันมีสาเหตุเกิดจากการ ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่
เพียงพอ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ อันเป็นการส่งเสริมคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยผู้วิจัย
ได้ขอน้อมนาพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง ด้ว ยกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และ
วิ กฤตทางเศรษฐกิจ ในปั จ จุ บั น พระองค์ ได้พระราชทานแนวทางแก้ ไขปัญหาเพื่อ ให้ รอดพ้นและ
สามารถดารงอยู่ ได้ภ ายใต้กระแสการเปลี่ ยนแปลงโดยทรงสอนให้ คนไทยรู้จักคาว่า “พอเพียง”
เพื่อนาตนเองและประเทศชาติให้รอดพ้นภาวะวิกฤตต่าง ๆ และนาไปสู่โ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ เศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานต่อ
และจัดทา
นอกจากเวลาในการทางานประจา ทาให้ข้าราชการตารวจฝ่ายอานวยการมีเวลาว่างเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้สิ่งส าคัญที่จะทาให้ข้าราชการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการออม โดยได้นาหลักการทาบัญชีครัวเรือน
ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาประกอบในงานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการวัดคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการตารวจ ฝ่ ายอานวยการ จังหวัดหนองคาย การทาบัญชี
ครั ว เรื อนทาให้ ส ามารถปฏิบั ติตัว ตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียงได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
สามารถวางแผนชาระหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบ ตรงตามเวลาที่กาหนด สาหรับข้าราชการตารวจ
ที่มี ภ าระหนี้ สิ น และการท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจะท าให้ ค รอบครั ว มี ค วามตระหนั ก การใช้ จ่ า ยอย่ า ง
รอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย
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สรุปได้ว่าการประกอบอาชีพเสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการแก้ปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีค่าครองชีพสูง และมีภาวะเศรษฐกิจตกต่า มนุษย์ย่อมมีความต้องการการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคม การมีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงชีพ รายได้ที่
เพียงพอ จะตอบสนองต่อความต้องการตนเองได้และมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง จนทาให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มเติมจากรายได้หลัก บางรายอาจ
ประกอบอาชีพเสริมจนกลายเป็นอาชีพหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนก็ตาม ต่างก็ต้องการมีรายได้
ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต เมื่อมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมของข้าราชการตารวจที่มีการ
ปฏิบัติเกิดขึ้นจริงดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว การทาบัญชีครัวเรือน (รายรับ -รายจ่าย) เพื่อให้มีนิสัยใช้จ่าย
เฉพาะที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ ทาให้มีนิสัยรู้จักเก็บออมไว้ใ ช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีหลักการทาบัญชีครัวเรือน คือ แยกให้ได้ว่า อะไรเป็น รายรับ อะไรเป็น รายจ่าย พิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ดูว่า รายจ่ายใด “จาเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” นารายจ่าย “ฟุ่มเฟือย” ไปสู่กิจกรรม “ลด ละ
เลิก” ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีความ
ต้องการทาอาชีพเสริมรายได้อะไร
2.2 การประกอบอาชีพ เสริม รายได้ ของข้ าราชการตารวจชั้ นประทวน ฝ่ ายอานวยการ
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่
2.3 คุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอานวยการ ตารวจภูธ รจังหวัด
หนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ดีขึ้นหรือไม่
3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาความต้องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
3.2 แนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนสามารถประกอบแต่ละอาชีพที่จะ
ประสงค์ตามข้อ 1 จะเกิดได้โดยผ่านการส่งเสริมและร่วมมือของใคร
3.3 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธร
จังหวัดหนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การประกอบอาชี พ เสริ ม รายได้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข อง
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ
ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
กำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้
1. ด้านความต้องการ
2. ด้านความรู้ (บัญชีครัวเรือน)
3. ด้านสิ่งสนับสนุน

ตัวแปรตำม
คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
1. ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน
4. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตารวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
จานวน 50 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และการประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามสถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตาม
แนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 82)
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามแนวความคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 82)
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5. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอานวยการ
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวกับอาชีพ
เสริ มรายได้ มีร ายจ่ ายทั้ งหมดของครอบครัว ต่ อเดื อน มากกว่า 30,000 บาท มีรายได้ แ ค่พ อใช้
ต้องการมีรายได้เพิ่มมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ส่วนใหญ่
ทาในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ที่ไม่แน่นอน
5.2 ความต้อ งการในการประกอบอาชี พเสริ มรายได้ข องข้า ราชการต ารวจชั้ นประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์
5.3 รายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
5.4 ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคายที่ประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย
1) ความต้ อ งการในการประกอบอาชี พ เสริ ม รายได้ ข องข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
อาชีพขายของออนไลน์เป็น การลงทุนน้อย ไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จาเป็นต้องลงทุนไปเช่าตึก
อาคาร ลงทุนตกแต่งร้าน แต่สามารถนาเงินนั้นมาใช้หมุนเวียนอื่น ๆ ในธุรกิจได้ สามารถบริหาร
จัดการคนเดียวได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่จาเป็นต้องจ้างลูกน้อง สะดวกในการหากลุ่มลูกค้า ไม่จาเป็นต้องไป
เดิ น หาลู ก ค้ า ติ ด ป้ า ยโฆษณา ร้ อ งเรี ย กให้ เ หนื่ อ ย เพี ย งโฆษณาผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต นอกจากจะ
สะดวกสบายแล้วยังได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจากระยะไกลทั่วประเทศหรือต่างประเทศ มีอิสระในการใช้
ชีวิตไม่จาเป็นต้องมานั่งเปิดร้าน นั่งรอขายลูกค้าหน้าร้านแค่มีมือถือกับอินเตอร์เน็ตอยู่ตรงไหนก็ติดต่อ
ขายสินค้าได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงทาให้อาชีพขายของออนไลน์ เป็นอาชีพที่ข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ต้องการประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้
2) รายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะ ข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคนในครอบครัวมีรายได้เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
ครอบครอบ บางรายอาจประกอบอาชีพเสริม มีการทาบัญชีครัวเรือน (รายรับ -รายจ่าย) ทาให้มีนิสัย
ใช้จ่ ายเฉพาะที่จ าเป็ น และเป็ น ประโยชน์ ท าให้ มีนิสั ยรู้จักเก็ บออมไว้ ใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทาบัญชีครัวเรือน คือ แยกให้ได้ว่า อะไรเป็น รายรับ อะไรเป็น รายจ่าย
พิจารณาอย่างถ่องแท้ดูว่า รายจ่ายใด “จาเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” นารายจ่าย “ฟุ่มเฟือย” ไปสู่กิจกรรม
“ลด ละ เลิก” ในครอบครัว ดังนั้นจึงทาให้ รายได้ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนฝ่ายอานวยการ
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
3) ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย มีรายได้จากทางราชการและประกอบอาชีพเสริมได้เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัวใน
แต่ละเดือน สวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเหมาะสมกับสภาพการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน มีสภาพ
การทางานที่มีความปลอดภัย หน่วยงานมีสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สามารถน าความรู้ ที่ได้จ ากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สามารถแบ่งเวลาในการ
ทางานส าหรั บ ส่ ว นตัว ครอบครั ว ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุ นจากครอบครัว ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้นจึงทาให้ ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
หนองคายที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ฝ่ ายอานวยการ ตารวจภูธ รจังหวัดหนองคาย ส่ว นใหญ่มีรายได้ของครอบครัว ต่อเดือน
15,001-30,000 บาท แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิก
ในครอบครัวกับอาชีพเสริมรายได้ มีรายจ่ายทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท
มีรายได้แค่พอใช้ ต้องการมีรายได้เพิ่มมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริม
รายได้ส่วนใหญ่ทาในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ที่ไม่แน่นอน
ดังนั้นทางหน่วยงานควรส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจในสังกัด ได้ประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่อ ให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อรายจ่ายครัวเรือน
2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
หนองคายที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้เพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพของข้าราชการตารวจชั้นประทวนในด้านส่งเสริมอาชีพเสริม
รายได้และค่าตอบแทนที่เพียงพอเพื่อให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสูงขึ้น
3) ควรศึ ก ษาถึ ง ตั ว แปรอื่ น ที่ มี ผ ลกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการต ารวจชั้ น ประทวน
ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
4) ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
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5) ควรพิจารณาแสวงหาแนวทางการส่ งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
6) ควรศึกษาการประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน สังกัด ตารวจภูธรอื่นต่อไป
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กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
สายสุดา ทองจันทร์*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานของ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง
ประสบการณ์ รายได้
กลุ่มประชากร คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น 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
แตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD แล้วนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยการ
บรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การดาเนิน การด้านบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การฝึกอบรมและพัฒนา และระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น มี ก ารด าเนิ น การที่ ม ากที่สุ ด ค่ า เฉลี่ ย = 4.48 รองลงมาคื อ
ด้านการดาเนิ นการด้านบุ คลากร ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ด้านระบบรางวัลผลประโยชน์และ
การรั บ ฟั ง ค่ าเฉลี่ ย 4.41 และด้ า นการฝึ กอบรมและการพั ฒ นา ค่ า เฉลี่ ย 4.31 จากผลดัง กล่ า ว
สามารถสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้นโดยภาพรวม
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น มีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: saisuda.tho@stu.nida.ac.th
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โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการทางาน ค่าใช้จ่าย และ
มนุ ษยสั มพัน ธ์ อยู่ ในระดั บ มาก ไม่แตกต่าง ค่าเฉลี่ ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่าด้า น
ปริมาณงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย
4.39 ด้ า นเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ค่ า เฉลี่ ย 4.39 และด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ค่ า เฉลี่ ย 4.27
เมื่อวิเคราะห์เปรียบความแตกต่างโดยภาพรวม ค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. บทนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น มีการวิเคราะห์กาหนดกรอบอัตรากาลังโดยยึดตามแนว
ทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
หนองบัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีอานาจตาม ข้อ 13 การกาหนดตาแหน่งพนักงาน
ส่ว นตาบลในส่ว นราชการ ว่ามีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่ ว นราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการ
กาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่ วน
ตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลที่จ ะต้อ งจ่า ยในด้านบุค คล จะเห็ นได้ว่า ทุกองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
สามารถจั ด ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั ง เสนอคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด )
เพื่อนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่งที่พึงประสงค์ขึ้นได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น มี ฐ านะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขนาดกลาง
ซึ่งกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัดองค์ กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่ วนตาบลโนน
ขมิ้ น มี ก รอบอั ต ราก าลั ง ดั ง นี้ พนั ก งานส่ ว นต าบล 22 อั ต รา พนั ก งานครู ส่ ว นต าบล 5 อั ต รา
ลูกจ้างประจา 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 15 อัตรา รวมกาหนด
ตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 53 อัตรา อัตราว่างพนักงานส่วนตาบล 3 อัตรา พนักงานครู
1 อัตรา พนักงานจ้าง 1 อัตรา ทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนขมิ้น 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล 1 คน ภารกิจหลักและภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้นจะดาเนินการตาม
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พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้ องของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู เพื่อนาผลการวิจัยเสนอผู้บริหารระดับสูงนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุง
พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
3. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล
รูปแบบวิจัย (Research Design) การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี Mixed
Method ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Research)
ประชากร/ขนาดตั ว อย่ า ง/วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ บ ริ ห าร
ข้าราชการลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุม่ ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ
กลุ่มที่หนึ่ง : ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
จานวน 4 คน
กลุ่มที่สอง : ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
จานวน 21 คน
กลุ่มที่สาม : ลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
จานวน 1 คน
กลุ่มที่สี่ : พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
จานวน 25 คน
ขนำดตั ว อย่ ำ ง จ านวน 51 คน วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า ง การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือในกำรวิจัยและเก็บข้อมูล/วิธีกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ/วิธีเก็บข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
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2) วิธีการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถาม
ตามคุณลักษณะ นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง นาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
3) วิธีเก็บข้อมูล การสร้างแบบสอบถามเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล แล้วนามา
วิเคราะห์ผลในโปรแกรม SPSS ต่อไป
แนวทำงวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์/วิธีกำรนำเสนอข้อมูล
โดยวิเคราะห์ข้อมูล จากหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ
วิเคราะห์ เพื่อหาคาตอบตามวั ตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุป ตามประเด็น ประมวลผลข้อมูลโดยจัด
หมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นของการศึกษาที่กาหนดและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ในเชิ งเหตุผลและ
นาเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเป็นหลัก
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน
ดังนี้
1) ขอหนังสือรับรอง และแนะนาตัวผู้ศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
2) ทาความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจกแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาอธิบายวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
3) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนขมิ้น
4) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วยตนเองจนได้
แบบสอบถามที่ครบจานวนทุกฉบับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง ความถี่
ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อมู ล และค่า ร้อ ยละ Percentage ปัจ จัย คุณลั กษณะของ
เจ้ าหน้ าที่ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ การศึกษา และรายได้ นามา
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โนนขมิ้นสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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(2) การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย mean และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มของข้อเสนอแนะ
สถิติแจกแจงความถี่และพรรณนาความ
4) ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
ข้อมูล ด้านปั จ จั ย วิเ คราะห์ ห าความสั ม พันธ์ ระหว่างตั ว แปรต้น ปัจ จัยส่ ว นบุค คล กับตั ว แปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น โดยใช้สถิติไคว์แสควร์
(Chi-square)
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS for Windows) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยดาเนินการ
ดังนี้
1) นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
2) นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding form)
3) นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว ให้ค่าคะแนนแต่ละข้อมากาหนด เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
(1) มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง กาหนดให้ 5 คะแนน
(2) มาก/เห็นด้วย
กาหนดให้ 4 คะแนน
(3) ปานกลาง/ไม่แน่ใจ
กาหนดให้ 3 คะแนน
(4) น้อย/ไม่เห็นด้วย
กาหนดให้ 2 คะแนน
(5) น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยที่สุด กาหนดให้ 1 คะแนน
4) นาแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป (SPSS for Windows) พร้ อ มทั้ ง ก าหนดเกณฑ์ ใ ห้ ค วามหมาย
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) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น สามารถน าไปด าเนิน การให้ เกิ ดประโยชน์ มากที่ สุ ด โดยจะใช้ วิธี การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วนาเสนอเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่
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4. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ กระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 51 คน
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ รายได้ ลักษณะข้อคาถามแบบ
ปลายปิด โดยให้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนขมิ้น โดยวัดจากพฤติกรรม 4 ด้าน คือ การดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การจัดการผล
การปฏิบัติงานและการประเมินผล การฝีกอบรมและพัฒนา ระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง
ลักษณะข้อคาถาม เป็นคาถามปลายปิด โดยให้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น โดยวัดจากพฤติกรรม 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้า นมนุษยสั มพันธ์ เป็นคาถามปลายปิด
โดยให้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
กำรเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ จ ำแนกตำมลั ก ษณะ
ส่วนบุคคล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน รายได้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
T-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐานโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามเพศ
ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา
ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ภำพรวม

ชำย (n = 22)
S.D.
4.31
0.54
4.37
0.48
4.26
0.60
4.28
0.60
4.10
0.89
4.27 0.55

หญิง (n=29)
S.D.
4.46 0.67
4.37 0.48
4.34 0.69
4.47 0.72
4.41 0.73
4.43 0.67

t

sig

-0.84
-0.43
-0.45
-1.00
-1.38
-0.92

0.43
0.16
0.52
0.63
0.87
0.35

จากตารางที่ 4.1 พบว่า บุคลากรขององค์การบริ หารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามเพศ
ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามอายุ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลาที่ใช้ในการทางาน

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภำพรวม

แห่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระวห่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม

SS
1.95
16.93
18.88
1.42
17.45
18.87
1.32
19.63
20.95
2.38
20.15
22.53
2.27
30.31
32.58
1.59
17.67

Df
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00

MS
0.65
0.36

F
1.80

sig
0.16

0.47
0.37

1.27

0.29

0.44
0.42

1.05

0.38

0.79
0.43

1.85

0.15

0.76
0.64

1.17

0.33

0.53
0.38

1.41

0.25
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ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

แห่งควำมแปรปรวน
รวม

SS
19.27

Df
50.00

MS

F

sig

จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามอายุ
ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภำพรวม

แห่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.66
18.21
18.88
1.39
17.48
18.87
0.89
20.06
20.95
0.98
21.55
22.53
1.60
30.98
32.58
0.95
18.32
19.27

Df
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00

MS
0.22
0.39

F
0.57

sig
0.64

0.46
0.37

1.25

0.30

0.30
0.43

0.70

0.56

0.33
0.46

0.71

0.55

0.53
0.66

0.81

0.49

0.32
0.39

0.81

0.49

จากตารางที่ 4.3 พบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยสาคัญ 0.05
แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามตาแหน่งงาน
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลา

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภำพรวม

แห่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.52
16.35
18.88
1.77
17.10
18.87
3.40
17.55
20.95
3.28
19.25
22.53
2.97
29.61
32.58
2.67
16.60
19.27

Df
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00

MS F
0.63 1.77
0.36

sig
0.15

0.44 1.19
0.37

0.33

0.85 2.22
0.38

0.08

0.82 1.96
0.42

0.12

0.74 1.15
0.64

0.34

0.67 1.85
0.36

0.14

จากตารางที่ 4.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้ น จาแนกตามตาแหน่งงาน
ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภำพรวม

แห่งควำม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

Df

MS

F

sig

2.40
16.48
18.88
1.66
17.21
18.87
0.92
20.03
20.95
1.53
21.00
22.53
1.20
31.38
32.58
1.36
17.91
19.27

3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00
3.00
47.00
50.00

0.80
0.35

2.28

0.09

0.55
0.37

1.51

0.22

0.31
0.43

0.72

0.55

0.51
0.45

1.14

0.34

0.40
0.67

0.60

0.62

0.45
0.38

1.19

0.32

จากตารางที่ 4.5 พบว่ า บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น จ าแนกตาม
ประสบการณ์ ใ นการท างาน ผลการเปรี ย บเที ย บ ทั้ง 5 ด้า น พบว่ า ค่ า sig ในแต่ล ะด้ า นมากว่ า
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามรายได้
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
คุณภาพงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านมนุษยสัมพันธ์

ภำพรวม

แห่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระวห่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.10
16.78
18.88
1.20
17.67
18.87
2.54
18.41
20.95
2.70
19.84
22.53
2.44
30.14
32.58
2.05
17.22
19.27

Df
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00
4.00
46.00
50.00

MS
0.52
0.36

F
sig
1.44 0.24

0.30
0.38

0.78 0.54

0.64
0.40

1.59 0.19

0.67
0.43

1.56 0.20

0.61
0.66

0.93 0.45

0.51
0.37

1.37 0.26

จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น จาแนกตามรายได้
ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า รายได้ที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
5. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู
ปัจ จั ย ส่ ว นบุ คคลของบุ คลากรสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นตาบลโนนขมิ้น ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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เป็ น เพศหญิ ง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.90 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.10
การศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 37.30 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ
41.20 ประสบการณ์ในการทางาน มากวกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.40
2) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
การดาเนิ นการด้านบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การฝึกอบรมและ
พัฒ นา และระบบรางวั ล ผลประโยชน์แ ละการรั บ ฟัง อยู่ ใ นระดับ มาก ไม่ แตกต่า ง ค่ า เฉลี่ ยรวม
( =4.41, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าการ
จัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น มีการดาเนินการ
ที่มากที่สุด ( =4.48, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ด้านการดาเนินการด้านบุคลากร ( =4.45, S.D.=
0.51) รองลงมาคือ ด้านระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง ( =4.41, S.D.=0.61) และด้านการ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา ( =4.31, S.D.=0.62) จากผลดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น โดยภาพรวม ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นด้านประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน
ปริ ม าณงาน เวลาที่ใ ช้ในการทางาน ค่ าใช้จ่า ย และมนุ ษยสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บมาก ไม่แ ตกต่า ง
ค่า เฉลี่ ย 4.35 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ าด้ า นปริ ม าณงานมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.41
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย
4.39 และด้านมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.27 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
ค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ ตาแหน่งงาน รายได้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น เพราะประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน
กำรเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อต่อกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิ ภ ำพกำรปฏิบัติงำนของบุค ลำกรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนขมิ้น ด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ
กฤติยา ฐิติกุลรัตน์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
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บริ ษัท ซั น ไชน์ อิน เตอร์ เนชั่น แนล จากัด อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เนื่ องจากในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานบางหน่วยงานพนักงานยังขาดความรู้ทักษะความชานาญ ในส่วนนี้ควรมีการจัดฝึกอบรม
เพิ่มความรู้ความเข้าใจและเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานให้มี
ความชานาญในงานที่ตนเองปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ให้เสร็จตามเป้าหมายตามระเวลาที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กันตยา เพิ่มผล
(2541: 2) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาดและความสามารถของความสาเร็จ
หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ของตนเองและองค์การ โดยพิ จารณาถึงการใช้ต้นทุน
หรื อ ปั จ จั ย การน าเข้ า ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ประหยั ด เวลามากที่ สุ ด ใช้ ค วามพยายาม ความสามารถ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง และการทางานให้สาเสร็จ โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ คือ ตรงกบมาตรฐาน การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนขมิ้น ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ
เบคเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ Becker, J and D. Neuhauser (1975) ได้เสนอตัวแบบจาลองเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภ าพขององค์ก ร (model of organization efficiency) โดยกล่ า วว่า ประสิ ท ธิภ าพของ
องค์ ก รนอกจากจะพิ จ ารณาถึ ง ทรั พ ยากร เช่ น คน เงิ น วั ส ดุ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ดั ง นี้ 1) หาก
สภาพแวดล้ อ มในการท างานขององค์ ก รนั้ น มี ค วามซ้ าซ้ อ นต่ า (low task environment
complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติในการทางาน ขององค์กร
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะนาไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ มากกว่าองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมในการทางานยุ่งยากซับซ้อนสูง (high task environment complexity) หรือมีความ
ไม่แน่นอน (uncertain) 2) การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเพิ่มผลการทางานที่สามารถ
มองเห็ น ได้ มี ผ ลท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท างานมากขึ้ น ด้ ว ย 3) ผลการท างานที่ ม องเห็ น ได้ มี
ความสั มพัน ธ์ใ นทางบวกกับ ประสิ ทธิภ าพการทางาน 4) หากพิจารณาควบคู่กันไปจะพบว่าการ
กาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน และผลการ ทางานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มาก
ขึ้นก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลาพัง
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนขมิ้น ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กันตยา เพิ่มผล (2541: 2) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าประสิท ธิภาพ หมายถึง ขนาด
และความสามารถของความสาเร็จหรือบรรลุ ผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของตนเองและ
องค์การ โดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการนาเข้าให้น้อยที่สุด ประหยัดเวลามากที่สุดใช้
ความพยายาม ความสามารถ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง และการทางานให้สา
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เสร็จ โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้ คือ ตรงกบมาตรฐาน การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนขมิ้น ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของณัฐธัญ ถนัดรบ (2545) ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเดินรถ การรถไฟ แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเดินรถ การรถไฟ แห่งประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับสูงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในงาน และความพอใจในผลตอบแทน จะมีผลต่ อประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติง านอยู่ ใ นระดั บ ต่า พนั ก งานมีร ะดับ ความคิด เห็ น ต่ อปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านค่าตอบแทน และด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ ในระดับ
มาก และสอดคล้ องกับ แนวคิดของ กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด พนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด
มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับที่มากในด้านเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านความ
ยุติธรรมในการทางาน ด้านผลตอบแทนหรือรายได้ และด้านโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมทุกด้านของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด อยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพงศ์ สมพีรพันธุ์ (2560) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ รวมถึงด้านการคัดเลือก พบว่า ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงาน
มีความคิดเห็นว่าองค์การได้ ให้ความสาคัญในเรื่องค่าตอบแทนที่พนักงานควรจะได้รับไม่วาจะเป็น
ค่าจ้างที่จ่ายให้ แก่พนักงานตามผลงานที่ทาได้หรือตามจานวนชั่วโมงของการปฏิบัติงานรวมไปถึง
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
และแผนการศึกษาต่อให้แก่พนั กงานซึ่งจะส่ งผลต่อพนักงานให้ เกิดความรู้สึ ก มั่นคงและช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549: 59-63)
กล่ าวไว้ ว่า การบริ ห ารค่า ตอบแทนเป็น กระบวนการที่ช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ พ นัก งานทางานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ในด้านค่าตอบแทนนั้นจะเป็นไปในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่ พ นั ก งานจะได้ รั บ ซึ่ ง จะช่ ว ยในเรื่ อ งของขวั ญ และก าลั ง ใจ และสอดคล้ อ งกั บ บุ ญ อนั น ต์
พินัยทรัพย์ (2561: 300) การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสาคัญต่องานทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากเป็นปัจจัยช่วยกาหนดมาตรฐานครองชีพ การเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมและเป็นขวัญ
และกาลังใจในการทางาน 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
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ทางานในองค์การที่ถือเป็นรายได้ของพนักงาน และอีกด้านคือ ต้นทุน
ของนายจ้างที่ถือเป็นค่าตอบแทนในการที่พนักงานทางานในองค์การ
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนขมิ้น ด้านนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ
กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด พนักงานบริษัท โกรเฮ่สยาม จากัด มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดั บ ที่ ม ากในด้ า นเกี่ ย วกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นลั ก ษณะ งานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านนโยบาย และการบริ หาร ด้านความยุติธรรมในการทางาน
ด้านผลตอบแทนหรือรายได้ และด้านโอกาส ก้าวหน้าในตาแหน่งการงานประสิทธิภาพในการทางาน
โดยรวมทุกด้านของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด อยู่ในระดับสูง
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ผลการทดสอบสมมติฐานลั กษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนขมิ้ น ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากตารางการวิเคราะห์
เปรี ย บเทีย บตามตารางประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานที่จาแนกตามข้อมูล ส่ ว นบุคคลทั้ง 5 ด้าน
โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง และจากแบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับที่มาก ไม่แตกต่าง เมื่อจาแนกเป็นรายด้านแล้ว ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจด้านการดาเนินการด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาด้านการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล รองลงมาด้านรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง และด้านการ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ เ พราะปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ การ
บริหารงานทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น เพราะค่า sig ในแต่ละด้านมี
นัย ส าคัญมากกว่าระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบผลการศึ กษาของ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มัทนพร คาบุญ และสุปราณี คมคาย (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การทางานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษัทควอลิตี สกิลล์ จากัด พบว่าพนักงานที่มีอายุ เพศ
รายได้ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุการทางาน ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานไม่
ต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุนิสา สงบเงียบ (2551) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มินอิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
พนั ก งานที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ
ประสบการณ์การทางานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติงานของพนั กงานในบริ ษั ทมิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากั ด ไม่แตกต่า งกัน มีร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิตที่ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึกษา
ปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษั ท อัมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ คือ พนักงานบริษัท อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด จานวน 160 คน ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านได้ แ ก่ ลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โอกาสก้ า วหน้ า ในงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้น มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ฮาร์ริงตัน
Harrington (1996: 251) กล่าวว่า หลักการปฏิบั ติงานให้มีประสิทธิภาพ 12 ประการ ที่สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบ โดยมุ่งที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสม และ
ง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังหัวข้อที่ 7 ว่าความฉับไวของการจัดส่ง
(Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์สาหรับแต่ละหน้าที่เพื่อให้องค์การ
ทาหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย และได้สรุปแนวคิดออกมาได้ว่าแนวคิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมีปัจจัยในการปฏิบัติงานดังนี้ คือ สร้างความเข้าใจและกาหนดแนวความคิดในการ
ทางานให้ กระจ่าง ใช้ ความรู้ ความสามารถ ในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน การได้
คาปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง การรักษาระเบียบวินัยในการทางาน การปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการบันทึกไว้เป็น
หลั ก ฐานง่ ายต่ อ การตรวจติ ด ตาม งานควรมี ลั ก ษณะแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การดาเนิ น งานอย่ า งทั่ ว ถึ ง
งานสาเร็จทันเวลา ผลงานได้มาตรฐาน การดาเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐาน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการนามาบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการดาเนิน การด้านบุคลากร ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒ นา ด้านระบบรางวัล ผลประโยชน์และการรับฟัง ผู้ ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายในซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 และสรุปผลการศึกษาข้างต้น สามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาทา
การอภิปรายผลได้ดังนี้
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโนนขมิ้น พบว่า ปัจจัยส่ว นบุคคลไม่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น เปรียบเทียบตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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เพราะปัจจัยส่วนบุคคลไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะค่า sig ในแต่
ละด้ าน มีนั ย ส าคัญ มากกว่ าระดับ 0.05 สอดคล้ องกับผลการวิ จัยของ สุ นิ ส า สงบเงียบ (2551:
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท มินอิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตาแหน่ งหน้ าที่ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน และประสบการณ์การทางานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทมิน อิก เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จากัดไม่แตกต่างกัน มีระดับนัยสาคัญทางสถิตที่ 0.05
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป
จากการศึกษาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
1) การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาเชิ งปริมาณ ประมวลข้อมูล ทางสถิติและมีการวิจัยเชิ ง
คุณภาพประกอบ ในอนาคตควรมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2) ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อที่จ ะได้นา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้สามารถประสิทธิภาพการทางานได้มากขึ้น
3) ประชากรที่ศึกษาในครั้ งนี้เป็นเพียงบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้นเท่านั้น
ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นควรเลือกกลุ่ม ประชากรใน การศึกษาครั้งต่อไปที่
แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนขมิ้นอาจจะเพิ่มเป็นประชากร ในระดับอาเภอประเภทองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ขนาดพื้นที่เท่ากัน หรือหากอยากได้ข้อมูลที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็อาจจะศึกษาประชากร
เป็นรายจังหวัด เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
สาวิตรี ขาผิวพรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อุ ด รธานี
กลุ่มประชากร คือ บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จานวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า
1) บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี
มีสถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาโท ประเภทตาแหน่ง 38 ค (2)
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูก พันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านประสบการณ์จ ากการทางานในองค์กร ด้า นลั กษณะขององค์กร ด้ านลั กษณะของงาน และ
ด้านคุณภาพชีวิตการทางาน
3) บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมและ
รายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคานึงถึง
ประโยชน์และความรับผิ ดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสั งคม ความเสมอภาคของบุคคลหรือ
การท างานร่ ว มกั น ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม ด้ า นโอกาสที่ ไ ด้ ใ ช้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถของบุ ค คล ด้ า นบทบาทของการท างานที่ มี ค วามสมดุ ล ด้ า นโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการทางาน และด้านสถานภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน, คุณภาพชีวิตการทางาน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: savitree.kha@stu.nida.ac.th
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1. บทนำ
การแข่งขันในหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นมากมายทาให้องค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ซึ่งจากการแข่งขันทาให้หลายองค์กรต้องปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินได้ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าองค์กรแต่ละองค์กร
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่องค์กรต่างมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันในเรื่องความ
ต้องการที่จะประสบผลสาเร็จขององค์กร ในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ก็คือ ความสามารถทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุ ด
รวมถึงองค์กรมีความสามารถสร้างความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีจุดเด่นที่เหนือกว่า
คู่แข่ง มีความเจริญรุ่งเรือง และสามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ขององค์กรนั้น ส่วนหนึ่งต้องมาจากทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในองค์กร องค์ประกอบที่จะผลักดันให้องค์การ
มุ่งสู่ ความส าเร็ จ ได้ดี คือ ทรั พยากรการบริห ารจัดการหลั ก อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัส ดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดีพอ (เนื้อทิพย์ นวมถนอม, 2547: 1) แต่หน่วยงานหรือองค์กรจะ
เจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมโทรมลงไปได้นั้นก็ด้วยปัจจัยที่สาคัญและแตกต่างกันไปจากปัจจัยอื่น ๆ นั่น
คือ คน เพราะเป็นปัจจัยเดียวที่มีชีวิตและจิตใจ มีความรู้สึกเป็นผู้สร้างและผู้ใช้ ปัจจัยอื่นในองค์กร
อาจเป็นการใช้อย่างก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์หรือเป็นการใช้อย่ างทาลายย่อมเป็นไปได้ทั้งสอง
ทาง ดังนั้น ทาอย่างไรจึงจะให้คนรักองค์กรและมีความรู้สึกผูกพันกับ หน่วยงานหรือองค์กรนั้น (ละเอียด
จงกลนี, ม.ป.ป.: 141) เมื่อถึงยุคสมัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้อง
ชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” หรือ “Engagement” ในองค์กรที่เริ่มลดลง ทั้งนี้เพราะเรื่องความผูกพัน
เป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรที่กาลังเกิดช่องว่างจนทาให้กระบวนการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพอาจลดลง ขณะที่บางองค์กรกลับให้ความสาคัญเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรมากกว่าการสร้างความผูก พันให้เกิดขึ้นในองค์กรเสียอีก ซึ่งต่างจาก “เดล คาร์เนกี” บริษัท
พัฒนาศักยภาพผู้นาระดับโลก ที่เน้นความสาคัญกับปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อยุติ
วิกฤตแรงงานที่เกิดจากการเบื่องาน ผลเช่นนี้จึงทาให้ “ปรียกร มิมะพันธุ์” กรรมการผู้จัดการสถาบัน
เดล คาร์เนกี (ประเทศไทย) บอกว่า ปัญหาสาคัญที่องค์กรธุรกิจไทยควรหันมาให้ความใส่ใจมากที่สุด
คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากคน
กลุ่มนี้มักให้ความสาคัญกับอิสระและชีวิตส่วนตัว ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิตและ
อาชีพการงานมากกว่าการอดทนทางาน ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ต้องการ ปัจจัยเช่นนี้จึงทาให้การสร้าง
ความผู ก พัน ของพนั กงานและองค์ กรในปั จจุ บัน เป็ นไปได้ ยากขึ้ น ส่ ง ผลให้ อั ตราการเปลี่ ย นงาน
(Turnover Rate) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากผลวิจัยล่าสุดของ เดล คาร์เนกี พบว่า
71% ของพนักงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกไม่มีความผูกพันกับองค์กร และจะตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ทันที
เมื่อองค์กรยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่าเพียงแค่ 5% ในขณะที่มีเพียง 29% เท่านั้นที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจเริ่มพิจารณาเปลี่ยนงานเมื่อที่อื่นยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า 20%
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ขึ้นไป ดังจะเห็นว่า หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตที่
มากกว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่าถึง 202% สอดคล้องกับผลสารวจจากสถาบันวิจัย
แรงงานและการจ้างงานแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า การเกิดอัตราการเปลี่ยนงานจะทาให้องค์กรมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานในตาแหน่งเดิม
ถึง 150% ของเงินเดือนที่จ่ าย และส่งผลต่อผลิ ตผลขององค์กรเป็นอย่างมาก สิ่งที่น่าเป็นห่ว งคือ
แม้องค์กรต่างทราบกันดีถึงความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์แต่กลับ มีเพียง 25% เท่านั้นที่มี
การวางแผนพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่อเทีย บกับ การให้ ความสาคัญในด้านอื่น ๆ เพราะเรื่องนี้คือกุญแจส าคัญที่จะทาให้องค์กรก้าวไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน และปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความผูกพันขององค์กร โดยปัจจัยแวดล้อมที่ว่านี้
สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 3 ระดับ คือ
ระดั บ องค์ ก ร (Organizational Level) โดยผู้ บ ริ ห ารควรตั้ ง เป้ า หมายในระดั บ ที่ มี ค วาม
เป็นไปได้ ไม่สูงจนกดดันพนักงานเกินไป ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นจุดร่วมการสร้างความสาเร็จร่ วมกัน
ระหว่างพนักงานและองค์กร นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความผูกพันภายในองค์กรขั้นที่ 1
ระดับฝ่ายงาน (Departmental Level) ผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดการและ
ทีมงานในแต่ละฝ่าย โดยชี้ให้เห็นถึงความสาคัญระหว่างกัน และจะต้องสนับสนุนและเสริมสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันให้กับทีม
ระดับบุ คคล (Individual Level) ผู้ บริห ารจะต้องปรับทัศนคติกับพนักงานให้ เป็นเสมือน
พาร์ตเนอร์ พยายามรับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของพนักงานแต่ละคน ขณะเดียวกันจะต้อง
ชื่นชมพนักงานและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจกับพนักงานต่อไป
กระบวนการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรล้วนแล้วต้องใช้เวลา ไม่ได้สร้างให้
เกิดขึ้นภายในวันเดียว ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องค่อย ๆ หล่อหลอมจากบนลงสู่ล่างอย่างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันเพราะไม่แน่ หากองค์กรเกิดการปฏิบัติมากกว่าการรับรู้เพี ยงอย่างเดียว ผลวิจัยในวัน
ข้างหน้าอาจทาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นก็เป็นไปได้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556)
องค์กร (Organization) เป็นการจัดรวมบุคคลที่ทางานร่ว มกันเพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการบริหารองค์กรย่อมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอในส่วนของ
องค์กรของรัฐ บุคลากร ถือเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการบริหารประเทศ เช่น การดาเนินการปกป้อง
คุ้มครองเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การจะ
นานโยบายไปสู่การปฏิบัติจะประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสาคัญ การจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็ต้องมีความผูกพันต่อ
องค์กรด้วย เพราะเมื่อมีความผูกพันแล้วก็ย่อมจะอยากทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหน่วยงาน
ของตน
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ด้วยเหตุนี้ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรจึงมีความสาคัญยิ่ง สามารถใช้เป็นเครื่องหมายในการ
ทานายอัตราการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจในการทางาน เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีความผูกพันกับองค์กร
สูง จะปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรต่า อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรได้ สาหรับวงการราชการของไทยผลกระทบเรื่องความรู้สึกผูกพันกับองค์กร
ต่ าลง เป็ น รากฐานปั ญ หาส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร
จากปัญหาการลาออกจากงานหรือการทางานอย่างไม่เต็มที่ ทาให้เกิดการสูญเสียขององค์กรในหลาย
ด้าน ไม่ว่าค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเวลาในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อมา
ทดแทน รวมทั้งบรรยากาศขององค์กรเนื่องจากการขาดความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันและที่
สาคัญคือ การสูญเสียคุณค่าและเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ เนื่องจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายได้ (เด่นพงษ์ พลละคร, 2535: 1)
ส านั กงานศึก ษาธิการจั ง หวั ดอุด รธานี เป็น องค์ กรที่ เกิ ดขึ้น ตามคาสั่ งหั ว หน้าคณะรั กษา
ความมั่น คงแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อ งการปฏิ รูป การศึก ษาในภูมิ ภ าคของกระทรวงศึก ษาธิ การ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ทาให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นภายในสานักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด จึงถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปโครงสร้างที่บ่อยครั้ง เพราะเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนหลายประเภทตาแหน่ง และมีหลายหน่วยงานทาง
การศึกษาภายในจังหวัดที่ต้องกากับดูแลบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีป ระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดแก่บุคลากร จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
ไม่ควรละเลยและควรสนใจที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นาน
ผู้ศึกษาจึงเลือกศึก ษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร เพื่อจะได้รู้ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความ
ผู กพั น ต่ อองค์ก รของบุ คลากร และส่ งผลต่อ ความผู กพัน ขององค์ก รระดับ ใด จะได้เ ป็น ข้อมู ล ให้
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศึก ษาธิก ารจั งหวัด อุด รธานีท ราบ และหาแนวทางเพื่อ ให้ บุค ลากรในสั งกั ด มี
ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รมากขึ้ น จะได้ ช่ ว ยกั น สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาองค์ ก รให้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป
ลดจานวนบุคลากรที่โยกย้ ายลาออกจากหน่ว ยงาน และผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูล ที่
สาคัญสาหรับทุกหน่วยงานที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี
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2.2 เพื่อศึกษาระดับความผู กพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมการสร้างความผูกพัน ต่อ
องค์กรของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
3.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี
3.2 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับใด
4. แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร
ควำมหมำยของควำมผูกพันต่อองค์กร
Luthans (ณรารั ต น์ แป้ น เมื อ ง, 2550: 13; อ้ า งถึ ง ใน Luthans, 1992: 133) ได้ ใ ห้
ความหมายไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นเสมือนความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Feeling of Belonging)
ความจงรั ก ภั ก ดี (Loyalty) และการยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งหรื อ การแสดงตนในนามองค์ ก ร
(Organizational Lentification) และชี้ว่าความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติเกี่ยวกับการงาน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทัศนคติของบุคลากรที่แสดงถึงความสาเร็จและความมั่นคงขององค์กร
Mary Sheldon (ณั ฐ ญา บุ ญ ยิ่ ง ยง, 2553: 4; อ้ า งถึ ง ใน Mary Sheldon, 1971: 143)
ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึงทัศนคติ หรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติการที่มีต่อ
องค์กรเป็นการประเมินองค์กรในทางบวกทัศนคติหรือความรู้สึก จะเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลนั้น
กับองค์กรซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร จะตั้งใจที่จะ
ทางานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ชั ย ทวี เสนะวงศ์ (2550) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น กระบวนการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้บริหารและพนักงานในการที่จะพัฒนา หรือสร้างให้พนักงานมีทัศนะเชิงบวกต่อองค์กร เมื่อพนักงาน
มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการ
ปฏิบั ติงานขององค์กรอยู่ ตลอดเวลา พนักงานเหล่ านี้พร้อมจะทุ่มเท ร่ว มมือในการปรับปรุงงาน
เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สุธินี เดชะตา (2551: 23) ได้ให้ความหมายของความผูกพันองค์กร หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีความภาคภูมิใจยอมรับจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร เต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป ซึ่งสามารถวัดได้จากการนึกถึงองค์กรในทางที่ดี มีความภูมิใจและเป็นส่ว นหนึ่งขององค์กร
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ความพึงพอใจในงานความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร การทุ่มเทความพยายามในองค์กรอย่างเต็มใจ
การปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร ศรัทธาใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
จากความหมายของความผูกพันต่อองค์กรข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร
หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลแสดงออกต่อองค์กรทั้งในด้านความคิด การแสดงออกและพฤติกรรม
ต่าง ๆ ในการทางาน ที่มีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกองค์กรหรือเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและพร้อมที่
จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ เพื่อปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์กรต่อไป
ควำมสำคัญและประโยชน์ของควำมผูกพันต่อองค์กร
Buchanan (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 15; อ้างถึงใน Buchanan, 1974: 534) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรคือ ความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการหรือ
ความต้องการของสมาชิกเข้ากับเป้าหมายขององค์กร ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
และเป็นผู้มีส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอก
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรของตนมากนั่นเอง
อมร สุวรรณนิมิตร (2541: 17) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรคือ บุคคลที่
มีความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีความพึงพอใจในงานทาให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมเต็มใจ
เอาใจใส่ ต้องการจะอยู่กับองค์กรพยายามทางานที่จะทางานให้ดีที่สุดและมีจิตใจผูกพันต้องการเห็น
ความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร เช่น ความสามารถในการผลิต การขาดงาน การมาทางานสาย และการลาออกจาก
งาน เป็นต้น นอกจากนั้น ความผูกพันยังมีผลต่อการทางาน (Job Performance) และมีส่วนทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวได้
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาสรุ ป ว่ า ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องความผู ก พั น คื อ
การแสดงออกของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความพร้อม ความตั้งใจ ความพอใจที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถทานายการลาออกของบุคลากรภายในองค์กรได้ในอนาคต เพราะ
หากบุคลากรไม่มีความผูกพัน ต่อองค์กรก็จะมีความต้องการที่จะลาออกและหากบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การก็จะมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญและมีประโยชน์มากสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน
ลักษณะของควำมผูกพันต่อองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.
1970 เป็นต้นมาในหมู่นักบริหารและนักวิเคราะห์องค์กร เนื่องด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ (วรรณดี
ชูกาล, 2540: 45; อ้างถึงใน อนันต์ชัย คงจันทร์, 2529)
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1) ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆ
ได้ชี้ให้เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรนี้อาจใช้เป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกองค์กรได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนงาน (Employee Turnover) สมาชิกที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กรมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่องพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง
ความจงรักภักดีของสมาชิกที่มีต่อองค์กร ซึ่งนักวิชาการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และทางด้านบริหาร
ตลอดจนผู้บริหารในองค์กรได้ให้ความสนใจมานานเพราะต่างเห็นพ้องต้ องกันว่าความจงรักภักดีของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารต่างก็ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในองค์กร
3) การทาความเข้าใจเรื่องความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของคน
โดยทั่วไปมากขึ้นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่คนสร้างความผูกพัน หรืออาจเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมย่อย ๆ ขึ้นมา ซึ่งความเข้าใจในกระบวนการนี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนได้มากขึ้น
Porter และคณะ (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 20; อ้างถึงใน Porter and others, 1974:
128) กล่ าวว่า ความผู กพันต่อองค์กรเป็นลั กษณะความสั มพันธ์ของสมาชิกที่มีต่อองค์กร ซึ่งบ่งชี้
ออกมาในรูปพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์กร เป็นทัศนะและความเชื่อของ
พนักงานที่มีความเชื่อถือ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอย่าง
สม่าเสมอ อีกทั้งยังมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเป้าหมายที่องค์กรกาหนด รวมถึงความรู้สึกว่าเป้าหมาย
และค่านิยมของตนเองคล้ายคลึงกับองค์กร บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างมากจะเห็นว่า
งานคือหนทางที่จะสามารถทาประโยชน์แก่องค์กรได้ ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง
2) ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์กร โดยที่พนักงานพร้อมที่จะใช้สติปัญญา
และพลังงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์กร ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะให้
ผลตอบแทนที่มากกว่า มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์ กรและพร้อมที่จะบอกผู้อื่นว่าตนเอง
เป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งมีความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
Allan และ Meyor (ศิริพร นาคสุวรรณ, 2548: 22; อ้างถึงใน Allan and Meyor, 1993)
ได้เสนอแนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กร โดยเสนอเพิ่มเติมจากที่สเตียร์และพอร์ทเตอร์ ได้ศึกษาไว้
อีกหนึ่งแนวคิด คือ แนวคิดทางด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคมแนวคิดนี้มอง
ความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การซึ่งเป็นผลมาจาก
บรรทัดฐานขององค์กรและสังคม บุคคลรู้สึกว่าเมื่อเขาเป็นสมาชิกขององค์กรก็ต้องมีความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นเป็นหน้าที่ หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
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วินัย หนูสมจิตต์ และภาสกร ภู่ศรี (2548: 37) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร แบ่งออกเป็น
3 ลักษณะ คือ
1) ความผู กพันอย่างต่อเนื่อง (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดจาก
การคิดคานวณโดยมีพื้นฐานด้านต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์กร ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่อง
ในการทางานของบุคคล ว่าจะทางานอยู่กับองค์กรต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนที่ทางานใหม่
2) ความผูกพันด้วยความเสน่หา (Affective Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึก ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความต้องการ
ทางาน เต็มใจที่จะทุ่มเท และอุทิศตนให้กับองค์กร
3) ความผูกพันตามบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ค่านิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทางสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนในสิ่งที่บุคคล
ได้รับจากองค์กร จะแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร
จากการศึก ษา สามารถสรุ ปจากลั กษณะหรือองค์ป ระกอบของความผู กพัน ต่อ องค์ กรที่
นักวิชาการได้ให้ทัศนะไว้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) ความผูกพันต่อองค์กรทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกของสมาชิกในองค์กรได้แก่ การที่
สมาชิกอุทิศตน ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการทางาน และมีความต้องการดารงความเป็น
สมาชิกในองค์กรของตน
2) ความผูกพันต่อองค์กรทางด้านเจตคติของสมาชิกในองค์กร ได้แก่ การที่สมาชิกรู้ สึกว่า
เป้าหมายในการทางานของเขากับองค์กรสอดคล้องกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และมีเจตคติที่
ดีต่อองค์กร
ผลของควำมผูกพันต่อองค์กร
Steers (วิ นั ย หนู ส มจิ ต ต์ และภาสกร ภู่ ศ รี , 2548: 42-43; อ้ า งถึ ง ใน Steers, 1977)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจ จัย และผลของความผูกพันต่ อองค์กร ซึ่งส ารวจองค์การที่มีธุรกิจแตกต่างกัน
2 ลักษณะ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรรม โดยประชากรของธุรกิจโรงพยาบาล
มีอายุเฉลี่ ย 35 ปี มีอายุงานเฉลี่ ย 8 ปี และมีการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท
ในขณะที่ ป ระชากรของธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรม มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 38 ปี มี อ ายุ ง านเฉลี่ ย 10 ปี และ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรจะส่งผลใน 4 ลักษณะ ที่ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) อั ต ราการขาดงาน (Absenteeism) จากทฤษฎี ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ค วามเชื่ อ ว่ า
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีแรงจูงใจในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรต่า ดังเช่น จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจและ
ส่งผลทางอ้อมต่อขวัญและกาลังใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้า หมายง่ายขึ้นในทางตรงกันข้าม
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่าจะมีความผูกพันกับสิ่งอื่น ๆ แทน เช่น งานอดิเรก ครอบครัว
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หรือ กีฬา พนักงานที่มีความผูกพันจะมีเป้าหมาย และค่านิยมอย่างแท้จริงขององค์กร และมีแนวโน้ม
ที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร
2) อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) นักวิชาการเชื่อว่า ความผูกพันต่อองค์กรจะ
มีความสัมพันธ์สู งต่อการเปลี่ ยนงานของพนักงาน ถือเป็นตัว ทานายการลาออกได้จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการหมุนเวียนงานของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มี
ความผู กพัน ต่อ องค์กรสู ง จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะอยู่กั บนายจ้าง และนาไปสู่ การ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์ในทางลบหรือทาง
ตรงกันข้ามกับการลาออก นั่นคือ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความคิดที่จะลาออกต่ามี
แนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า
3) การปฏิบั ติงาน (Job Performance) พนักงานที่มีความผู กพันต่อองค์กรสู งจะมีความ
เต็มใจ จริงใจในการพยายามทางานเพื่อองค์กร จากนิยามความผูกพันต่อองค์กรซึ่งความพยายาม
อาจจะโยงถึง การปฏิบั ติง านที่แ ท้จ ริง ถึ งแม้ว่ า ความพยายามอาจไม่ส ามารถรั บประกัน ได้ อย่ า ง
เพียงพอถึงการปฏิบัติงานที่ดี ถ้าในกรณีที่พนักงานนั้นขาดความสามารถ หรือ เข้าใจธรรมชาติของ
งานที่ได้รับมอบหมาย นั่นคือ ความผูกพันต่อองค์กรอาจไม่ได้ส่งผลหรือเป็นตัวตัดสินระดับการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนแน่นอนนัก เพราะการปฏิบัติงานที่แท้จริงมีปัจจัยหลายอย่างที่ใช้ประกอบการตัดสิน อาทิเช่น
การจูงใจ ความพึงพอใจ และความสามารถ แต่อาจคาดว่าความผูกพัน มีอิทธิพลต่อปริมาณของความ
พยายามที่พนักงานให้กับงาน และความพยายามนี้ย่อมจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
4) ระยะเวลาในการปฏิบั ติงานในองค์กร (Tenure in Organization) พนักงานที่มีความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รอยู่ ใ นระดั บ สู ง ต้ อ งการที่ จ ะคงอยู่ ใ นองค์ ก ร จึ ง คาดว่ า ความผู ก พั น น่ า จะมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แท้จริง ซึ่งมีการค้นพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญซึ่งสิ่งใด
เป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลยังไม่ทราบแน่ชัด โดยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ยังเป็นสิ่งที่
สงสัยว่า ความผูกพันเป็นตัวทาให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หรือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุที่ทาให้ระดับของความผูกพัน เพิ่มขึ้นกันแน่
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Thomson
และ Thomson และ Mabey (1994: 159-162) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นเหตุ (Antecedents) ที่ทา
ให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อปัจจัยที่กาหนดความผูกพันต่อองค์กร
จะส่งผลให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กร เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กรจะทาให้เกิดผลที่
ตามมาในรูปของการปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หรือมีอายุงานยาวนานขึ้นมีการขาดงานน้อย
มีการมาสายน้อยลง และมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
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ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร
Allen และ Meyer (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 18; อ้างถึงใน Allen and Meyer, 1990:
8-18) ซึ่งได้แบ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันทางความรู้สึก ด้านความ
ผูกพันต่อเนื่อง และด้านความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสั งคม ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพัน ในแต่ละด้าน ดังนี้
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันทางความรู้สึก คือ ประสบการณ์ในการทางาน
การรับรู้ของพนักงานถึงขอบเขตความท้าทายของงาน บทบาทและเป้าหมายที่ถูกกาหนดไว้อย่า ง
ชัดเจนการยึดติดของพนักงาน พนักงานได้รับความเท่าเทียมกัน พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญ
ต่อองค์กรความรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน
ของตน
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการทางาน
ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออก การรับรู้ถึงผลได้หรือผลเสียที่จะได้รับ โดยเปรียบเทียบ
งานของตนเองกับงานอื่น ๆ เช่น เงินทุนบานาญที่อาจจะลดลงถ้าลาออกจากองค์กร การลงทุนใน
อาชีพและทักษะที่ใช้เฉพาะสาหรับงานนั้น ๆ
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อเพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร สิ่งที่ได้รับจากงาน เช่น อานาจการ
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) การที่ผู้ บ ริ ห ารตระหนั กถึงเรื่องคุณภาพและการบริการลู กค้า (Perception that the
Organization is Highly Concerned with Quality and Customer Service)
3) การสั่ ง การของผู้ บ ริ ห ารที่ แสดงถึง ความชัดเจน และการเพิ่ม ความรั บผิ ดชอบในงาน
(Clearly Defined Job and Responsibilities)
4) ความสามารถของผู้บริหารในการออกแบบงานให้มีความท้าทาย (A Stimulating Job)
เช่น การเพิ่มคุณค่าเนื้องาน การให้อิสระในการใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้
อานาจในการตัดสินใจ
5) การที่ผู้บริหารสามารถสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมของ
องค์ก รแก่บุ คลากร (Quality of Information Given to Employees on the Company Plans
and Activities)
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6) การตระหนั ก ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร (Perception of Administrative
Effectiveness)
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
ควำมหมำยของคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
Shrovan (กริชเพชร ชัยช่วย, 2544: 20; อ้างถึงใน Shrovan, 1982) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานว่าคือ เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรหรือเป็นกระบวนการที่จะช่ว ยให้
องค์กรพัฒนาจากอีกด้านหนึ่ง (ไม่ด)ี ไปสู่อีกด้านหนึ่ง (ดี)
Knox and Irving (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทางานว่าเป็นสภาพการ
ดารงชีวิตของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมการทางานได้เป็นอย่างดี
ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542: 18) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นความรู้สึกของบุคคล
ในองค์กร ที่มีความต้องการที่จะทาให้ตนเองทางานในองค์กรได้อย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจใน
การทางาน ทาให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจส่วนปัจจัยภายนอก
ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี การบริหารที่ดีมีคุณธรรม นั่นเอง
วิชาญ สุวรรณรัตน์ (2543: 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน คือ สภาพ
การทางาน โดยรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทางานของบุคคลที่ทาให้บุคคลมีความสุข มีอิสระใน
การตัดสินใจ มีความมั่นคง และเกิดความพึงพอใจในการทางานซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ทางานที่ดีและมีคุณภาพ
รุ จี อุ ศ ศิ ล ป์ ศั ก ดิ์ (2546: 8) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน หมายถึ ง
การประเมิ น ตนเองของพนั ก งานที่มี ต่ อ ประสบการณ์ที่ ไ ด้ รั บ จากการทางานในองค์ ก ร เป็ น การ
ตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความสุ ขในการ
ทางาน ส่งผลให้พนักงานมีขวัญกาลังใจที่ดี ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริพร พันธุลี (2546: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการทางานหมายถึงความ
ผาสุกในงานของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ประสบการณ์
ในการท างาน ซึ่ งทาให้ พ นั กงานมี ความสุ ข ในการท างาน คุ ณภาพชีวิ ตในการทางานจะส่ งผลต่ อ
องค์การ 3 ประการ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สองช่วยเพิ่มพูนขวัญและ
กาลั งใจของผู้ ป ฏิบั ติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทางาน และประการสุ ดท้ายช่ว ยปรับปรุง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคคลและองค์กรต่อไป
จากนิยามความหมายข้างต้น ผู้ศึกษาจึงพอสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการทางานหมายถึง
แนวคิดหรือทัศนคติที่บุคลากรได้รับจากการทางานทาให้เกิดความพึงพอใจมีความสุขในการทางาน
และมีสุขภาพจิตที่ส มบูรณ์ คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นการสนองตอบความต้องการและความ
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คาดหวังของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์การและสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ หากองค์การใด
สมาชิก มีคุณภาพชีวิตงานต่าย่ อมก่อให้ เกิดปัญหาติดตามมากมาย เช่น ความไม่พอใจในตัว งาน
การถ่วงงาน การลดลงของผลิตผล พฤติกรรมองค์การในทางลบตลอดจนการลาออกจากองค์กร
ซึ่งก่อให้เกิดความ สูญเสียค่าตอบแทนในกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ กระทั่งสูญเสียเวลา
ที่ต้องฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความชานาญขึ้น ในทางตรงข้ามหากองค์กรได้ดาเนินการให้พนักงาน
ได้มีร ะดับคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสมแล้ ว ย่อมนาไปสู่ ความพึงพอใจในงาน อันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของบุคลากรและขององค์กรได้
4.3 องค์ประกอบของคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
ค าว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของการท างาน (Quality of work life: QWL) เป็ น ค าที่ ถู ก น ามาใช้
บ่อยครั้งในการชี้วัดคุณภาพของประสบการณ์ทั้งหมดของผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผู้บริหารจะ
ถู ก คาดหวั ง มากขึ้ น ว่ า เขามี ห น้ า ที่ ใ นการอ านวยความสะดวกในการท างานขององค์ ก ร และใน
ขณะเดียวกันเขาจะถูกเรียกร้องให้คานึงถึงคุณภาพชีวิตการทางานของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ควบคู่กันไปด้วย (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 31) ดังนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทางาน ไว้ดังนี้
วิชาญ สุวรรณรัตน์ (2543: 16) ได้สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ 5 ด้าน
คือ ค่า ตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมและเพียงพอ สภาพการทางานที่ป ลอดภั ยและสุ ขสบาย การพัฒ นา
ความสามารถและความก้าวหน้า การยอมรับทางสังคม และความสมดุลในชีวิตการงานและครอบครัว
Walton (ลั ด ดา ดวงรั ต น์ , 2552: 40-41; อ้ า งถึ ง ใน Walton, 1974: 12-16) ได้ ก าหนด
เกณฑ์คุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็ น ธรรม 2) ด้ า นสภาพการท างานที่ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย 3) ด้ า นโอกาสที่ ไ ด้ ใ ช้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถของบุคคล 4) ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่งคงในการทางาน 5) ด้าน
บูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือการทางานร่วมกัน 6) ด้านความสอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 7) ด้านบทบาทของการทางานที่มีความสมดุล 8) ด้านการคานึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
- ค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ (Adequate and Fair Compensation)
หมายถึง ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่
ค่าจ้างที่ได้รับยุติธรรมหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกั บตาแหน่งของตนและตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน
- สิ่งแวดล้อมที่ทางานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Working
Conditions) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของ
การทางาน ซึ่งจะก่อให้ เกิดสุขภาพที่ไม่ดี และควรกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียงกลิ่น และการรบกวนทางสายตา
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- การพั ฒ นาความสามารถของบุค คล (Development of Human Capacities)
หมายถึง ควรให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้ฝีมือ พัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนมีค่า และมีความรู้สึกท้าทายจากการทางานของตนเอง
- ความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในการงาน (Growth and Security) หมายถึ ง
การให้ความสนใจต่อ 1) งานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการดารงไว้และการเพิ่มพูน
ความสามารถของตนเอง 2) ความรู้และทักษะใหม่ ๆ จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคต
3) ควรให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในงานของตน
- การบู ร ณาการด้ า นสั ง คม (Social Integration) หมายถึ ง การที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ มี
ความรู้สึกว่าตนประสบความสาเร็จและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า จะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็น
อิสระในความรู้สึกต่อชุมชนและสังคมว่ามีความสาคัญ การเปิดเผยของตนเอง ความรู้สึกว่าไม่มีการ
แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน และความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
- ธรรมนู ญในองค์ การ (Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒ นธรรมใน
องค์การมีความเคารพในสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคล มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
รวมทั้งวางมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ
- ความสมดุลของชีวิตโดยภาพรวม (The Total Life Space) หมายถึง การทางาน
ของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นบทบาทนี้เกี่ยวกับการแบ่งเวลาซึ่งควรมี
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการทางานและเวลาว่างสาหรับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม
- การเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คม (Social Relevance) หมายถึ ง กิ จ กรรมของ
หน่วยงานที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะทาให้เกิดการลดคุณค่าความสาคัญของงานและอาชีพ
ในกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ตั ว อย่ า งเช่ น ความรู้ สึ ก ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ รู้ ว่ า หน่ ว ยงานของตนมี ส่ ว น
รับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอื่น ๆ
4.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจ คื อ พลั ง ผลั ก ดั น ให้ ค นมี พ ฤติ ก รรมและยั ง ก าหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนมีแรงจูงใจต่าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระทาก่อนบรรลุเป้าหมาย โดยทฤษฎีที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ ดังนี้
1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.
Maslow) ค้น หาวิธีที่จะอธิบ ายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง
ทาไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคน
หนึ่งกลับทาสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการ
ของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลาดับ
ความต้องการตามความสาคัญ คือ
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- ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
- ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้ องการที่เ หนือ กว่ า
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
- ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
- ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว
ความนับถือและสถานะทางสังคม
- ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ
2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้
อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูดมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎี
การแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทาสิ่งใด ๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่
กระทาในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุ กข์หรือความยากลาบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้
3 ประเภท คือ
(1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
(2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจ
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป
(3) ความพอใจเกี่ ยวกั บจริ ยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถื อว่า มนุษ ย์
แสวงหาความสุ ขเพื่ อผลประโยชน์ ของมวลมนุ ษย์ห รือสั งคมที่ต นเป็ นสมาชิ กอยู่ และเป็ นผู้ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย
4.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาริษา แก้วสุวรรณ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จานวน 152 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพัน
ของบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอพะโต๊ ะ จั ง หวั ด ชุ ม พร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ด้านความเต็มใจ ด้านความ
ภูมิใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความคงอยู่ ด้านความเชื่อมั่น และด้านความภักดี ตามลาดับ
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ธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
องค์ การคลั ง สิ น ค้า กระทรวงพาณิช ย์ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรองค์ ก าร
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จานวน 225 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์การคลังสินค้ามี
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน
อมร สุว รรณนิมิ ต (2541: 150) ได้ศึกษาผลของปัจจัยด้านการบริห ารที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางการแพทย์
320 คน ที่ป ฏิ บั ติง านในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุ มชน สั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กรต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ขนาดของโรงพยาบาล เพศ และ
สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ในกรณีที่ได้รับปัจจัยด้านการบริหารแตกต่างกัน ได้แก่
การยกย่องให้เกียรติ คุณภาพการบริการ ความชัดเจนในงาน ความท้าทายในงาน และการให้ข้อมูล
ข่าวสาร พบว่ามีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวทานายและสร้างสมการพยากรณ์ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า กลุ่มตัวแปรที่มีอานาจพยากรณ์ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กร คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การยกย่องให้เกียรติระยะเวลาปฏิบัติงาน และตาแหน่ง
หน้าที่
ดุจ ดาว ศุ ภ จิ ต กุล ชั ย (2545: 57-64) ศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อองค์ ก รของเจ้า หน้ า ที่ใ นศู น ย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความผูก พัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีลักษณะภูมิหลังส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพัน ต่อองค์กร แต่ลั กษณะงานที่ได้รับมอบหมายและประสบการณ์ที่ได้จากการทางานมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จารุ ว รรณ รั ก ษาวงศ์ (2548: 51-56) ศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของข้ า ราชการกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และระดับตาแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ธีร เมธ จั น ทวะฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจั ยที่ส่ งผลต่อความผู กพันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
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95 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแกดา
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมาก
จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ
ประโยชน์ ด้านความมีใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย และ
ค่านิยมความภักดีต่อองค์กร และด้านการแสดงตน
พิทักษ์ ติวสร้อย (2553) การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มี
ผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อศึกษาศึกษาเปรียบเทียบ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางานประเภทการจ้าง ที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราว และ
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยในด้านการบริหารในการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกจ้างชั่วคราวรายปี รายเดือนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ปี 2551 รวมทั้งหมด 170 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ Alpha=0.94 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ANOVA)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) ลูกจ้างชั่วคราวโดยรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาทางานและประเภท
การจ้ าง มีความคิดเห็ น เกี่ ย วกับ ปั จจัยที่ มีผ ลต่อความยึ ดมั่นผู กพันต่อ องค์กรของลู กจ้างชั่ว คราว
โรงพยาบาลมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของการบริการประชาชน ( =3.99) ปัจจัยด้านการยกย่องให้เกียรติ และปัจจัยด้านความท้าทายใน
งาน ( =3.98) ปั จ จั ย ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ( =3.96) และปั จ จั ย ด้ า นความชั ด เจนในงาน
( =3.93)
2) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาทางาน และประเภทการจ้างแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยด้านการบริหารในการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
พบว่า ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ควรมีการมอบหมายงานให้
สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิ ดชอบ และควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ลู กจ้างชั่ว คราวได้
ทางานอย่างเต็มความสามารถ ตามลาดับ
โดยสรุ ป ลูกจ้างชั่วคราวโดยรวมและจาแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาทางานและ
ประเภทการจ้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้ างชั่วคราว
โรงพยาบาลมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยด้านการ
บริห ารในการสร้างความยึ ดมั่น ผูกพันต่อองค์ก ร 3 อันดับแรกคือ 1) ควรมีการปรับเงินเดือนและ
สวั ส ดิ ก ารให้ ดี ขึ้ น 2) ควรมอบหมายงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
3) มีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างชั่วคราวอย่างเต็มความสามารถ
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Dimitris และ Nancy (1992: 3-10) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์กร โดยมีปัจจัย คือ วัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะแบบมีอานาจ เน้นบทบาท เน้นงาน เน้นบุคคล
โดยศึกษากับผู้ บริ ห ารในโรงพยาบาลรัฐ บาล กึ่งรัฐ บาล เอกชน พบว่ามีความแตกต่างในรูปแบบ
วัฒนธรรมในแต่ละโรงพยาบาล โดยความแตกต่างของวัฒนธรรมในโรงพยาบาลเอกชนมีน้อยกว่า
โรงพยาบาลกึ่ ง รั ฐ บาล และโรงพยาบาลรั ฐ บาลมี ค วามแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมมากที่ สุ ด ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรจะต่ากว่าในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกึ่งรัฐบา
Dunham (1990: 3778-B) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม จานวน 2,734 คน โดยได้นาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรของ Allen
และ Mayer มาศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของความผูก พันด้านจิตใจ ได้แก่ การรับรู้
ลั ก ษณะงานในแง่ ข องความเป็ น อิ ส ระของงาน ความส าคั ญ ของงาน เอกลั ก ษณ์ ข องงานความ
หลากหลายของทักษะ การให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า การพึ่งพาได้ขององค์กร และการรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่กับ องค์กรได้แก่ อายุ อายุงาน
ความพึงพอใจในอาชีพ และความตั้งใจที่จะลาออก และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ได้แก่ ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาได้ขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
Kiyak, Namazi และ Kahana (1997: 223-246) ได้ศึกษาความผู ก พั นในการทางานและ
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานหญิงที่ทางานในสถานดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ต่องานของบุคคล คือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน และอัตราการเปลี่ยน
งาน ส่ว นสาเหตุของการลาออกจากงาน คือ บุคลิกภาพส่ว นตัว ลั กษณะของงาน ทัศนคติในการ
ทางาน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานคือ เจตนาในการลาออก
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการทางาน อายุของพนักงาน ความไม่พึงพอใจในการทางาน และประเภท
ของกิจการ สาหรับความไม่พึงพอใจในการทางานจะเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้มีการลากออกจากงานมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ขวัญและกาลังใจในการทางานจะช่วยลดอัตราการลาออกจากงานได้
Erstad (2001: 347-351) ได้ ศึ ก ษาความผู ก พั น ที่ เ ป็ น เลิ ศ ต่ อ The Forte Hotel Group
ทั่วโลก 250 สาขา ระหว่างปี 1998-2000 โดยเริ่มปรับโครงสร้างเกี่ยวกับ Brand ให้มีความชัดเจน
มากขึ้นในต้นปี 1998 รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมเพื่อสร้างความผูกพันของ
พนักงานในโรงแรมทุกคนทุกสาขา และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความผูกพันที่เป็นเลิศมากกว่าหนึ่งล้าน
ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผลที่ได้รับกลับมาในทางบวก คือ พนักงานมีความพึงพอใจลูกค้ามีความ
พึงพอใจ ที่ชี้ชัดให้เห็นถึงความผูกพันที่เป็นเลิศในการทางาน เพราะพนักงานทุกคนควรมีความผูกพัน
ต่อองค์การหรือความผูกพันต่อแผนกงานอื่นที่ไม่ใช่แผนกตนเองเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะทางานกับองค์กร
มายาวนานเท่าใดก็ตาม ดังนั้น Forte จึงต้องพยายามสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
เพิ่มขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Forte ได้วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะยาว
ที่ส่งเสริมการสะท้อนของความผูกพันที่เป็นเลิศ
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McAulay, Zeitz และ Blau (2006: 571-596) ได้ ศึก ษาการทดสอบแนวคิ ดการผลั ก -ดึ ง
ระหว่างความผูกพันในการทางานของผู้ ทางานแบบมืออาชีพ พบว่า ความมั่นคงในการทางานลดลง
เมื่อต้องการให้ลูกจ้างให้คามั่นสัญญาอย่างหนักแน่นต่อการทางานที่มีความเป็นมืออาชีพแบบใหม่ที่
ชดเชยให้กับสั งคม และการสนั บ สนุนทางทรัพยากรที่ได้รับในระยะสั้ น ๆ จากนายจ้างมีบางครั้ง
ที่แสดงว่าความผูกพันนั้นได้มีการเพิ่มขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อความผูกพันในองค์กรคือ
การรับรู้ว่างานนั้นไม่มั่นคงปลอดภัย และความไม่มั่นคงในงาน ไม่เป็นการ “ผลัก”ความผูกพันของ
ลูกจ้างแบบอัตโนมัติ แต่ความผูกพันจะเกิดจากการ “ดึง” การรับรู้ในอาชีพ โดยคิดเป็นร้อยละ 90
ของอัตราการตอบ นอกจากนี้จะแสดงถึงความมีนัยสาคัญโดยตรงและมีผลกระทบทางบวกต่อความ
ผูกพันแบบมืออาชีพ และความพึงพอใจของงาน และจะเป็นนัยสาคัญในทางตรงข้ามต่อความพึงพอใจ
ในงาน ที่มีความเครียด ผลกระทบทางอ้อมต่อความผูกพันแบบมืออาชีพต่อความเครียดของงานที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของงาน และพบว่า ทุกด้านสามารถแสดงให้เห็นว่าความผูกพันแบบมืออาชีพ
นั้นจะต้องกระทาเป็นอย่ างแรกต่อความพึงพอใจของงาน และการดูแลความเครียดในงาน ความ
ผูกพันแบบมืออาชีพเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความเครียดของงาน
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึก ษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความผู กพันที่ มีต่อ องค์ก รของ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมการ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จานวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นโดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดและปลายเปิด เครื่องมือ กระบวนการสร้าง การหาคุณภาพ การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะค าถามแบบเลื อ กตอบซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีลักษณะแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับความผูกพันมากที่สุด ระดับความ
ผูกพันมาก ระดับความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันน้อย และระดับความผูกพัน น้อยที่สุ ด
เป็น การสอบถามข้ อมูล เกี่ย วกับปัจจัย ด้านคุณภาพชีวิตการทางาน ลักษณะงาน ลักษณะองค์กร
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยจะกาหนดตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่กาหนดไว้
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ตอนที่ 3 ข้อมูล เกี่ยวกับความผู กพันต่อองค์กร มีลักษณะแบบสอบถามแบบ มาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับความผูกพันมากที่สุด ระดับความผูกพันมาก
ระดับความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันน้อย และระดับความผูกพันน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็นการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยการบรรยายเชิง
พรรณนา
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น
ปัจจัยด้ำนลักษณะบุคคล
- เพศ - อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา - ประเภทตาแหน่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร
1. คุณภาพชีวิตการทางาน
- ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
- ด้านสภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย
- ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของบุคคล
- ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่งคง
ในการทางาน
- ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล
หรือการทางานร่วมกัน
2. ลักษณะของงาน
3. ลักษณะขององค์กร
4. ประสบการณ์จากการทางานในองค์กร

ตัวแปรตำม

ควำมผูกพันต่อองค์กร
1. การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี
2. มีความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
3. ความพึงพอใจในงาน
4. ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร
5. การทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กร
อย่างเต็มใจ
6. การปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพ
ลักษณะขององค์กร
7. การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร
8. ศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร

6. ผลกำรศึกษำ
ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 69.0 อายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 42.30), ร้อยละ 85.9 มีสถานภาพสมรส, การศึกษา
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 49.3 และส่วนใหญ่มีประเภทตาแหน่ง 38 ค (2) คิดเป็นร้อยละ 49.3
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1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้ านประสบการณ์จากการทางานในองค์กร ( =
4.34) ลักษณะขององค์กร ( =4.29) ลักษณะของงาน ( =4.28) และด้านคุณภาพชีวิตการทางาน
( =4.21)
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รด้ า นคุ ณ ภาพชีวิ ต การท างานของบุ ค ลากรสั ง กั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =4.21) และจาแนกตามมิติ แบ่งเป็น 7 มิติ
เมื่อจ าแนกเป็น มิติพบว่า ทุกมิติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ
คานึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ( =4.42) ด้านบูรณาการทางสังคม
ความเสมอภาคของบุ คคลหรื อการทางานร่วมกั น อยู่ในระดับมาก ( =4.38) ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก ( =4.28) ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของ
บุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.22) ด้านบทบาทของการทางานที่มีความสมดุล อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.18) ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.01) ด้านสถานภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ( =3.98)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะของงานของบุคลากรสั งกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของท่าน ( =4.40) ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระและ
สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจได้ ( =4.38) งานที่ ท่ า นได้ รั บ มอบหมายมี ค วามท้ า ทาย
ความสามารถและจิตปัญญาของท่าน ( =4.32) และงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความหลากหลาย
สามารถออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานได้ ( =4.02)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะขององค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =4.29) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บังคับบัญชามีการกาหนดเป้าหมาย (KPI)
ที่ชัดเจน ( =4.47) องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมกับบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ( =
4.30) ผู้บังคับบัญชามีการจัดสรรทรัพยากรที่สาคัญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( =4.25) องค์กร
เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะเสมื อ นเป็ น เจ้ า ขององค์ ก ร ( =4.23) องค์ ก รมี ก าร
บริหารงานโดยการกระจายอานาจจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ( =4.19)
ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อ ความผู กพั นต่ อองค์ก รด้ านประสบการณ์จ ากการทางานในองค์ก รของ
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34) เมื่อจาแนก
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรสนับสนุนให้มีการทางานเป็นทีมและสร้าง
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เครือข่ายการทางาน ( =4.64) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้แก่ องค์กรมีการสร้างความมั่นใจให้บุคลากรรู้สึกว่าจะไม่ทอดทิ้งและให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบปั ญ หา ( =4.30) องค์ ก รมี ก ารตอบสนองและสร้ า งความมั่ น คงว่ า บุ ค ลากรจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ( =4.22) และองค์กรสนับสนุนให้มีการทางานเป็นทีม
และสร้างเครือข่ายการทางาน ( =4.21)
2) ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.38) เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า มีระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ การปกป้องรักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร ( =4.50) ความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ( =4.45)
ความพึง พอใจในงาน ( =4.42) และการทุ่ มเทความพยายามให้ กับองค์กรอย่ างเต็มที่ ( =4.42)
ความปรารถนาดีที่จะอยู่กับองค์กร ( =4.24) การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี ( =4.20) ความศรัทธาใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ( =4.15)
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้ อ ด้านการนึกถึงองค์กรในทางที่ดี ของบุคลากร
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รด้ า นการนึ ก ถึ ง องค์ ก รในทางที่ ดี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.20)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ องค์ ก รท าให้ ท่ า นรู้ สึ ก อบอุ่ น เมื่ อ อยู่ ใ นองค์ ก รเปรี ย บเหมื อ นครอบครั ว
( =4.29) และองค์กรทาให้ ท่านมักกล่าวชมเชย ยกย่องการบริหารงานขององค์กรให้ผู้อื่นฟังเสมอ
( =4.11)
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของ
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก
( =4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ในการปฏิบัติงานท่านมัก
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้งานขององค์กรประสบความสาเร็จ ( =4.73) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร แม้เป็น
เรื่องยุ่งยาก แต่ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติตามเสมอ ( =4.47) องค์กรทาให้ท่านรู้สึกเป็นสถานที่ทางานที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งในการทางาน ( =4.42) องค์กรทาให้ท่านรู้สึกว่าปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือปัญหาของ
ท่าน ( =4.18)
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านความพึงพอใจในงาน ของบุคลากรสังกัด
ส านั กงานศึก ษาธิการจั ง หวัดอุดรธานี พบว่า บุค ลากรสั งกัด ส านักงานศึก ษาธิการจัง หวัดอุดรธานี
มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความพึงพอใจในงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.42) เมื่อจาแนกเป็น
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รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรทาให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติมีประโยชน์ต่อตัวท่าน ( =4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรทาให้ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านทามีคุณค่าต่อองค์กรและตัวท่าน ( =4.45)
องค์กรทาให้ท่านมีความรู้สึกว่าอยากทางาน สนุกกับการทางาน และพึงพอใจต่อการทางาน แม้จะมี
ความเครียดและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ( =4.38) และท่านมีความอดทนในการทางานอย่างไม่ย่อท้อ
แม้ว่าจะมีอุปสรรค เพื่อผลสาเร็จของงานและองค์กร ( =4.35)
ความผู้ พั น ต่อ องค์ ก รโดยรวมและเป็ น รายข้ อ ด้ า นความปรารถนาที่ จ ะอยู่ กั บองค์ ก รของ
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุ ด รธานี มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รด้ า นความปรารถนาที่ จ ะอยู่ กั บ องค์ ก รโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( =4.24) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่ อที่จะได้ทางานในองค์กรนี้
ตลอดไป ( =4.33) องค์กรทาให้ท่านมีความคิดว่า แม้จะมีโอกาสได้งานที่ดี กว่า ท่านก็จะอยู่กับองค์กร
ไม่ไปที่อื่น ( =4.28) และองค์กรทาให้ ท่านมีความรู้สึกว่า เงินไม่ได้เป็นปัจ จัยหรือสิ่ งส าคัญในการ
ลาออกจากการทางาน ( =4.11)
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายขอ ด้านการทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กรอย่าง
เต็ ม ที่ ของบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อุ ด รธานี พบว่ า บุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านการทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กรอย่าง
เต็มที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.42) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่ สุด 1 ข้อ
ได้แก่ ท่านพยายามปฏิบัติงานอย่างเตาที่ไม่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่เพื่อชื่อเสียงขององค์กรด้ว ย
( =4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรทาให้
ท่านมีความตั้งใจทางานและใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อนาพาหน่วยงานสู่
ความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย ( =4.50) องค์กรทาให้ท่านอยากตอบแทนหน่วยงานด้วยการทางาน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ( =4.43) และองค์กรทาให้ท่านอยากทางานเพื่อองค์กรให้มาก
ที่สุดโดยไม่หวังผลตอบแทน ( =4.22)
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านการปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กร ของบุ คลากรสั ง กัดส านักงานศึกษาธิก ารจัง หวัดอุ ดรธานี พบว่า บุ คลากรส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านการปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62) เมื่อพิจารณาเป็นราข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรทาให้ท่านอยากรักษาชื่อเสียงขององค์กร
ให้คงอยู่ ( =4.67) องค์กรทาให้ท่านมีความรู้สึกว่าการรักษาชื่อเสียงขององค์กรเป็นสิ่งสาคัญที่ท่าน
ต้องทา ( =4.63) และท่านมักจะกล่าวปกป้ององค์กรเมื่อมีข่าวในทางลบต่อองค์กร ( =4.56)
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ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านการตระหนักถึงอนาคตขององค์กรของ
บุคลากร สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านการตระหนักถึงอนาคตขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรทาให้ท่านอยาก
ทางานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน ( =4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรทาให้ท่านอยากพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และตลอดไป ( =4.50) และองค์กรทาให้ท่านคิดว่าอนาคตขององค์กรคืออนาคตของท่าน จึงต้องมี
การให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง ( =4.47)
ความผู กพัน ต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสานักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดอุดรธานีมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรทาให้ท่านมีความคิดว่า ความสาเร็จขององค์กรคือความสาเร็จของ
ท่าน ( =4.46) องค์กรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมีความตั้งใจในการทางาน ( =4.12) และท่านมี
ความคิดว่าแนวทางการดาเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินชีวิตของท่าน
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ( =3.88)
7. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลกำรศึกษำ
การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 51-60 ปี
มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาโท ประเภทตาแหน่ง 38 ค (2)
2) ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความผู กพันต่อองค์กรของบุคลากรสั งกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้ า นประสบการณ์ จ ากการท างานในองค์ ก ร ด้ า นลั ก ษณะขององค์ ก ร ด้ า นลั ก ษณะของงาน และ
ด้านคุณภาพชีวิตการทางาน
3) บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมและ
รายด้าน 7 ด้าน อยู่ ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคานึ งถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือการ
ทางานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของ
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บุคคล ด้านบทบาทของการทางานที่มีความสมดุล ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ในการทางาน และด้านสถานภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย
7.2 อภิปรำยผล
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านประสบการณ์จากการทางานในองค์กร ด้านลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะของงาน และด้าน
คุณภาพชีวิตการทางาน อาจเนื่องจากบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ที่มี
อายุและประสบการณ์จากการทางานจากที่ทางานเดิม ซึ่งโอนมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่ง
งานที่เป็นรูปธรรม มีลักษณะงานที่ชัดเจน จึงทาให้ปัจจัยดังกล่าวมีความสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ บุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จานวน 225 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร
องค์การคลังสิน ค้ามีระดับ ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพัน ต่อองค์การ ได้แก่ ปัจ จั ยด้านลั กษณะงาน ปัจจัยด้านลั กษณะขององค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทางาน
2) บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
และรายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคานึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือ
การท างานร่ ว มกั น ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม ด้ า นโอกาสที่ ไ ด้ ใ ช้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถของบุคคล ด้านบทบาทของการทางานที่มีความสมดุล ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในการทางาน และด้านสถานภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กันงานวิจัยของธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลในอาเภอแกดา จังหวั ดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ ด้านความภู มิใจในการเป็นส่ วนหนึ่งของ
องค์กรด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมความภักดีต่อองค์กร และด้านการแสดงตน
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7.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้งาน
(1) ผู้ บ ริ ห ารควรนาข้ อมูล นี้เป็นข้อสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ให้บุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้องมุมมองความคิด
(2) ควรหาแนวทางที่จะทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรให้มากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานขององค์กร มีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย ให้ขวัญ
กาลังใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
(3) ควรมี ก ารสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในองค์ ก ร โดยการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เพื่ อ ให้
บุคลากรได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับตาแหน่งงานของตนให้ชัดเจน เพื่อจะทาให้
การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีจุดหมาย บุคลากรจะเกิดความภูมิใจและมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่
การงาน
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาระดับความผู กพันที่ มีต่อองค์กรสั งกัดอื่นหรือมีขอบเขตของ
การศึกษาที่กว้างขึ้น เช่น ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรในอนาคตต่อไป
(2) ควรมีการศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร โดยเปรียบเทียบตัวแปรหลาย ๆ
ตัว เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
(3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้ริหาร/ผู้อานวยการ กลุ่มผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
(4) ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน เป็นต้น
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กำรศึกษำวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
กรณีศึกษำ ตำบลตำลโกน และตำบลตำลเนิ้ง อำเภอสว่ำงแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
สุทธิวงศ์ รักษาภักดี*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาตาบลตาลโกน
และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ หรือ
วิธี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของกานั น ผู้ ใ หญ่บ้ า น ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 2) เพื่อนาผลการศึกษา
เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมี วิธี
การศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผล การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559
จากที่ทาการปกครองอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้ บ ริ ห ารของอาเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ ส่ ว นราชการ และกานัน ในพื้นที่กรณีศึกษาตาบล
ตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ ง อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร ซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบและวีการประเมิน ดังนี้
1) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ
จานวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถ วัดระดับผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้
2) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า กานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยให้
รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมิน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎร
เห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนที่คณะกรรมการฯ กาหนด ถือว่า “ผ่าน”
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอเป็นประธาน
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าอาเภอ หรือ กานั นในพื้ นที่ หรือ เจ้า หน้า ที่ของหน่ ว ยงานอื่ นของรัฐ ที่
ปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ จ านวน 1 คน เป็น กรรมการ และปลั ด อ าเภอ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทาหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นว่ า “ผ่ า น” หรื อ “ไม่ ผ่ า น”
มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพิ่มจานวนคณะกรรมการฯ
4) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กรณีศึกษาตาบลตาลโกน
และตาบลตาลเนิ้ ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน ทุกคน
แม้ว่าผลคะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้
5) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล
ตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
(1) ปั ญ หาในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ แ ทนราษฎร จ านวน ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 คน
โดยส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้า น มักจะ
เป็นญาติ หรือ คนสนิท กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็ น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้อ งเรียนว่า ไม่ไ ด้มีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิด เห็ นและ
เสนอแนะผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(2) หลั กเกณฑ์ป ระเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4
องค์ประกอบ ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือระดับคุณภาพของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ โดยมีข้อเสนอแนะของงานวิจัย
- ควรมีการกาหนดเกณฑ์และแบบคาถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ
ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดระดับคุณภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคนได้
- คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้ต้อง
ประกอบด้ ว ย นายอ าเภอ เป็ น ประธาน หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าอ าเภอ หรือ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ กานันในพื้นที่ และปลัดอาเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
- การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระทาโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะทาให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้
- ควรเพิ่มการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อื่น ๆ เป็นต้น
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คำสำคัญ: รูปแบบและวิธีการประเมินผล, การปฏิบัติหน้าที่, ผู้ใหญ่บ้าน
1. บทนำ
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยมีที่มาและความสาคัญว่า “กานัน
ผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และดารงอยู่มาจนถึง
ทุกวันนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มาและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านอยู่
ตลอดเวลา
ในเรื่องที่มาของกานันและผู้ใหญ่บ้านนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช
2457 บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บ้าน ในขณะที่กานันให้มาจาก
การ “คัดเลือกกันเอง” ของผู้ใหญ่บ้าน การมีที่มาลักษณะเช่นนี้ทาให้กานันและผู้ใหญ่บ้านมีความ
เข้าใจว่าตนเองเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนในตาบลและหมู่บ้านเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พระพุ ท ธศั ก ราช 2457 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
2551 ได้แก้ไขวาระการดารงตาแหน่งของผู้ใหญ่บ้านจากวาระ 5 ปี เป็นให้ดารงตาแหน่งจนอายุครบ
60 ปี และกาหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกานัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็น
หัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษา ความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญ จึงได้
มีก ารกาหนดมาตรการในการควบคุม ดู แ ลอย่า งเข้ม งวด เช่น การลงโทษทางวิ นั ยเช่น เดี ยวกั บ
ข้าราชการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11)
ได้กาหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องทา
อย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2551 ระบุให้ ห ลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษานั้น มีความจาเป็ นที่จ ะต้องกาหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่ วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ระบุ
ให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก าหนดให้ ร าษฎรในหมู่ บ้ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้ใหญ่บ้านด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งรวมถึงกานัน เป็ นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน
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เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
การอานวยความเป็นธรรม ในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
การประสานอานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการ จากส่วนราชการต่าง ๆ การรับ
ฟังปัญหาและนาความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ การดูแลให้ราษฎรใน
พื้น ที่ป ฏิบั ติต ามกฎหมาย การอบรมชี้ แจงให้ ราษฎรมี ค วามรู้ ความเข้า ใจในข้ อราชการให้ ความ
ช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอื่นตาม
กฎหมายกาหนด จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่วนราชการ ทาให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความสาคัญ
ในการปกครองที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง และหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
นอกเหนือจากอานาจหน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมาย
กาหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
เฉพาะของกานันผู้ใหญ่บ้าน เช่น เป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม
ที่มิได้ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น ดาเนินการอานาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา ในฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจตามมาตรา 2 (1) (16) มาตรา 72 และมาตรา 92 แห่ งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของราษฎรในท้องที่ รวมถึงการเป็น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายเฉพาะให้ อ านาจไว้ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบั ญญัติป้องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น ๆ ที่ให้อานาจ กานัน ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ และการ
ปฏิบัติงานภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง
ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น นานโยบายที่สาคัญของรัฐ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐไปปฏิบัติ
ให้ สั มฤทธิผ ล การดารงอยู่ ของกานันผู้ ใหญ่บ้านมีความส าคั ญอย่างมาก เพราะกานันผู้ ใหญ่บ้าน
มีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอ
ความต้อ งการของราษฎรในท้อ งที่ให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาไปจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมาย และอานาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนกันกับองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอานาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการดาเนินการนโยบาย
บริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอานาจจากส่วนกลาง ในขณะที่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอานาจหน้าที่
ในการดูแลด้านการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความเป็นธรรม รวมถึงการ
เสริมสร้างความมั่นคงในตาบลและหมู่บ้านเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเห็นความสาคัญของสถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้ กระแสความผันผวนทางการเมือง ดังที่ได้กล่าวแล้ว
ย่ อ มมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตามเงื่อ นไขแห่ ง
พระราชบั ญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้า ที่
ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัดเพื่อ
นาไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่กาหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์ โดยให้ประชาชนเข้ามา มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ทางานในตาแหน่งปลัดอาเภอ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ
และมีความเกี่ยวข้องกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยตรงและมีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และต้องการวัดผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยต้องการศึกษาว่า รูปแบบ วิธีการ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบฯ สามารถวัดผลงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ หรือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้จริง หรือไม่อย่างไร หรือ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่อย่างไร เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลเป็น
แนวทางและข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เพื่ อ ยกระดั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่ อไป รวมทั้งเป็นแนวทางในการเสนอแนะเกี่ยวกั บ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
พ.ศ. 2559
2.2 เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป
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3. วิธีกำรศึกษำและคำถำมกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติห น้า ที่ข อง
ผู้ ใหญ่บ้ า น พ.ศ. 2559 ว่ าวิ ธีการหรื อรูป แบบที่ใ ช้ในการประเมิน ผลการปฏิบั ติห น้ าที่ข องก านั น
ผู้ใหญ่บ้านนั้น สามารถวัดผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริ งของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษาจึงใช้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อการศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากเอกสาร ข้อมูล ผลการประเมิน การปฏิ บัติห น้า ที่ของกั น
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อดารงตาแหน่งครบ 4 ปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติห น้า ที่ข อง
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จากที่ทาการปกครองอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากนายอาเภอสว่างแดนดิน
3.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของอาเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ ส่วนราชการประจาอาเภอ
และกานัน ในพื้นที่อาเภอสว่างแดนดิน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย นายอาเภอสว่างแดนดิน ปลัดอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ
สว่างแดนดิน กานัน ในพื้นที่ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ซึ่งคาถามที่ใช้เป็นคาถามปลายเปิด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ มี 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามปลายเปิดข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -สกุล เพศ
อายุ สังกัดหน่วยงาน ตาแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่อาเภอสว่างแดนดิน
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของกานั น ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีกา
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่ บ้าน พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการที่
ใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้น นาข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากที่ทาการ
ปกครอง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน
3 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล
2) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นาและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3) ด้านความพึงพอใจ
และนามาวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของนายอาเภอสว่างแดนดิน ปลัดอาเภอ ปศุสัตว์
อาเภอสว่างแดนดิน กานัน ในพื้นที่ ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ต่อรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ
น าข้อ คิด เห็ น ที่ ได้ จากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เคราะห์ ว่า รูป แบบและวิ ธีก ารฯ นั้ นสามารถวั ดผลการ
ปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร
4. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาพบว่ามีรูปแบบและวิธีการประเมินดังนี้
1) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ
จานวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถวัดระดับผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้
2) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า กานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยให้
รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎร
เห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนที่คณะกรรมการฯ กาหนด ถือว่า “ผ่าน”
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอเป็นประธาน
หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ าอาเภอ หรือ กานั นในพื้ นที่ หรือ เจ้า หน้า ที่ของหน่ ว ยงานอื่ นของรัฐ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จานวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทา
หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นว่ า “ผ่ า น” หรื อ “ไม่ ผ่ า น” มี
ความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพิ่มจานวนคณะกรรมการฯ
4) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลตาลโกนและตาบล
ตาลเนิ้ ง อาเภอสว่างแดนดิน จั งหวัดสกลนคร มีผ ลการประเมินในระดับ “ผ่ า น ทุกคนแม้ว่า ผล
คะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้
5) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล
ตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้ (1) ปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนราษฎร จานวน ไม่น้อยกว่า 20 คน โดยส่ว นมากราษฎรที่เข้ามามีส่ว นร่ว มในการ
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ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ทาให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (2)
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ ยังไม่มีความ
ชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ระดับคุณภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กรณี ศึ ก ษา ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ ง อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร พบว่ า
โดยภาพรวมของรูปแบบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น
พ.ศ. 2559 เป็ นเรื่องที่ดีมาก และมีความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
กาหนดมาตรการในการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อภารกิจงานและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในระดับพื้นที่ได้ และตาม
รู ป แบบและวิธีก ารต่า ง ๆ ในการประเมิ นผลการปฏิ บัติห น้าที่ข องก านัน ผู้ ใหญ่ บ้านในหลั กการ
มีความเหมาะสม และครอบคลุมเนื้อหา หรือภารกิจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว เพียงแต่ต้องมี
การพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้อย่างแท้จริง และสามารถนาข้อมูลการประเมิน ไปกาหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและพัฒนา
ศักยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจากการศึก ษาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ในพื้น ที่ ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า มีผ ลการ
ประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกคน แต่ผลการประเมินนั้นไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านแต่ ละคนออกมาได้ โดยผลการศึกษา พบว่า แม้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีผลคะแนนของ
การประเมิน ฯ ที่แตกต่างกัน โดยจะเห็ นได้ว่า แม้ผู้ ใหญ่บ้านจะมีคะแนนผลการประเมิน ที่ต่างกัน
แต่ผลการประเมินที่ได้ คือ ทุกคนมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” เท่ากัน และไม่ได้มีการจัดระดับ
คุณภาพของผลการประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เอาไว้ด้วย จึงทาให้อาเภอไม่สามารถที่จะทราบระดับ
คุณภาพ และไม่มีข้อมูล ที่ได้จ ากผลการประเมินการปฏิบัติห น้าที่ของกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ไปใช้ใน
กาหนดมาตรการ เพื่อการพัฒนาหรือ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีความ
ยากในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงจุด แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ทาให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความตื่นตัว ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถตอบสนองงานตามนโยบาย และให้ความสาคัญและดู แล
เอาใจใส่ราษฎรของตนเองมากขึ้น
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และจากการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ ง อ าเภอสว่ า งแดนดิ น
จังหวัดสกลนคร พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ดังนี้
1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จานวน ไม่น้อยกว่า 20 คน
เนื่องจากมีการกาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน
เมื่อคณะกรรมการมีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎรเสร็จแล้ว ราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติห น้ าที่ข องก านัน ผู้ ใ หญ่บ้า น มั กจะเป็น ญาติ หรือ คนสนิท กับ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ทาให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการ
ร้องเรีย นว่า ไม่ได้มีส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ
ยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ วัดระดับคุณภาพ ทาให้อาเภอไม่
สามารถกาหนดมาตรการ ในการพัฒนา หรือส่งเสริมศักยภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงจุด รวมทั้ง
มีความยากในการกากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่
5.2 อภิปรำยผล
จากการศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กรณีศึกษา ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมิน 3 คน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น จ านวน 3 คน
ซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ หรือกานันในพื้นที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จานวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอาเภอ
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร เห็ น ว่ า ในการประเมิ น ฯ ยั ง มี ค ณะกรรมการน้ อ ยเกิ น ไปเพราะ
คณะกรรมการเพียง 3 คน ไม่สามารถที่จะทราบภารกิจหรือครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทั้งหมด โดยมองว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับงานของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม
2) หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ จานวน ไม่น้อยกว่า 80 ข้อ ได้แก่
(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล (2) การประเมินผลด้านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นาและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3) ด้านความพึงพอใจ (ไม่น้อย
กว่า 20 ข้อ) มีความเหมาะสมและครอบคลุม ภารกิจของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มีความชัดเจน
ด้านตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ไม่สามารถวัดระดับคุณภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงานงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง อีกทั้งมีความคิดเห็นว่า การนาหลักการทรงงาน มาเป็น
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เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบั ติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเกณฑ์ที่ยากเกินไปสาหรับกานัน
ผู้ใหญ่บ้ าน และเกณฑ์ด้านนี้ และแบบการประเมินสามารถวัดผลการปฏิบัติห น้าที่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
3) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในพื้นที่ ไม่น้อยกวา 20 คน ซึ่ง 20 คน ที่เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นนี้ อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นของราษฎร ทั้งหมู่บ้านได้ อีกทั้งการแสดง
ความเห็น โดยวิธีการเปิดเผยอาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากราษฎร อาจไม่กล้าแสดงความคิ ดเห็นได้
เต็ม ที่อี กทั้ ง เห็ น ว่ าความพึ งพอใจเป็น เรื่ องที่มี ความส าคั ญ ที่ส่ ว นราชการและภาครัฐ จะต้อ งให้
ความสาคัญเป็นลาดับแรก เพราะการที่ประชาชนจะสนับสนุน หรือ มีความพึงพอใจ ในบทบาทของ
งานในภาครัฐ เพียงใดนั้น กานัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหลักสาคัญ ที่จะเป็นเครื่องมือ ให้ประชาชนได้
สะท้อนความคิดเห็นได้ และการแสดงความคิดเห็นของราษฎร
5.3 ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธี การประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรณีศึกษา ตาบลตาลโกน และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ เพื่อศึกษา
รู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น
พ.ศ. 2559 เพื่อที่จะนาข้อมูลผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบ
และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ในอนาคต ซึ่ ง จากการศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลงำนวิจัยไปใช้
(1) ควรมีการกาหนดเกณฑ์และแบบคาถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ
ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดระดับคุณภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคน ได้ เช่น ให้สามารถวัดระดับ
คุณภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเป็น ระดับต่าง ๆ ได้ เช่น ระดับ 1 2 3 4 หรือ ระดับ ดีเยี่ยม
ดี ปานกลาง และปรับปรุง เป็นต้น โดยเฉพาะการนาเอาหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล หากกรมการปกครองจะใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินต่อไป ควรมีความชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม
(2) คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้
ต้องประกอบด้วย
- นายอาเภอ เป็นประธาน
- หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ
- กานันในพื้นที่
- ปลัดอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
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(3) การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระทาโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะทาให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้
(4) ควรเพิ่มการประเมินในด้านหลักวิ ชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อื่น ๆ เป็นต้น
2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อจากัดด้านของเวลาในการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา และเป็น
การศึ ก ษารู ป แบบและวี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ในประเด็นกว้าง ๆ เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการเจาะลึกในประเด็นสาคัญ เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด
ของแบบการประเมิน อีกทั้งมีข้อจากัดในเรื่องของจานวนผู้ให้การสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม
ทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียงในพื้นที่ ตาบลตาลโกน
และตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เท่านั้น จึงอาจจะทาให้ผลการศึกษาไม่ได้เป็น
ไม่ตรงกับผลการศึกษา กรณีศึกษาอื่น เมื่อเทียบกั บ ผลการศึกษาจากทุกอาเภอ ทั่วประเทศ ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอเสนอว่า หากมีผู้ที่สนใจจะศึกษารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 สามารถดาเนินการศึกษาต่อไปได้ โดยศึกษาแบบเจาะลึกถึงเกณฑ์การให้
คะแนนในแบบประเมินการกาหนดตัวชี้วัดของแบบประเมินเพื่อให้สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน ได้จ ริ ง และควรมีการศึกษาในพื้นที่อาเภออื่น ๆ อีก 877 อาเภอ ทั่ว ประเทศ
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ เป็นข้อมูลเสนอแนะต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนา
รูปแบบประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป
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สานักบริหารการปกครองท้องที่ , กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.). คู่มือปฏิบัติงาน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบริหารงานกานันผู้ใหญ่บ้าน. กรุงเทพฯ: สานักบริหารการปกครอง
ท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
_______. (2559). คู่ มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.
2559. กรุงเทพฯ: สานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง ของประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป
บ้ำนโนนสำ ตำบลนำม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปำคม จังหวัดอุดรธำนี ปี 2562
สุพัตรา แซ่ลี้*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชานอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ” จานวน 35 ราย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูงและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
ต่างกัน ได้แก่ อายุ พบว่ าอายุ ร ะหว่าง 35-44 ปี มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในการป้อ งกันโรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.37, S.D.=0.?) ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.41, S.D.=0.38) รายได้ พบว่ารายได้ระหว่าง 5,0009,999 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในระดับมากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.74) อาชีพ พบว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการ
ดูแ ลสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู งในระดั บ มากที่ สุ ด ( =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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: Shaayen@gmail.com
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ระดั บ ปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.09) และร้ อ ยละ 25.72 มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพในการ
ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =2.95, S.D.=0.07)
คำสำคัญ: โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, การสนับสนุนทางสังคม
1. บทนำ
สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และอันดับหนึ่ง
ในประเทศไทย ทั้งจานวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม ในประเทศไทยภาระโรคเกิดจากกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อหลักสาคัญ ได้แก่ โรคหั วใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, 2562) จากสถิติของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานีปี 2562 พบว่าประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบว่าเป็นโรคความ
ดัน โลหิตสู ง 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 (ศูนย์ข้อมูลสุขภาพที่ 8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2562)
จากการสารวจข้อมูลทางด้านสุขภาพปี พ.ศ. 2562 ของตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานีพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้น 444 คนคิดเป็นร้อยละ 24.91 โรคความดันโลหิตสูง
จานวน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 37.42 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคนเดียว 326 คน
คิดเป็น ร้อยละ 18.29 ของประชากรกลุ่ มเสี่ยงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และพบว่าเป็นผู้ ป่ว ยเบาหวาน
บ้านโนนสา 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบ้านโนนสา 75 คน คิดเป็นร้อยละ
11.24 และผู้ป่วยทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบ้านโนนสา 51 คน คิดเป็นร้อยละ15.64
ของประชากรผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งบ้านโนนสามีผู้ป่วยจานวนมากที่สุดใน
14 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยั งพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ ยปีละ 6-8 คน ทาให้ยอดผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดัน โลหิ ตสู งเพิ่มขึ้น ทุกปี ส่ งผลให้ ส ถานบริก ารต้องเพิ่มภารกิจในการดูแลผู้ ป่ว ยมากขึ้นและ
เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมาผลการคัดกรอง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมาย 3,635 คน พบกลุ่มสงสัยผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 82 คน คิดเป็นร้อยละ
2.25 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2562)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
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จั ง หวั ดอุ ด รธานี ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ส ามารถน ามาเป็ น แนวทางในการวางแผนการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ
ดาเนินการส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง
การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี
คำถำมงำนวิจัย
ปัจ จั ย ใดที่มีความสั ม พัน ธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ นาม่ว ง และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี
3. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
1) โรคเบำหวำน
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูด
ซึ ม น้ าตาลในเลื อ ดให้ เ ป็ น พลั ง งานของเซลล์ ใ นร่ า งกายมี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ท างานได้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิ ทธิภ าพ จนเกิดน้ าตาลสะสมในเลื อดปริมาณมาก หากปล่อยให้ ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็น
เวลานานจะทาให้อวัยวะต่าง 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) โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจาเพาะ (Specific Types of Diabetes Due to Other
Causes) การระบุชนิดของโรคเบาหวาน อาศัยลักษณะทางคลินิกเป็นหลัก หากไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนในระยะแรก ให้วินิจฉัยตามความโน้มเอียงที่จะเป็นมากที่สุด (Provisional Diagnosis) และ
ระบุชนิดของโรคเบาหวาน ตามข้อมูลที่มีเพิ่มเติมภายหลัง ในกรณีที่จาเป็นและ/หรือ สามารถทาได้
อาจยืนยันชนิดของโรคเบาหวานด้วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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(1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM) เป็นผลจากการทาลายเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยผ่านขบวนการ Cellularmediated ส่วนใหญ่พบในคนอายุน้อย รูปร่างไม่
อ้วน มีอาการปัส สาวะมาก กระหายน้า ดื่มน้ามาก อ่อนเพลีย น้าหนักลด อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ ว และรุ น แรง (มั ก พบในวั ย เด็ ก ) ซึ่ ง ในบางกรณี พ บภาวะเลื อ ดเป็ น กรด จากสารคี โ ตน
(Ketoacidosis) เป็นอาการแสดงแรกของโรค หรือมีการดาเนินโรคช้า ๆ จากระดับน้าตาลที่สูงปานกลาง
แล้ วเกิดภาวะ ketoacidosis เมื่อมีการติดเชื้อหรือสิ่งกระตุ้นชนิดอื่น ซึ่งมักจะพบการดาเนินโรค
ในกรณีหลังนี้ในผู้ใหญ่
(2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย พบประมาณ
ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการ มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance)
ร่วมกับความบกพร่ องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม (Relative Insulin Deficiency) มักพบในคน
อายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน (ดัชนีมวลกายในคนเอเชีย 23 กก./ม.2) อาจไม่มีอาการผิดปกติ
หรื อ อาจมี อ าการของโรคเบาหวานได้ อาการมั ก ไม่ รุ น แรงและค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป มั ก มี ป ระวั ติ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ หรือ พี่ น้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้พบมาก
เมื่อ มีอายุสูงขึ้น มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้น การขาดการออกกาลังกาย และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติ
การเป็ น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามโรคเบาหวานทั้งสองชนิดสามารถมีอาการแสดงที่
คล้ายคลึงกันได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 สามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 บางรายสามารถเกิดภาวะ Diabetic Ketoacidosis ได้ทาให้การวินิจฉัยจากอาการแสดง
ทางคลินิกในช่วงแรกทาได้ยาก และต้องใช้การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การตรวจระดับ
Antibody หรือ C-peptide และใช้การติดตามผู้ป่วยในระยะต่อ ไปร่วมด้วย
(3) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากการที่มี
ภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ จากปัจจัยจากรก หรืออื่น ๆ และตับอ่อนของมารดาไม่
สามารถผลิตอินซูลินให้ เพียงพอกับความต้องการได้ สามารถตรวจพบ จากการทา Oral Glucose
Tolerance Test (OGTT) ในหญิงมีครรภ์ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 โดยจะตรวจที่อายุครรภ์ 24-28
สั ป ดาห์ ด้ ว ยวิ ธี “One-step” ซึ่ งเป็ น การท าการตรวจครั้ ง เดีย วโดยการใช้ 75 กรั ม OGTT หรื อ
“Two-step” ซึ่งจะใช้การตรวจกรองด้วย 50 กรัม Glucose Challenge Test แล้วตรวจยืนยันด้วย
100 กรัม OGTT (รายละเอียดดูบทที่ 16 เบาหวานในหญิงมีครรภ์และภาคผนวก 1) โรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์นี้มักจะหายไปหลังคลอด สาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่พบระดับน้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร
126 มก./ดล. หรือมีค่า A1C 6.5% ในไตรมาสที่ 1 จะจัดอยู่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอยู่เดิมแล้ว
ก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือ อาจจะเป็นเบาหวานชนิดอื่น ๆ
เช่น MODY ได้ การวินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นเบาหวานชนิดใด มีความสาคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
เหล่านี้ให้เหมาะสม
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(4) โรคเบาหวานที่ มี ส าเหตุ จาเพาะ เป็น โรคเบาหวานที่มี ส าเหตุ ชั ดเจน ได้ แ ก่
โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น MODY (Maturity-Onset Diabetes of the
Young) โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อจากยา จากการติดเชื้อ
จากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่าง ๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจาเพาะ
ของโรคหรือกลุ่มอาการนั้น ๆ หรือมีอาการและอาการแสดงของโรคทาให้เกิด เบาหวาน
- โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมเดี่ยวที่ควบคุมการทางาน
ของเบต้าเซลล์ คือ Maturity-onset Diabetes in the Young (MODY) หลากหลายรูปแบบและ
ความผิดปกติของ Mitochondrial DNA
- โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมที่ควบคุมการทางานของ
อินซูลิน เช่น Type A Insulin Resistance, Leprechaunism, Lipoatrophic Diabetes, RabsonMendenhall Syndrome
- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคที่ตับอ่อน เช่น Hemochromatosis, Cystic Fibrosis
ตับอ่อนอักเสบ ถูกตัดตับอ่อน และ Fibrocalculous Pancreatopathy เป็นต้น
- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น Acromegaly, Cushing Syndrome,
Pheochromocytoma, Hyperthyroidism, Glucagonoma, Aldosteronoma
- โรคเบาหวานที่ เ กิ ด จากยาหรื อ สารเคมี บ างช นิ ด เช่ น Pentamidine,
Glucocorticoids, Phenytoin, Gamma-Interferon, Nicotinic Acid, Diazoxide, Vacor
- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคติดเชื้อ เช่น Congenital Rubella, Cytomegalovirus
- โรคเบาหวานที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าภู มิ คุ้ ม กั น ที่ พ บไม่ บ่ อ ย เช่ น Anti-Insulin
Receptor Antibodies, Stiff-Man Syndrome
- โรคเบาหวานที่พ บร่ว มกับกลุ่ มอาการต่าง ๆ เช่น Down Syndrome, Turner
Syndrome, Klinefelter Syndrome, Prader-Willi Syndrome, Friedrich Ataxia, Huntington
Chorea, Myotonic Dystrophy, Porphyria
(5) การวินิจฉัยเบาหวาน ทาได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวน้าบ่อย ปัสสาวะบ่อยและมาก
น้าหนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ สามารถตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องอด
อาหาร ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
วิธีที่ 2 การตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืนมากกว่า 8
ชั่วโมง (FPG) มีค่า 126 มก./ดล.เหมาะสาหรับคนทั่วไปที่มาตรวจสุขภาพ และผู้ที่ไม่มีอาการ
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วิธีที่ 3 การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test,
OGTT) ถ้ า ระดั บ พลาสมา กลู โ คส 2 ชั่ ว โมง หลั ง ดื่ ม น้ าตาล 200 มก./ดล. ให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
โรคเบาหวาน วิธีนี้มักใช้ในงานวิจัย เนื่องจากผลการตรวจมีความไว (Sensitivity) แต่ความจาเพาะ
(Specificity) ไม่ดีนัก อาจคลาดเคลื่อนได้
วิธีที่ 4 การตรวจวัดระดับ A1C ถ้าค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% ให้การวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน วิธีนี้ นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะไม่จาเป็นต้องอดอาหาร แต่จะต้องตรวจวัด
ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น สาหรับผู้ที่ไม่มี อาการของโรคเบาหวานชัดเจน
ควรตรวจเลือดโดยวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่ง ต่างวันกันเพื่อยืนยันและป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดการแปลผลระดับ พลาสมากลูโคสและ A1C
(6) การรักษา การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่ 1 จาเป็นต้องได้รับฮอร์โมน
อินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกกาลังกาย
ที่เหมาะสม ในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่ 2 หากเป็นในระยะแรก ๆ สามารถรักษาได้ด้วยการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกาลังกายและควบคุมน้าหนัก หากอาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจ
ให้ยาควบคู่ไปด้วยหรื อฉีดอิน ซูลินเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สาหรับผู้เป็น
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรก พร้อมทั้งควบคุมอาหารที่
รับประทานและออกกาลังกายตามคาแนะนาของแพทย์
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานขึ้นที่เท้า แพทย์อาจให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์
ป้องกันแผล เช่น รองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน เฝือก หรือผ้าพันแผล เป็นต้น หากแผลเริ่มมีลักษณะ
รุนแรงขึ้น แพทย์อาจวางแผนการรักษาตามเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผลเบาหวานที่
เป็น ทั้งนี้ หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อป้องกันอาการลุกลาม
(7) ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานเป็นโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน้าตาลในเลือดสูง
มากกว่าปกติ หากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี
ปล่อยให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อเส้นเลือดที่นาสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะ
ในร่างกายจนนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทั้งโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดเล็ก เช่น
เบาหวานขึ้นตา โรคไต เป็นต้น หรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ เช่น โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นต้น รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบ
ประสาทและที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ป่ ว ยต้ อ งสู ญ เสี ย อวั ย วะบางส่ ว น นอกจากนี้ ส ตรี มี ค รรภ์ ที่ เ ป็ น
โรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ การแท้งบุตรได้
2) โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic Blood
Pressure, SBP) ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรื อ ความดั น โลหิ ต ไดแอสโตลิ ก (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 หมายถึ ง ระดั บ ความดั น โลหิ ต จากการวั ด ที่ ส ถานพยาบาล
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 ความชานาญของ
บุคลากร ความพร้อมของผู้ถูกตรวจ และ อาจทาให้ระดับความดันโลหิตที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่า
เกินจริง ดังนั้นในผู้ที่สงสัยว่าจะมีความดันโลหิตสูงจึงควรจัดระดับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากผลการวัด
ความดันโลหิตในครั้งแรกที่มาพบแพทย์ เป็น 4 ระดับดังนี้
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
แม้จ ะมีระดับความดัน โลหิตอยู่ในเกณฑ์ “เกือบสู ง” เท่านั้น การตรวจว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิด
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 ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด
(Cardiovascular Disease: CVD)
- มีหรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM)
- ประเมินความเสี่ยงของโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี
ข้างหน้าได้ มากกว่าร้อยละ 10
ระดั บ 2 Possible Hypertension (อาจเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ) หมายถึ ง
ค่าความดันโลหิตเฉลี่ย จากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป
แต่ยังไม่ถึง 160/100 มม.ปรอท ผู้ที่มีความดันโลหิ ตในเกณฑ์ “อาจเป็นโรคความดันโลหิ ตสูง ” นี้
หากตรวจ พบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ควรวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน
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โลหิ ตสู ง ได้เลย Copyright Thai Hypertension Society 2019 แนวทางการรักษาโรคความดั น
โลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
ระดั บ 3 Probable Hypertension (น่ า จะเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ) หมายถึ ง
ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยจากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่ 160/100 มม.ปรอทขึ้นไป
แต่ ยังไม่ถึง 180/110 มม.ปรอท ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ” นี้
หากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ควรวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงได้เลย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง” นี้ หากมี
อาการที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง เช่น อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีประวัติความ
ดั น โลหิ ต สู ง ในญาติ ส ายตรงหลายคน หรื อ มี ค วามวิ ต กกั ง วลต่ อ การเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ค่อนข้างมาก แพทย์อาจใช้วิจารณญาณเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เลย
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 การปรับ เปลี่ ยนวิถีการดาเนิน ชีวิต และการให้ ยาลดความดันโลหิ ต 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
ลดอัตราการเสี ย ชีวิต จากทุกสาเหตุได้ร้อยละ 15 ลดอัตราการเกิ ด Stroke ร้อยละ 35 ลดอัตรา
การเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 20 และลดอัตราการเกิดหัวใจล้มเหลวร้อยละ 40 การลด
ความดันโลหิตยังสามารถส่งผลในการป้องกันการเสื่อมการทางานของไต ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคไตเรื้อรัง
(3) การเริ่มให้ยาลดความดันโลหิต การเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตในผู้มีโรคความดัน
โลหิ ต สู ง จะพิ จ ารณาจากปั จ จั ย หลั ก 4 ประการ ได้ แ ก่ ระดั บ ความดั น โลหิ ต เฉลี่ ย ที่ วั ด ได้ จ าก
สถานพยาบาล ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคล โรคร่วม
ที่ปรากฏอยู่แล้วในบุคคลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด การเริ่มให้ยาลด
ความดันโลหิตแก่ผู้สูงอายุ (ระหว่าง 65-79 ปี) ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 65 ปี
แต่หากผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ควรเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตเมื่อมี SBP ตั้งแต่ 160 มม.ปรอท
ขึ้นไป และ/หรือ DBP ตั้งแต่ 90 มม.ปรอทขึ้นไป อย่างไรก็ตามถ้ าหาก ผู้ ป่วยมีความเสี่ยงสูงมาก
เนื่ องจากเคยเป็ น โรคทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อดอยู่ แล้ ว ไม่ว่า จะเคยเป็ น Coronary Artery
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Disease (CAD) Stroke หรือ Transient Ischemic Attack (TIA) และมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปก็อาจ
พิจ ารณาเริ่ มให้ ย าลดความดัน โลหิ ต เมื่ อ มีค่ า SBP ตั้ง แต่ 140 มม.ปรอท เป็ น ต้น ไปได้ โดยควร
พิจารณาจากสภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย ความสามารถในการทนต่อการรักษาโรคร่วมอื่น ๆ และ
ความพร้อมต่าง ๆ ในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
3.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วม
ควำมหมำยกำรมีส่วนร่วม
สาหรั บความหมายของการมีส่ วนร่ว ม มีนักวิช าการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถและทาวิจัยแต่งตาราเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ดังรายละเอียด ดังนี้
Arnstein (1969) การมีส่ วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่ วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย
ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อานาจและสามารถควบคุมกิจกรรม
นั้นได้จึงจะทาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้นาเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วมตัดสินใจในการทางานเท่าที่จะสามารถกระทาได้
William (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
Cohen and Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร 2) การมีส่วน
ร่ว มเสีย สละในการพัฒ นา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสิ นใจ 3) การมีส่ วนร่ว มในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลัง
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพื่อกาหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
Putti, Aryee and Liang (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พื้นฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการมีลักษณะกว้าง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้การมีส่ว นร่วมขยายไปสู่การ
ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ
นิคม ผัดแสน (2540) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ให้ประชาชนได้คิดค้นแนวทางขึ้นเอง
เป็นผู้กาหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
อุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการดาเนิน
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน
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พีร ะ พรนวม (2544) การมีส่ ว นร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอานาจให้ ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน วางแผน
ดาเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดาเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย จนเกิด
ความภาคภูมิใจร่วมกัน
สมยศ นาวีการ (2545) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ (Participative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็ง
ขัน ของบุ คคล PM ใช้ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญ หาของ
การบริหาร
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น
จิ ร าภรณ์ ศรี ค า (2547) การมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การที่บุ ค คลที่มี ความสนใจหรือ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วมกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดาเนินงาน
การรั บทราบผลการดาเนิ น งาน การติดตามประเมินผล หรือร่ว มกันทากิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้
จิ น ตนา สุ จ จานั น ท์ (2549) การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง กระบวนการด าเนิ น งานรวมพลั ง
ประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกาลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน นาผลที่ได้ มา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
สั ญ ญา เคณาภู มิ (2551) การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก ได้ มี โ อกาสร่ ว มคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้ องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน
เมตต์ เมตต์การุ ณจิ ต (2553) การมีส่ ว นร่ว ม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ บุคคลหรือกลุ่ ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล
โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ วางแผนดาเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ นาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กระบวนกำรมีส่วนร่วม
เมื่อกล่ าวถึงกระบวนการมีส่ว นร่วมของประชาชนแล้ ว จะต้องนึกถึงกระบวนการที่จะให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะต้อง
ได้รับรู้ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตัดสินใจ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ขั้นตอนในการประเมินผลงาน เพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นไปในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนักวิชาการที่ได้
ทาการวิจัย ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตามประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น
ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่นามาประมวลเป็นระดับไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ โดยถวิลวดี ได้ทาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้ข้อสรุปถึงกระบวนการมีส่วน
ร่ ว ม ควรจะมี ล าดั บ ขั้ น ประกอบไปด้ ว ย การให้ ข้ อ มู ล การเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
การปรึกษาหารือการวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติและการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเป็น
การเริ่มจากการสื่อสารทางเดียว ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางที่เป็น
การปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และเมื่อสื่อสารกันเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเป็นการร่วมทา และ
ในที่สุดเป็นการร่วมติดตามควบคุม ซึ่งนับเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมสูงสุด
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้นาเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกาหนดความต้องการและร่วมลาดับความสาคัญของความต้องการ
2) การมีส่ ว นร่ ว มในขั้น การวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการดาเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จ ะใช้ในโครงการ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินโครงการ
ทาประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 4) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
โดยสามารถกาหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้
ประพั น ธ์ สร้ อยเพ็ ช ร (2547) ได้ กล่ าวว่ า การมี ส่ ว นร่ว มที่ แท้ จ ริง น่า จะประกอบด้ ว ย 4
ขั้นตอนหลัก คือ 1) การค้นหาปัญหาและสาเหตุ 2) การวางแผนดาเนินกิจกรรม 3) การลงทุนและ
การปฏิบัติงาน 4) การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2548) ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความลึกลงไปอีก ได้แก่
1) การตัดสินใจและผลกระทบที่สาคัญ 2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น 3)
การตัดสิ นใจจะมีผ ลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่ มคนที่มีอยู่เดิม 4) การตัดสิ นใจที่
เกี่ ย วข้ องกับ เรื่ อ งที่ มี ความขั ดแย้ งอยู่ก่ อ นแล้ ว 5) ความจาเป็ น เพื่ อ ให้ มีก ารสนับ สนุน ต่อ ผลการ
ตั ด สิ น ใจ ส่ ว น อคิ น รพี พั ฒ น์ (2547) ได้ แ บ่ ง ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มออกเป็ น 4 ขั้ น ตอน คื อ
1) การกาหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและ

771

วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน4) การประเมินผลงาน
กิจกรรมการพัฒนา
ทรงวุ ฒิ เรื อ งวาทศิ ล ป์ (2550) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ได้ ใ ช้
หลักการที่อิงไปในแนวทางของนโยบาย และได้พบว่า แท้จริงแล้วกระบวนการมี ส่วนร่วมมีลักษณะที่
คล้ายกับ การกาหนดนโยบาย เพราะท้ายที่สุ ดของการกาหนดนโยบาย คือ การตัดสินใจและการ
ตัดสินใจนี้เอง จึงเป็นเหตุเบื้องต้นของการกาหนดนโยบาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเป็นการขัดเกลานโยบายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชน ตามแนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์แล้ว กระบวนการการมีส่วนร่วมน่าจะเริ่มจาก 1)
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการประเมินผล ในขณะที่ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยที่มีความสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ แต่ได้เพิ่มบางประเด็นที่เห็นว่า
ยังมีข้อบกพร่องและอาจจะเสริมประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วม
ในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ 2) มีส่วนร่วมในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4)
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 5) มีส่ว นร่วมในการติดตามประเมินผล 6) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แต่อย่ างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรือ งวาทศิล ป์ และเมตต์ เมตต์การุณ์จิ ต ยังคงมี
ลักษณะในเชิงแคบ หากแต่ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างถึง ใน จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้ให้ ความเห็นใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ลึก หรือเป็นการต่อเติมประเด็นสาคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่า
ซึ่งยุวัฒน์ วุฒิเมธีนี้ ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
แนวทางที่เป็นนโยบายเข้ากับการพัฒนา จึงสะท้ อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว่า ตามแนวคิดของเขา
แล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การมีส่วน
ร่ วมในการคิด 3) การมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 4) การมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนและด าเนิ นการ
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 6) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนประกอบ
ไปด้วย 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การให้ความเห็น 3) การประชุมรับฟังความเห็น 4) การร่วม
ตัดสินใจ 5) การทางานร่วมกัน
จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ทรรศนะไว้ในเบื้องต้นที่กล่าว
มา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม หากนามาประมวลให้เป็นลักษณะ
ที่เป็นระบบตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเรื่องของ
ประเด็นสาคัญ โดยเขาได้มีการนาเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็น
แนวคิดหลัก และได้จาแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้ น ประการแรกสุ ด ที่ ต้ อ งกระท า คื อ การก าหนดความต้ อ งการและการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้อง
ดาเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดาเนินการวางแผน และ
การตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การดาเนินงานโครงการนั้นได้มาจากคาถามว่าใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทา
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
ขั้น ที่ 3 การมีส่ วนร่ ว มในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความสาคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้น
สิ่ ง ส าคั ญ จะต้ อ งสั ง เกต คื อ ความเห็ น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวั ง
(Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
โดยสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุก
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมี ส่วนร่วมในวางแผนและการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบ
ประเภทกำรมีส่วนร่วม
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ (2545) สรุปได้ว่า การมีส่วนร่ว มของชุมชน แบ่งได้ ออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่
1) การมีส่ ว นร่ ว มแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มที่ เกิ ดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอานาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอานาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น
2) การมีส่ วนร่วมแบบบางส่ วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่ว มที่เกิดจากการ
กาหนดนโยบายของรั ฐ โดยไม่ รู้ ความต้องการของประชาชน ดัง นั้น การมีส่ ว นร่ ว มจึงเป็นเพีย ง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น
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3) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การพั ฒ นาด้ ว ยความเท่ า เที ย มกั น ทุ ก ฝ่ า ย จั ด เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาอย่ า งแท้ จ ริ ง ของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม
องค์กรต่ าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลั กตามสิ ทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักนา สนับสนุนให้การดาเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดด้วยความสมัครใจ
2) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่การ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้นาตนเองให้เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทาให้ผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดาเนินงานด้วยความสมัครใจ
จิ น ตนา สุ จ จานั น ท์ (2549) ได้ แ บ่ ง ประเภทของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนไว้ เ ป็ น 2
ประเภท ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหาและความต้องการ
ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และร่วมปฏิบัติ
ตามแผนที่กาหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ
2) การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No Genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน
โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว 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) การมีประชาชนมีส่ว นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กรที่
ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่เชิญ
ชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรที่ได้ทุกเวลา
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถจาแนกการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นสาคัญ
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ มักจะเปิดโอกาสให้บุคคล
อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจ
มีอุปสรรค ไม่สารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงจาเป็นต้องให้บุคคลอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อให้ ผ ลการตัดสิ นใจเป็ น ที่ย อมรับแก่คนทั่ว ไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ การมีส่ ว นร่ว ม
โดยตรงจึงมีสาระสาคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างเป็นทางการและมักทาเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
คาสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป็นต้น
2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ งให้ บ รรลุ เป้ าหมายอย่ างไม่เป็ นทางการ โดยไม่ได้ร่ว มในการตัดสิ นใจในกระบวนการบริห าร
แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น
ลักษณะกำรมีส่วนร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น จะพิจารณาได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะสนใจศึกษาในประเด็น
บ้าง ประเด็นที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน้นลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดจาก
กิจ กรรม เช่น การเข้าร่ว มแสดงความคิดเห็ นในประโยชน์ส าธารณะ การเข้าร่ว มในการตัดสินใจ
การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลักษณะองค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของ
การบริหารที่เกิดจากการดาเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับ
ชุมชน ดังมีนักวิชาการได้ให้ความเห็น เช่น Ornstein (อ้างถึงใน ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2540) เห็นว่า
การมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผู้นาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมใน
การใช้อานาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงภาวะผู้นาที่เป็นประชาธิปไตย
ว่า มีสูงหรือต่า โดย Ornstein ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วน
ร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน 3) การมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง คือ มีอานาจและบทบาทมาก สอดคล้องกับ แนวคิดของ Campbell and Ramseyer
(อ้างถึงใน จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1)
ลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมเลย 2) ลักษณะที่มีส่วนร่วมน้อย 3) ลักษณะที่มีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลักษณะที่
มีส่วนร่วมมาก 5) ลักษณะที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
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Huntington and Nelson (1975) เห็นว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะพิจารณา
จาก กิจกรรม และการบริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาควบคู่กันไป ในระดับกิจกรรมนั้น จะเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นของการทาให้ป ระชาชนได้มีโ อกาสเข้ามามีส่ว นร่วมมากที่สุ ด ส่ วนในด้านการบริหารนั้น
จะเป็ นลักษณะของผู้มีอานาจหน้าที่ที่จะเปิดทางให้ ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ
แสดงออกถึงเข้าร่วมในกิจกรรม โดย Huntington and Nelson ได้มีหลักในการพิจารณาถึงลักษณะ
การมีส่วนร่วมดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) กิ จ กรรม ลั ก ษณะของการมี ส่ ว นร่ ว มประเภทนี้ ใ ห้ ดู จ ากกิ จ กรรมที่ เ ข้ า ร่ ว ม เช่ น
ด้า นการเมือ ง อาจพิจ ารณาจากการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง การลงประชามติ
การประท้วง กรณีที่รัฐมีโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น ว่าสามารถกระทาได้เพียงใด
2) ระดับการบริหาร โครงสร้างขององค์กรหนึ่งจะต้องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมจะพิจารณาได้จาก
(1) ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในตาแหน่ง ดังนั้น การมีส่วน
ร่วมในแนวราบจึงเป็นไปอย่างหลวม ๆ ไม่จริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีสถานะหรือตาแหน่งเท่ากัน
(2) ในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบั งคับบัญชา เช่น มีหัวหน้าลูกน้อง
มีฝ่าย แผนกต่าง ๆ ลดหลั่นกันไป เป็นต้น การทางานจึงมีก ารตรวจสอบตามลาดับขั้น การแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจะได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา
(3) การมีส่ว นร่ว มทั้ง แนวราบและแนวดิ่ง นั้น ในบางครั้งจะต้อ งทางานร่ว มกัน
ผู้บังคับ บัญชาและเพื่อนร่ วมงานในแผนกอื่น จึงต้องแสดงบทบาทตาสถานภาพของแนวราบและ
แนวดิ่ง
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และบุ คคลหรื อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องจะต้ องได้ รับ การแจ้ งให้ ท ราบถึ ง รายละเอีย ดของ
โครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารื อ ระหว่ า งผู้ ด าเนิ น การโครงการกั บ ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและได้ รั บ ผลกระทบ เพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่ าวารข้อมูลไป
ยั งประชาชนและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งให้ เกิ ดความเข้า ใจ และเพื่ อให้ มีก ารให้ ข้ อเสนอแนะเพื่ อ
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ
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3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการทา
ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)
4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็น
ระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้ที่มีส่วนได้
และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วม
ที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่าง
ชัดเจน
5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะดาเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอานาจการตัดสินใจ
6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิ ง การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข แต่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการเรี ย กร้ อ งและการป้ อ งกั น สิ ท ธิ ข องตนเองอั น
เนื่ อ งมาจากการไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ ต นเองควรจะ ได้ รั บ
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ และ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้
โดยสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรม ได้แก่
การรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ การลงประชามติ
และการมีส่วนร่วมในระดับการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้กลไกทางกฎหมาย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
การที่ ชุ มชนจะเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มนั้ น มี ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว ม ซึ่ ง มี
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้
Kaufman (1949) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ เพศ
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะที่ ประยูร ศรีประสาธน์ (2542) ได้นาเสนอปัจจัยของ
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 และได้นาเสนอปัจจัยที่มีส่วนในการ
ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้สรุป แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะส่วนบุคคล
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ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้
3) การได้ รั บ ข้อมู ล ข่าวสาร ได้ แก่ ความถี่ในการรับรู้ ข่าวสาร และแหล่ งที่ มาของข่าวสาร แต่ไ ม่
สอดคล้องกับ Leeder (อ้างถึงใน จิราภรณ์ ศรีคา, 2547) ได้สรุปปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ
ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐาน ทัศนคติ และค่านิยมของตนมีคุณค่าสอดคล้องกับ
กับผลประโยชน์ของตน มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน สอดคล้องกับ
สิ่งที่ตนได้มาหรือหวังเอาไว้ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ต่อเมื่อ
ตนเองได้มีประสบการณ์ที่เป็นอคติต่อเรื่องนั้น ๆ มาแล้ว และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมใด ๆ ย่ อ มขึ้น อยู่ กั บ ความคิ ด เห็ น ของตนเป็ น ใหญ่ ขึ้ น อยู่ กั บอุ ป นิ สั ย และจารรี ต
ประเพณี ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะอานวยขึ้นอยู่กับความสามารถรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ใด ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะกระทาโดยการบีบบังคับหาได้ไม่ นอกจากนี้บุคคลและกลุ่มบุคคล
จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน กระตุ้นยั่วยุและจูงใจให้เกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เน้นที่ปัจจัยส่วนบุคคล
องค์กรและชุมชน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เหมาะสมกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เช่น สิริพัฒน์ ลาภจิตร
(2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ข้อสรุปประเด็นปัจจัยที่มี
ส่วนสาคัญประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ
มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะ
และประสบการณ์ เป็ น ประโยชน์ กั บตั ว เองและชุ มชน 2) ปั จจั ยด้ านชุม ชน ได้แ ก่ ชุม ชนให้ การ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมี กลุ่มต่าง ๆ
ที่ ส นั บ สนุ น ผลั ก ดั น การมี ส่ ว นร่ ว ม 3) ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก าร ได้ แ ก่ อบต. ด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน สอดคล้องกับ
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูสถานศึกษาสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการทาวิจัยครั้งนี้ เนตรรุ้ง อยู่เจริญ ได้พบตัวแปรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านองค์กร ได้แก่ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อสื่อสาร 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการ
มีส่วนร่ วม และแรงจู งใจในการทางาน ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
วชิรวัชร งามละม่อม (2559)
โดยสรุ ป ปัจ จั ยที่ทาให้ เกิดการมีส่ วนร่ว ม 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 และแรงจูงใจในการทางาน
3.3 แนวคิดแรงสนับสนุนทำงสังคม (ทฤษฎีควำมต้องกำรมำสโลว์)
อับราแฮม มาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลับแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่
รู้ จั ก กั น มากที่ สุ ด ทฤษฎี ห นึ่ ง ขึ้ น มา มาสโลว์ ระบุ ว่ า บุ ค คลจะมี ค วามต้ อ งการที่ เ รี ย งล าดั บ จาก
ระดับพื้นฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บนพื้นฐานของสมมุติฐานรากฐาน
สามข้อ คือ
1) บุ ค คลคื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามต้ อ งการ ความต้ อ งการของบุ ค คลสามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของพวกเข้าได้ ความต้องการที่ไม่ถูกตอบสนองเท่านั้นสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
ต้องการที่ถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ
2) ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงลาดับตามความสาคัญ หรือเป็นลาดับชั้นจากความ
ต้องการพ้นฐาน (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน (เช่นความสาเร็จ)
3) บุ ค คลที่ จ ะก้ า วไปสู่ ค วามต้ อ งการระดั บ ต่ อ ไปเมื่ อ ความต้ อ งการระดั บ ต่ าลงมาได้ ถู ก
ตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น นั่นคือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ปลอดภัยก่อน ก่อนที่จะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนองความต้องการทางสังคม
(1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางร่างกาย
จะอยู่ล าดับต่าที่สุด ความต้องการพื้นฐานมากที่สุ ดที่ระบบโดยมาสโลว์ ความต้องการเหล่านี้จะ
หมายถึง แรงผลั ก ดัน ทางชี ว วิ ทยาพื้ นฐาน เช่น ความต้อ งการอาหารอากาศ น้ า และที่ อยู่ อาศั ย
เพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านี้บริษัทจะต้องให้เงินเดื อนอย่างเพียงพอแก่บุคคลที่พวกเขาจะ
รับภาระสภาพการดารงชีวิตอยู่ได้ (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ) ในทานองเดียวกันเวลาพักจะเป็น
คุณลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่งของงานด้วยที่เปิดโอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
ของพวกเขาได้ บริษัทมากขึ้นทุกทีกาลังมีโครงการออกกาลังกายนี้จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วย
การตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขาบุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยจนเกินไปยากที่
จะมีส่วนช่วยต่อบริษัทของพวกเขาได้อย่างเต็มที่โดยทั่วไปความต้องการทางร่างกายจะถูกตอบสนอง
ด้ว ยรายได้ทั่ ว เพีย งพอและสภาพแวดล้ อ มของงานที่ดี เช่น ห้ องน้าสะอาด แสงสว่ างที่เ พีย งพอ
อุณหภูมิที่สบาย และการระบายอากาศที่ดี
(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการลาดับ ที่ส องของมาสโลว์ จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภั ยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ บริษัทสามารถทาได้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการความปลอดภัยตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อม
การทางานที่ปลอดภัย กฎและข้อบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน
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(3) ความต้ อ งการทางสั ง คม (Social Needs) ความต้ อ งการทางสั ง คมคื อ
ความต้องการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว์ ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะ
เกี่ยวพัน การมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม
บริษัทอาจจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงของสานักงาน ทีมฟุตบอล
หรือโบว์ลิ่งของบริษัทจะให้โอกาสของการตอบสนองความต้องการทางสังคมด้วย การเป็นสมาชิก
สโมสรของบริษัทจะให้โอกาสที่ดีแก่ผู้บริหารเพื่อ “การสร้างเครือข่าย” กับผู้บริหารคนอื่นในขณะที่
ตอบสนองความต้องการทางสังคมของพวกเขาได้ด้วย ก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพจะ
ช่วยตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้ โครงการสุขภาพนี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมได้ด้วย ความจริงแล้วการทางานหรือการเล่นกีฬากับเพื่อนร่วมงานจะให้โอกาสที่ดีเยี่ ยมต่อ
การมีเพื่อน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุ้นภายใต้สภาวะที่ “ความไม่
แน่นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมื่อความเป็นไปได้ของการรวมบริษัทได้คุกคามความมั่นคงของงาน
ภายใต้สภาวะเช่นนี้บุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่กาลังเป็นไปอยู่
(4) ความต้อ งการเกีย รติ ยศชื่ อเสี ย ง (Esteem Needs) ความต้ องการเกี ยรติย ศ
ชื่อเสียงคือ ความต้องการระดับที่สี่ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้าง
การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอื่นจะ
เป็ น ความต้ อ งการประเภทนี้ ตั ว อย่ า งเช่ น พวกเขาอาจจะได้ รั บ เชิ ญ งานเลี้ ย งเพื่ อ ที่ จ ะยกย่ อ ง
ความสาเร็จที่ดีเด่น การพิมพ์เรื่องราวภายในจดหมายข่าวของบริษัท เพื่อที่จะพรรณนาความสาเร็จ
ของบุคคล การให้กุญแจห้องน้าแก่ผู้บริการ การให้ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคล
ดีเด่น” ประจาเดือน ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่สามารถกระทาเพื่อการตอบสนองความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง การให้รางวัลเป็นนาฬิกาและเพชรแก่การบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิ้ต
และเหยือกเบียร์จะมีประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย
(5) ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์
ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ บริษัทได้พยายามจูงใจ
บุคคลเหล่านี้ ด้วยการเสนอตาแหน่งที่ท้าทายแก่พวกเขา ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ
ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่าง
เต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้าทายคามสามารถ
ของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่มาสโลว์เชื่อว่า
ความต้องการเหล่านี้จะถูกเรียงลาดับจาก “ต่าสุด” ไปยัง “สูงสุด” มาสโลว์ กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ
ระดับ “ต่าสุด” ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับ “สูงขึ้น” ต่อไป ความปลอดภัยจะมี
ความสาคัญมากทีส่ ุดและต่อไปตามลาดับ ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนอง
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ความต้องการระดับต่าก่อน ที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง ยิ่งกว่านั้น
เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งถูกตอบสนองแล้วความต้องการนี้จะไม่เป็นสิ่งจูงใจที่มีพลังต่อไปอีกทฤษฎี
ของมาสโลว์จะถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่า ความต้องการที่ยังไม่ได้ถูกตอบสนองจะเป็นปัจจัยที่ปลุก
เร้าพฤติกรรมของบุคคล เมื่อความต้องการได้ถูกตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องกาเหล่านี้จะหยุด
เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมในการนาทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน ผู้บริหาร
ต้องคานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการในระดับต่าอาจได้รับการตอบสนองเพียง
บางส่ว นและในส่ วนที่ได้รั บ การตอบสนองแล้ ว จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เช่น
ในหน่วยงานที่จัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้
ให้ดีขึ้นจะไม่เพิ่มแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้
เป็นอย่างดีแล้ว
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การตรวจ
สุขภาพประจาปี และการมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวานจานวนทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยมีลักษณะคาตอบ
เป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคา ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 5 ข้อ การรับรู้สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง จานวน 4 ข้อ การรับรู้
ผลที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจานวน 2 ข้อ และการรับรู้สิ่ง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ จ านวน 2 ข้ อ รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 13 ข้ อ ส่ ว นที่ 3
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการกับอารมณ์ รวมจานวนทั้งสิ้น 16 ข้อ
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-ระดับการศึกษา
-อายุ
-อาชีพ
-รายได้
-การตรวจสุขภาพ
-ประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวาน

กำรรับรู้เกี่ยวกับโรคโรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูงและกำร
สนับสนุนทำงสังคม

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
-การรับระทานอาหาร
-การออกกาลังกาย
-การจัดการอารมณ์
-การหลีกเลี่ยงบุหรี-่ สุรา
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2563 ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
เลือกพื้นที่ศึกษาเขตตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 2) ไม่มีปัญหาการสื่อสาร 3) มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะปกติ
และ 4) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดออกคือ มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง คานวณขนาดตั วอย่างโดยใช้เกณฑ์ ประชากรมีจานวนเป็นหลักร้อย ใช้ขนาด
ตัวอย่างร้อยละ 15-30 ในที่นี้ใช้ขนาดตัวอย่างร้อยละ 15 ของประชากร จานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง
และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2563
ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ค่าที่ทราบ = 187 คน (อ้างอิง
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสาขาเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563) จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง = 35 คน
5. ผลกำรศึกษำ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 35 รำย พบว่า
1) เพศ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.71 และเพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 ตามลาดับ
2) อายุ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 45-54 ปี จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมาเป็นผู้มีอายุ 55-64 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และเป็น
ผู้มีมีอายุ 35-44 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลาดับ
3) ระดั บ การศึ ก ษา ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้ น ไป ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
การศึกษาชั้น ประถมศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมามีระดับการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 มีระดับการศึกษาชั้นอนุปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
2.86 และระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลาดับ
4) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ครอบครัวประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-14,999 จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมามีรายได้ 5,0009,999 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 มีรายได้ 15,000-15,999 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
14.28 และมีรายได้ต่ากว่า 5,000จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72 ตามลาดับ
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5) อาชีพ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้ นไป ที่ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มี อาชีพ ทาไร่ ท านา
ทาสวน จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 3 คน
คิดเป็นร้ อยละ 8.57 มีอาชีพรั บจ้างทั่ว ไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 และมีอาชีพค้าขาย
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลาดับ
6) การตรวจสุขภาพประจาปี ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตรวจ
สุขภาพทุกปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 รองลงมาตรวจสุขภาพ 2 ปี/ครั้ง จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลาดับ
7) ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมามี
ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามลาดับ
กำรรับรู้เกี่ยวโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน อายุ 35
ปีขึ้นไป รายข้อพบว่าประชาชนรับรู้ว่าโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อ ( =3,
S.D.=0) โรคเบาหวานและโรคความดั นโลหิ ต สู ง ไม่ ส ามารถแพร่ก ระจายเชื้ อสู่ ผู้ อื่น ได้ ( =2.94,
S.D.=0.34) โรคเบาหวานเป็ น โรคที่ ส ามารถถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรมได้ ( =2.97, S.D.=0.17)
โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ( =2.97, S.D.=0.17) ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมี
โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด -19 ( =3, S.D.=0) โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเกิด
จากพฤติ ก รรมการกิ น ( =3, S.D.=0) ผู้ ที่ มี น้ าหนั ก ตั ว มากเสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคเบาหวานมาก
( =2.94, S.D.=0.34) ผู้มีประวัติพ่อ-แม่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้ ( =3,
S.D.=0) การสูบบุหรี่และดื่มสุราไม่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ( =2.40,
S.D.=0.85) โรคความดันโลหิตสู งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหั วใจและหลอดเลื อดสมองได้
( =3, S.D.=0) โรคไตวาย หัวใจวาย อัมพาต เป็นภาวะแทรกซ้อนจาก โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ( =3, S.D.=0) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้หลาย
ทาง เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ ต สถานบริการทางด้านสุ ขภาพ ( =2.86, S.D.=0.43) ประชาชน
สามารถขอคาแนะนาจากอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ประจาหมู่บ้านได้ ( =3, S.D.=0)
พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกันโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป รายด้านพบว่า
พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ( =4.11,
S.D.=0.28) พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย ( =3.12, S.D.=0.04) และพฤติกรรมด้านการจัดการ
อารมณ์ ( =3.81, S.D.=0.13)
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ควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ำ งปัจจัยส่วนบุค คลและพฤติกรรมกำรดูแ ลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง พบว่ า เพศชายมี พ ฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.93, S.D.=0.54) เพศหญิงมีพฤติกรรมดูแล
สุขภาพในการป้ องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งในระดับมาก ( =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
โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในระดั บ มาก ( =3.57, S.D.=0.51) ระดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษามีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงระดับมาก
( =3.63, S.D.=0.60) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน
และโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในระดั บ มาก ( =3.76, S.D.=0.52) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี
พฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพในการป้ องกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในระดั บ มากที่ สุ ด
( =4.41, S.D.=0.38) ระดับอนุปริญญาตรีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.87, S.D.=0) ระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพใน
การป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.93, S.D.=0) รายได้ครอบครัว
เฉลี่ย/เดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิ ต สู ง ในระดั บ มาก ( =3.87, S.D.=0.08) รายได้ ค รอบครั ว เฉลี่ ย /เดื อ น 5,000-9,999 บาท
มีพฤติกรรมดูแลสุ ขภาพในการป้ องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งในระดับมากที่สุ ด
( =4.28, S.D.=0.74) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 10,000-14,999 บาทมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพใน
การป้ อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในระดั บ มาก ( =3.65, S.D.=0.39) รายได้
ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 15,000-15,999 บาทมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก( =3.17, S.D.=0.43) อาชีพทาไร่ ทานา ทาสวนพฤติกรรมดูแล
สุขภาพในการป้ องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งในระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.56)
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้อ งกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ระดับมาก ( =3.58, S.D.=1.11) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ตสู งในระดั บมากที่สุ ด ( =4.37, S.D.=0) อาชี พรับ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจมี พฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก
( =4.12, S.D.=0.38) การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ทุ ก ปี มี พ ฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.61) การตรวจสุขภาพ 2 ปี/
ครั้ ง มีพฤติกรรมดูแลสุ ขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งในระดับมาก
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( =3.8, S.D.=0) ประวั ติ มี ญ าติ ส ายตรงเป็ น เบาหวาน มี พ ฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.63, S.D.=0.14) ประวัติไม่มีญาติสายตรง
เป็นเบาหวาน มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับ
มาก ( =3.80, S.D.=0.70)
ควำมสัมพันธ์ระดับควำมรู้และกำรสนับสนุนทำงสังคมกับพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพใน
กำรป้องกันโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระดั บความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีความรู้ในระดับมากที่สุด ( =2.86, S.D.=0.09) มีพฤติกรรม
ดูแลสุ ขภาพในระดับปานกลาง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 มีความรู้ในระดับมากที่สุ ด
( =2.95, S.D.=0.06) มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในระดับมาก จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.72
มีความรู้ในระดับมากที่สุด ( =2.95, S.D.=0.07)
6. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
6.1 ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ควำมสั ม พั น ธ์ ของปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คล และพฤติ ก รรมกำรดู แ ล
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 5,0009,999 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในระดั บ มากที่ สุ ด ( =4.28, S.D.=0.74) อาชี พ พบว่ า อาชี พ ค้ า ขาย/ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว มี พ ฤติ ก รรม
การดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.37,
S.D.=0) อาจเนื่องมาจากหมู่บ้านโนนสามีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานบริการสุขภาพสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่ายและมีอาสาสมัครประจาหมู่บ้านที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาได้ทั่วถึง
6.2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรรั บรู้ เกี่ยวกับโรคเบำหวำน-โรคควำมดันโลหิตสูงและกำร
สนับสนุนทำงสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ระดับมากที่สุด แต่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.71
มีพฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพในการป้อ งกั นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งในระดับ มาก
( =2.95, S.D.=0.06) ร้อยละ 28.57 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.09) และร้อยละ 25.72 มีพฤติกรรมการ
ดูแ ลสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู งในระดั บ มากที่ สุ ด ( =2.95,
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S.D.=0.07) อาจเนื่องมาจากมีหลายปัจจัยที่ทาให้ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน
ออกไป
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
(1) หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนในการ
ส่งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ ยง ในการดูแลสุขภาพตนเองทีเหมาะสม และต่อเนื่อง เช่น
สนับสนุนงบประมาณในการจัดถานที่สาหรับทากิจกรรมและออกกาลังกาย และการอบรมความรู้
เพิ่มเติมให้กับประชาชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
(2) ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ อสม.บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ความรู้และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
(3) รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารในคลิ นิ ก บริ ก าร ควรมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ในการสร้ า ง
พฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสมสาหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของบุ ค คลในครอบครั ว ว่ า มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองหรือไม่ เพื่ อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสุขภาพแก่
บุคคลเหล่านี้
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย อื่ น ๆ หรื อ ท านายพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อจะได้ปรับกระบวนการดูแลในคลินิกบริการต่อไป
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน
กรณีศึกษำ สำนักทะเบียนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
สุภิตา อิ่มบุญ*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดของการให้บริการจัด
บัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการพัฒ นาประสิ ทธิภาพการให้ บริการงานบัตรประจาตัว ประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียน
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง คาถามปลายเปิด คือ
ผู้เข้ารับบริการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 5 คน และเจ้าหน้าที่สานักทะเบียนอาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนอาเภอขลุ ง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ (1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (2) ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาบัตร
ประจ าตัว ประชาชน (3) สถานที่ ให้ บ ริการมีความคั บแคบและไม่ ส ะดวก แนวทางในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน กรณีศึกษาสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี (1) ด้านเจ้าหน้าที่ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดย
จัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจาตัวประชาชน (2) ด้านกระบวนการให้บริการเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์สานักทะเบียน สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนทราบขั้นตอนกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ และ (3) ด้านสถานที่ให้บริการ ข้อจากัด
ด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ประชาชนต้องเดินทางมารับ
บริการ พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารของสานักทะเบียนอาเภอขลุง โดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปรึกษาปัญหาทาง
โทรศัพท์ เฟซบุ๊ ก ไลน์ เพื่อเป็ น ศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารเพื่ อประชาสั มพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็ น
ทางเลื อ กให้ ป ระชาชนรั บ ทราบข้ อมู ล และติ ด ต่อ ขอรั บบริก ารได้ อย่ างรวดเร็ ว ช่ว ยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, บัตรประจาตัวประชาชน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์
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1. บทนำ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงในการจัดทาบัตร
ประจาตัวคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงตนและใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บัตรประชาชนจึงมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวัน การบริหารจัดการ
การจั ดทาบั ตรประจาตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งภารกิจส าคัญของกรมการ
ปกครองซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม โดยการนาเทคโนโลยีระบบการรู้ จาภาพใบหน้า มาใช้ร่วมกับระบบการ
เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตร เพื่อนาอัตลักษณ์ของบุคคลมาใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล
และเพื่อป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประชาชน ต้นกาเนิดของบัตรประจาตัวประชาชนคน
ไทยเกิด ขึ้ น ครั้ ง แรกในสมัย พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว รั ช กาลที่ 6 ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ
ตรากฎหมายพระราชบัญญั ติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 โดยมาตรา 90 กาหนดไว้ว่า
“กรมการปกครองเป็ นพนักงานทาหนังสื อเดินทางสาหรับราษฎรในท้องที่อาเภอนั้ น จะไปทามา
ค้ า ขายที่ อื่ น ” ถื อ ว่ า หนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ก รมการอ าเภอออกให้ เ ป็ น ต้ า นก าเนิ ด “บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ตราพระราชบั ญ ญั ติบั ต รประจ าตัว ประชาชน พุ ทธศั กราช 2486 มี การจัด ท าบั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชนรุ่ น แรกขึ้ น โดยก าหนดบั ง คั บ เฉพาะในจั ง หวั ด พระนครและธนบุ รี และ
มีวิวัฒนาการต่อเนื่องถึงในปัจจุบัน
งานบั ตรประจ าตัว ประชาชน เป็นงานบริการสาธารณะที่เกี่ ยวพันกับกับความมั่นคงของ
ประเทศ กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นให้ความสาคัญในการปรับปรุงรูปแบบ
ขั้นตอนการให้บริการให้สานักทะเบียนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ อก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการงานบัต รประจาตัวประชาชน
จึงมีความสาคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การบริการประชาชนต้องมุ่งเน้นปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เป้าหมายสาคัญ คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลาง พัฒนาระบบในการ
ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ มโดยเสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใส ทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการให้บริ การการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการจัดทา
บัตรประชาชนนามาปรับใช้ในสานักทะเบียนอาเภอขลุง ต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ กษาถึ ง ปั ญ หา อุป สรรค และข้อ จ ากั ด ของการให้ บ ริ การจั ด ทาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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2.2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
ปั ญหา อุป สรรค และข้ อจากัด ของการให้ บ ริก ารจั ดบั ตรประจาตัว ประชาชนของส านั ก
ทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี คืออะไร มีแนวทางอย่างไรในการในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
“บั ตรประจาตัว ประชาชน” ถือเป็นเอกสารราชการที่มีความส าคัญในการดารงชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือของภาคเอกชนในการพิสูจน์
และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นผู้มีสัญชาติไทย การใช้สิทธิเลือกตั้ง
การสมัครงาน ติดต่อธุรกิจการค้าตลอดจนการทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบบุคคลเพื่อใช้ประกอบการออกหนังสื อสาคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจาตัว
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตที่ทางธนาคาร
ออกให้หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็จะเกิดปัญหาความยุ่งยากในการทาธุรกรรมต่าง ๆ
ดังนั้น บัตรประจาตัวประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญเพื่อใช้ยืนยัน สถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคล
ตามกฎหมาย“บัตรประจาตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
เพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล อริยพร โพธิใส (2553: 167)
การบริการ หมายถึง การให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม มีความเสมอภาค และรวดเร็ว โดยต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถ
บุคลิกภาพที่ดี สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
การบริการที่ดีเป็นสมรรถนะที่กาหนดไว้สาหรับลักษณะงานที่ต้องให้บริการหรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น เป้าหมายหลั กคื อ การให้ บริการประชาชน คาจากัดความในภาษาอังกฤษของการ
บริการที่ดี ใช้คาว่า ความปรารถนา (Desire) ที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการผู้อื่นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการ
มิติ (Dimension) ที่ใช้พิจารณาสมรรถนะบริการที่ดีมี 2 มิติ
1) ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2) ระดับของความพยายามในการให้บริการ
- สืบค้นความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการนอกเหนือจากสิ่งที่ผู้รับบริการบอก
- แสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เมือ่ เกิดความผิดพลาดนั้น
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- เป็นที่ปรึกษาให้ผู้รับบริการไว้วางใจ สานักงาน ก.พ. (2552) คู่มือสมรรถนะหลัก:
คาอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความมีสมรรถนะสูงในการให้บริการที่มีความพร้อมทุกขั้นตอนของ
การทางานเพื่อการอานวยความสะดวกให้ ประชาชนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่า ทันเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ม.ป.ป.: 28)
ตารางที่ 4.1 สถิติแสดงจานวน ผู้ทาบัตรจาแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร สานักทะเบียนอาเภอขลุง
สถิติเดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
จำแนกตำมสำเหตุกำรขอมีบัตร
การขอมีบัตรครั้งแรก
บัตรหมดอายุ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
พ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น
เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
บัตรหาย
บัตรถูกทาลาย
บัตรชารุดแต่ไม่ต้องคืนส่วนกลาง
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ได้หรือกลับคืนสัญชาติไทย
อืน่ ๆ
การเปลี่ยนที่อยู่
บัตรชารุดและต้องคืนส่วนกลาง
รวมทั้งหมด

ชำย
13
44
0
0
1
82
1
35
6
1
0
56
22
3
264

หญิง
14
46
0
0
0
81
2
29
15
3
0
46
25
2
263

รวม
27
90
0
0
1
163
3
64
21
4
0
102
47
5
527

ที่มา: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1) ข้อมูลทั่วไปของสานักทะเบียนอาเภอขลุง
สานักทะเบี ยนอาเภอขลุง รูปแบบการให้บริการประชาชน ยึดหลั กตามนโยบายกรมการ
ปกครองให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามารับบริการประมาณ 60 คนต่อวัน
สานักทะเบียนอาเภอขลุง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ข้าราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 คน
อส.ช่วยราชการ 1 คน
ขลุง เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี คาว่า “ขลุง” หมายถึงพื้นที่ลุ่ม น้าท่วมถึง เดิมชาว
ขลุงมีอาชีพทานาและประมง ปัจจุบันมีการปลูกผลไม้อย่างเป็นล่าเป็นสัน ตามตานานเล่ากันว่าชาว
พื้นเมืองมีเชื้อสายจาก “ชอง” มีภาษาพูดเป็นภาษาชองซึ่งแตกต่างจากภาษาเขมรและไทย
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ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอขลุงตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ
26.45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 756.038 ตารางกิโลเมตร หรือ 742,523.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อาเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอโป่งน้าร้อน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ่อไร่และอาเภอเขาสมิง (จังหวัดตราด)
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอแหลมงอบ (จังหวัดตราด) และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแหลมสิงห์ อาเภอเมืองจันทบุรี และอาเภอมะขาม
ประวัติควำมเป็นมำ
สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) สยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสซึ่งทาให้
ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงไปโดยได้ตกลงทาสัญญาว่า ฝรั่งเศสจะยึดจันทบุรีไว้เป็นประกันนาน
ถึง 11 ปีเศษ ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) ได้มีการใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ คือจัดตั้งอาเภอ
ตาบล และหมู่บ้านขึ้น ที่ทางานของรัฐบาลในอาเภอเรียกว่า "ที่ว่าการอาเภอ" ซึ่งมีผลทาให้ขลุงจัดตั้ง
ขึ้นเป็น อาเภอขลุง ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117)
กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
กำรปกครอง และประชำกร
อาเภอขลุง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตาบล 90 หมู่บ้าน 11 ชุมชนเมือง
1. ตาบลตกพรม
11 หมู่บ้าน
2. ตาบลซึ้ง
11 หมู่บ้าน
3. ตาบลบ่อ
10 หมู่บ้าน
4. ตาบลเกวียนหัก
10 หมู่บ้าน
5. ตาบลวังสรรพรส
9 หมู่บ้าน
6. ตาบลวันยาว
8 หมู่บ้าน
8. ตาบลตะปอน
6 หมู่บ้าน
9. ตาบลบางชัน
6 หมู่บ้าน
10. ตาบลมาบไพ
6 หมู่บ้าน
11. ตาบลตรอกนอง
6 หมู่บ้าน
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น
1) เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองขลุง
2) เทศบาลตาบล 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ่อเวฬุ, เทศบาลตาบลบ่อ, เทศบาลตาบลเกวียน
หัก, เทศบาลตาบลตกพรม, เทศบาลตาบลวันยาวและเทศบาลตาบลซึ้ง
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3) องค์การบริหารส่วนตาบล 5 แห่ง ได้แก่ อบต.บางชัน, อบต.ตะปอน, อบต.ตรอกนอง อบต.
มาบไพ และ อบต.วังสรรพรส
ประวัติควำมเป็นมำของบัตรประจำตัวประชำชน
“บัตรประจาตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์
ทราบและยืนยันตัวบุคคลนับ ได้ว่าเป็นเอกสารที่มี เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครงาน การติดต่อธุรกิจ
การค้า การทานิติกรรมสัญญา และการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน นอกจากนั้นยัง
เป็น หลักฐานที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสาคัญต่าง ๆ เฉพาะด้าน
เช่นบัตรประจาตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภท
ต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ในการยืนยันตัวบุคคล
หนั ง สื อ เดิ น ทางส าหรั บ ราษฎร: ต้ น ก าเนิ ด ของบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุค คลปรากฏ ต้นกาเนิดของบัตร
ประจาตัวประชาชนเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ตรากฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พุ ท ธศั ก ราช 2457
โดย มาตรา 90 กาหนดไว้ว่า “กรมการปกครองเป็นพนักงานทาหนังสือเดินทางสาหรับราษฎรในท้องที่
อาเภอนั้น จะไปทามาค้าขายที่อื่น” ถือว่าเป็นหนังสือเดินทางที่กรมการปกครองออกให้ โดยวัตถุประสงค์
ของการออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือ
เดินทางของทางราชการไว้แสดงตัวบุคคลว่า ตัวเขาเป็นใคร มาจากแห่งหนตาบลใด ย่อมทาให้การเดินทาง
ในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความสะดวก และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัว ถือว่าเป็นต้นกาเนิด
“บัตรประจาตัวประชาชน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล รัชกาลที่ 8 โดยการนา ของ จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เสนอออกกฎหมาย ว่าด้วย
บัตรประจาตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก เรียกว่า “พระราชบัญญัติ บัตรประจาตัว
ประชาชน พุทธศักราช 2486” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แก่คนไทย แต่ประกาศและบังคับใช้เฉพาะ ราษฎรในจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร
และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)
คู่มือประชำชนกำรจั ด ทำบัตรประจ ำตัวประชำชนของสำนักทะเบียนอ ำเภอขลุง จังหวั ด
จันทบุรี
1) กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (กรณี อำยุครบ 7 ขวบ)
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง)
(3) กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้นาเจ้าบ้านหรือบุคคล เช่น บิดา มารดาหรือ
บุคคลที่น่าเชื่อถือมา 1 คน
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ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา 20 นาที
2) กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลำ
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง)
(3) กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้นาเจ้าบ้านหรือบุคคล เช่น บิดา มารดาหรือ
บุคคลที่น่าเชื่อถือมา 2 คน
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน
ระยะเวลา 20 นาที
3) กรณีได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน เพรำะแจ้งเกิด หรือได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้ำนกรณีอื่น ๆ
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง)
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน
ระยะเวลา 20 นาที
4) กรณี ผู้ข อมี บั ต รได้ สั ญชำติ ไ ทย หรื อได้ ก ลั บคื น สั ญ ชำติ ไ ทย ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
สัญชำติ หรือมีคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ได้สัญชำติไทย
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของบิดา และมารดา (ฉบับจริง)
(กรณีผู้ขอมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว) หากคนใดตายให้เรียกใบมรณบัตรของผู้ที่
ตาย หากตายทั้งคู่ให้เรียกมรณบัตรทั้งคู่ แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือได้
กลั บ คืนสั ญชาติไทยต้องเรี ย กหลั กฐานหนังสื อส าคัญการแปลงสั ญชาติ หรือหนังสื อสาคัญการได้
กลับคืนสัญชาติไทย ตามแต่กรณี
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน
ระยะเวลา 20 นาที
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5) กรณีขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) หลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น บัตรประจาตัวคน
พิการ
(ผู้พิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง ไม่ต้องเรียกหลักฐานดังกล่าว)
หนังสือสุทธิพระ หนังสือรับรองของแพทย์ว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ระยะเวลา 20 นาที
6) กรณีขอมีบัตรใหม่
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
ระยะเวลา 20 นาที
7) กรณีขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชำชน
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
(2) บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
(3) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท
ระยะเวลา 20 นาที
5. วิธีกำรศึกษำ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในวิจัย คือ ผู้เข้ารับบริการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนที่
สานักทะเบียนอาเภอขลุง จานวน 3 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค รบตามจ านวน และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก
ทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จานวน 5 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sample)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึก ษำ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษา คือ การศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ใช้การสั งเกต และการสั มภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interviewing) กาหนดหัวข้อคาถามไว้ล่วงหน้า โดยขณะสอบถามนั้นจะใช้
การพูดคุย เป็ น กัน เองเพื่ อที่จ ะทราบข้อมูล อย่า งแท้จริง โดยการสั มภาษณ์นั้น กลุ่ มตัว อย่าง คื อ

797

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และผู้รับบริการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชน สานักทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แบบสัมภาษณ์ คาถามจะประกอบด้วยคาถาม
ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ รั บ การสั ม ภาษณ์ เพศ/อายุ / การศึ ก ษา/อาชี พ /สถานภาพ/
ประสบการณ์ทางาน
2) ท่านมีความคิดเห็ น อย่ างไรกับการจัดท าบัตรประจาตั ว ประชาชนของส านักทะเบีย น
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด ในการให้บริการการจัดทาบัตรประชาชน คืออะไร เหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น
4) ข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและพั ฒ นาเกี่ย วกั บการให้ บริ ก ารการจั ด ทาบั ต ร
ประชาชน เพื่อนามาปรับใช้กับสานักทะเบียนอาเภอขลุง คืออะไร
6. ผลกำรศึกษำ
จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การสั มภาษณ์ อาจสรุ ปได้ว่ า ปั ญ หาอุป สรรคและข้ อ จากั ดการ
ให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุงจากการสัมภาษณ์ของผู้ร่วม
วิจัยทั้งสิ้น 10 คน ในที่นี้เป็นเจ้าหน้าที่สานักทะเบียนอาเภอขลุ ง 5 คน และผู้รับบริการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชน 5 คน พบปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดการให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอขลุง มีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2) ประชาชนไม่ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจที่ เ พี ย งพอและถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ต ร
ประจาตัวประชาชน
3) สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก
ประเด็นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มีความเห็นตรงกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าพัฒนา
บุ ค ลาการบุ ค คลให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถให้ เ หมาะสม กั บ ความส าคั ญ ของงานบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน ผู้ให้บริการขาดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ สาเหตุเกิดจากขาดความก้าวหน้าทางสายงาน
และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อย ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ประเด็นที่สอง ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้อ งเกี่ยวกับการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ประชาชนไม่มีความรู้และ
ความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ไม่ทราบขั้นตอนการ
ให้บริการ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน หรือ บุคคลน่าเชื่อถือมารับรอง
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ประเด็นสุดท้าย สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันว่า สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก สานักทะเบียนอาเภอขลุงตั้งอยู่
ที่ว่าการอาเภอขลุง เป็นอาคารรูปแบบเก่า มีพื้นที่ให้บริการที่จากัด เก้าอี้นั่งคอยให้บริการมีจานวน
จากัด ในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจานวนมากทาให้ที่นั่งคอยรับบริการไม่เพียงพอ ต้องออกไปรอข้าง
นอกสานักทะเบียน
แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริ กำรกำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน สำนัก
ทะเบียนอำเภอขลุง
1) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง อั ต ราก าลั ง และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรในองค์ ก าร
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มี
จานวนมากทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ประชาชนต้องรอคิวรอรับบริการเป็นเวลานาน
นอกจากเพิ่มอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแล้ว การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็เป็ นสิ่งสาคัญ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ มีทักษะมากขึ้นโดยจัด
อบรมสัมมนาทางด้านการทะเบียน งานบัตรประจาตัวประชาชนแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวทางปฏิบัติและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
หากเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย สามารถตอบข้อซักถามและให้
คาแนะนาโดยแจ้งข้อระเบียบและข้อกฎหมายกับผู้รับบริการจัดทาบัตรประชาชนได้
การพั ฒ นาบุ ค ลากรคื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นทั ก ษะ ความช านาญในการท างาน
ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรสามารถทาได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและ
นอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสาคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัว
ในการทางานมากยิ่งขึ้น การอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
จะช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพและความรวดเร็ว ในการทางานของพนักงาน ประโยชน์ต่อตัว บุคลากร
เมื่อ บุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิภ าพการทางานสู ง ขึ้น โอกาสก้า วหน้าในหน้าที่ การงานก็ จะมากขึ้น ด้ว ย
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการ
พัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจ
ใส่ในการทางาน เพื่อบรรลุถึงผลส าเร็จขององค์กรการพัฒนาคนเพื่อให้ กลายเป็นผู้ ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจึง มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับองค์กรเสมอ
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นอกจากการจัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจาตัวประชาชนควรจัดสวั สดิการที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงาน การจัดสรรสิ่งจูงใจ รูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจไม่จากัดเฉพาะเงินรางวัล โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดแรงจูงใจภายใน เช่น การสร้างความภาคภูมิใจในการทางาน มากกว่าแรงจูงใจจากภายนอก
เช่น เงินรางวัล ทั้งนี้ เพราะแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานมากกว่าแรงจูงใจภายนอก
มีความยั่งยืนกว่า เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในของผู้ปฏิบัติงาน ต่างจากแรงจูงใจภายนอกที่ไม่
แน่นอน หากไม่มีสิ่งจูงใจภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ อรทัย ยศอินต๊ะ (2561: 16)
การจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิ มีเงินค่าตอบแทนหรือรางวัลสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัต รประจาตัว
ประชาชนด้ ว ยความตั้ ง ใจ กระตื อ รื อ ร้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรด้ า นการทะเบี ย นมี
ความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพที่ชัดเจนและเหมาะสม พัฒนาความรู้ด้านการทะเบียนอย่างรอบด้าน
เพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร
กระบวนการให้ บ ริ ก าร เช่ น ผั ง ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร, คู่ มื อ ประชาชน,มี ก ารให้ บ ริ ก าร
ตามลาดับขั้นตอน, ให้บริการตามลาดับก่อนหลังตามบัตรคิว, การให้บริการภายในระยะเวลา เป็นต้น
ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มี ค วามถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ตรงตามความต้ อ งการ ของผู้ รั บ บริ ก าร
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจหรือไม่ การให้บริการแต่ละสานักทะเบียนมีมาตรฐานแตกต่างกัน สิ่งที่
ผู้รับบริการต้องการคือ การบริการที่ดี การเอาใจใส่ผู้รับบริการ เพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านงานบัตรประจาตัวประชาชนทั้งด้านรูปแบบและกระบวนการการให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทางาน การปรับปรุงกระบวนการทางาน
การเปลี่ยนแปลงการทางานให้ผลลัพธ์ดีขึ้น โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมส่งต่อข้อมูลภาครัฐให้แก่
ประชาชนทั่วไปทราบ ภาครัฐต้ องดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายที่สนองต่อความ
ต้องการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับภาครัฐและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารควรให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบแผ่นพับ คู่ มือประชาชน
หรือจัดเจ้าหน้าที่เวรบริการประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงให้ ประชาชนทราบถึงปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อขัดข้องในกรณีไม่อาจดาเนินการตามคาร้องได้ พร้อมทั้งนัดหมายเวลาล่ว งหน้าให้
จั ด เตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง เสริ ม ความรู้ ง านทะเบี ย นให้ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เพื่ อ ให้
คาแนะนาประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
การพัฒนาการให้บริการทางด้านงานบัตรประจาตัวประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและ
หลากหลายช่องทางเพื่ อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดรับกับ วิถีชีวิตที่รีบเร่ง มีเวลา
น้อย ประชาชนมีความต้องการประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นและมีหลากหลายช่องทาง
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ด้ า นการให้ บ ริ ก ารควรจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ คอย
ตรวจสอบเอกสารตลอดจนแนะนา ขั้นตอนการรับบริการให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในขั้นตอน
การรับบริการมากขึ้น
แม้ว่างานบัตรประจาตัวประชาชนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของการดาเนินการ
ก็ยังพบปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการให้บริ การการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน นาระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ สามารถถ่ายบัตรประจาตัว ประชาชนที่ไหนก็ได้ ไม่จาเป็นต้อง
เดินทางไป ณ สานักทะเบียนที่ตนมีชื่อตามทะเบียนบ้าน แต่บางครั้งการจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์
ไม่มีภ าพใบหน้ าในระบบคอมพิว เตอร์ไม่ส ามารถเปรียบเทีย บภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้ว มือได้
ในการดาเนิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
ที่ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสาร
หลักฐานหรือสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ในการใช้ดุลพินิจทาให้แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกันส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการจัดทาบัตรประชาชน
3) ด้ำนสถำนที่ให้บริกำร
ข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ประชาชนต้อง
เดินทางมารับบริการ ณ สานักทะเบียน แม้ว่าการให้บริการงานบัตรประจาตัว ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น อาคารสถานที่, ป้ายบอกทาง, ป้ายประชาสัมพันธ์, จุดพักรอรับประชาชนจะมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ งานบัตรประจาตัวประชาชน สามารถเลือกสานักทะเบียนที่
สะดวกได้ ให้บริการไม่เหมาะสม พื้นที่รอรับบริการคับแคบ การจัดพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอสาหรับ
ประชาชนผู้มารับบริการ ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดมุมให้เป็นสัดส่วน จัดเก้าอี้รับรองประชาชนให้
เพียงพอ
แนวคิดในการพัฒนาระบบการให้บริการด้ว ยตนเองผ่ านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับ
บริการ ในปัจจุบันการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนมีมากขึ้นและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางวิถีชีวิตที่รีบเร่งของประชาชน เวลาดาเนินการในแต่ละเรื่องน้อยลง
พบข้อจากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ขอรับบริการด้วยระเบียบกฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมไว้เพียง
สาหรับให้บริการในสานักทะเบียนเท่านั้น สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่คนมีเวลาน้อยลงแต่มีความต้องการการรับบริการที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้นหากพัฒนารูปแบบการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพิ่มช่องทางสื่อสารของสานักทะเบียน
อาเภอขลุง โดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็นทางเลือกให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
และติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้กับเจ้าหน้าที่และลดปัญหาแออัดในห้องทะเบียน
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7. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการให้ บริการจัดทาบัตรประจาตัว ประชาชน กรณีศึกษา ส านั ก
ทะเบียนอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อผลการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ พบว่าสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับ
บริการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนและด้าน ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ (1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (2) ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้ องเกี่ยวกับ
การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน (3) สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน กรณีศึกษา
ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี (1) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจาตัวประชาชน (2)
ด้านกระบวนการให้บริการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ผ่านเฟซบุ๊ก
ไลน์สานักทะเบียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบขั้นตอนกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ
(3) ด้านสถานที่ให้บริการ ข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่ประชาชนต้องเดิน ทางมารั บบริการ พัฒ นารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ ประชาชนมีทางเลื อกที่
หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพิ่มช่องทางสื่อสารของสานักทะเบียนอาเภอขลุง โดยการนาเทคโนโลยี
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ปรึ ก ษาปั ญ หาทางโทรศั พ ท์ เฟซบุ๊ ก ไลน์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็นทางเลือกให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและติดต่อขอรับบริการได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับ
เจ้าหน้าที่และลดปัญหาแออัด ในห้องทะเบียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑามาส แสงอาวุธ และพร นิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ฏิ บัติ ง านสายสนั บ สนุน พบว่ า เรี ย งตามล าดั บ ได้ ดั ง นี้
งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการพัฒนา วารุณี
กันทะวัง (2561) ได้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการงานทะเบียนของกรมการปกครองมี
ความจาเป็นต้องพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนในรูปแบบใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการและวิถี
ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ
ควรให้มีบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง มีแชทบอทตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การจั ดทาบั ตรประจ าตัวประชาชน มีบริการนัดหมายล่ ว งหน้าผ่ านแอพพลิ เคชั่น จองคิว ทาบัตร
ประจาตัวประชาชน เพื่อประหยัดเวลาในการรอคิวขอรับบริการ
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าถึงสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของสานักงานประกันสังคมและเพื่อศึกษาว่าสื่อประเภทใดมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากที่สุด โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกันตนที่มารับ
บริการที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จานวน 400 คน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม สถิติที่
นาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ในสิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม โดยใช้ ค่า T-test และ ค่า F-test
ผลการศึ ก ษา พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ งมากกว่ า เพศชาย มีอ ายุ
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 และเมื่อเรียงลาดับความสนใจ พบว่า
สื่อที่มีความสนใจในระดับมากได้แก่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของสานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
Facebook ของสานักงานประกันสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม พบว่า อายุ อาชีพที่มีรายได้หลัก ประเภทของการเป็นผู้ประกันตน จานวนครั้งที่ใช้สิทธิ
ในการเบิกประโยชน์ ทดแทน และสื่อการประชาสัมพันธ์มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความแตกต่าง
ด้านการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี มีการรับรู้ในกรณีเจ็บป่วย
และประสบอันตรายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ กรณีตาย เรียงตามลาดับ ในขณะที่กรณีทุพพลภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบข้อมูล
คำสำคัญ: การประกันสังคม, การรับรู้, สิทธิประโยชน์
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: suwapat.pra@stu.nida.ac.th
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1. บทนำ
สานักงานประกันสังคมได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานของส านั ก งาน
ประกันสังคมในห้วง 3 ปี ข้างหน้า ให้เกิดผลสั มฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ ลู กจ้าง ผู้ประกันตน
นายจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญไว้ 5 ประเด็น ภายใต้
วิสั ย ทั ศ น์ “ร่ ว มสร้ า งสรรค์สั ง คมแรงงานที่ มี ห ลั ก ประกัน ถ้ ว นหน้ า อย่า งยั่ ง ยื น ” โดยมุ่ ง เน้ น การ
ให้บริการของสานักงานประกันสังคมเป็นหลัก พัฒนานวัตกรรมการให้บริการเข้าถึงแรงงานที่มีความ
ต้องการเฉพาะออกแบบและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการ เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ เชื่ อ มโยงสั ง คมแรงงานด้ ว ยเครื อ ข่ า ยดิ จิ ทั ล และ
การสื่อสารในการปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากประเด็นดังกล่าว สานักงานประกันสังคมมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อการรับรู้
สิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ของสานักงานประกันสังคม โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับอธิบาย
สิทธิประโยชน์ และผ่านเครือข่ายมวลชนที่สานักงานประกันสังคมร่วมดาเนินงานด้วย และในช่ว ง 3-5
ปีที่ผ่ านมา ส านั กงานประกัน สั งคมจะเพิ่มช่องทางการสื่ อสารที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้น เช่น LINE
Official YouTube, Facebook เป็นต้น แต่ยังพบว่ามีผู้ประกันตนจานวนมากไม่ทราบสิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณีของกองทุนประกันสังคม หรือรับทราบแต่ไม่เข้าใจเงื่อนไขของแต่ ละกรณี รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของสานักงานประกันสังคมมักจะไม่ได้รับความสนใจและนามาสื่อสารเท่าที่ควร
จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณีของกองทุนประกันสังคม และผู้ประกันตนกลุ่มใดมีระดับการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสานักงานประกันสังคม และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบั นมีผลต่อการรับรู้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิประโยชน์ในอนาคต
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานประกันสังคมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ
สานักงานประกันสังคม
2.2 ประเภทของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีผลกับการรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากที่สุด
3. คำถำมกำรวิจัยและสมมติฐำน
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสื่อประชาสัมพันธ์มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และประเภทของสื่อดิจิทัลและสื่อโซเชียล ส่งผลต่อ
ความสนใจในการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อรั บ ผิ ดชอบในการเฉลี่ ย ความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บ ป่ว ย คลอดบุตร สงเคราะห์ บุต ร
ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย และการว่างงาน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วน
ใหญ่ น าระบบการประกั น สั ง คมไปใช้ ใ นการให้ ห ลั ก ประกั น ชี วิ ต แก่ ป ระชาชนตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย
หลักการประกันสังคมมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาล
ของทุกประเทศจะให้ความสาคัญแกบุคคลที่ทางานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อน และขยาย
ความคุ้มครองไปสู่ผู้ทางานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงาน
นอกระบบ
2) เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุน ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงิน
สมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า “ผู้ประกันตน” เท่านั้น
ทั้ งนี้ ความส าเร็ จ ประการหนึ่ งของการประกั นสั งคม ก็ คื อเป้ าหมายหลั กที่ จะท าให้ การ
ประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต
กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ป ระกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทางาน รวมทั้งกรณี
คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่
ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทางาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับ
ขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับ
ลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง จะต้องนาส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคานวณจาก
ค่าจ้ างที่ลูกจ้ างได้รั บ ซึ่งกาหนดจากฐานค่ าจ้างที่ไม่ต่าว่าเดือนละ 1,650 บาท และสู งสุดไม่เกิน
15,000 บาท โดยรัฐบาลรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง โดยนายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมจ่ายเงินสมทบโดยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ส่วนรัฐบาลร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 2.75
ลูกจ้าง คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทางานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้
1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2) กรณีคลอดบุตร
3) กรณีทุพพลภาพ
4) กรณีตาย
5) กรณีสงเคราะห์บุตร
6) กรณีว่างงาน
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เป็นคาที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า
Public Relation ซึ่งแยกได้ คือ Public หมายถึง ประชา หมู่คณะ และ Relations หมายถึง สัมพันธ์
การผูกพัน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงหมายถึง การเกี่ยวข้องผูกพันกับคนหมู่มาก เป็นกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชน เพื่อพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์การกับชุมชน
ตามที่วางแผนไว้เพื่อให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในความคิด ทัศนคติ ค่านิยมขององค์การ
ทั้ ง ภายในองค์ ก ารเอง และภายภายนอกองค์ ก ารกั บ สาธารณะชน เป็ น การท าให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจตรงกัน จึงกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะทาให้องค์การเป็นที่
นิยม เชื่อถือ และศรัทธาของบุคคลอื่นที่มีต่อองค์การ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีทัศนะคติที่ตรงกัน
การประชาสัมพันธ์ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนที่ดีเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์
และกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่งจะเป็ น การสื่ อสารรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ อกลุ่ มคนที่เกี่ยวข้องอย่างมาก
การประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้
1) การค้นคว้าหาความรู้
2) การวางแผน
3) การสื่อสาร
4) การติดตามและประเมินผล
ทฤษฎีกำรรับรู้ (Perception Theory)
การรับรู้ หมายถึงการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับ
อวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความหมาย กระบวนการรับรู้
(Process) เป็นกระบวนการคาบเกี่ยวกันซึ่งเกิดเป็นลาดับ ดังนี้
การรู้สึ ก (sensing) ความจา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision
Making) ตามลาดับ
องค์ประกอบของกำรรับรู้
1) สิ่งเร้าได้แก่วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่าง ๆ
2) อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะทาให้สูญเสียการรับรู้ได้
3) ประสาทในการรับสัมผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมอง
ส่วนกลาง เพื่อการแปลความหมาย
4) ประสบการณ์เดิม
5) ค่านิยม ทัศนคติ
6) ความใส่ใจ ความตั้งใจ
7) สภาพจิตใจและอารมณ์
8) ความสามารถทางสติปัญญา

807

กำรจัดระบบควำมรับรู้ เมื่อมนุษย์พบสิ่งเร้าจะทามาจัดการระบบตามหลักดังนี้
1) หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่า
เป็นพวกเดียวกัน
2) หลั กแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่งเร้าที่มีความใกล้ กันจะรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกัน
3) หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น
ปัจจัยที่กำหนดกำรรับรู้
สิ่งเร้าเดียวกันอาจทาให้คนสามารถรับรู้แตกต่างกันได้ ซึ่งแล้วแต่มุมมองการรับรู้ของแต่ละ
คน การที่มนุษย์จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัย ปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้มากน้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กับ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ วัฒนธรรม เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ มี 2 ประเภท คือ อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและ
ขนาดของสิ่งเร้า (Intensively and Size) การกระทาซ้า ๆ (Repetition) สิ่งที่ตรงกันข้าม (Contrast)
การเคลื่ อนไหว (Movement) และอิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง
(Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับ เป็นต้นโดย
ปัจจัยการรับรู้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1) ลักษณะการรับรู้ พิจารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งใดก่อนหรือหลัง มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้ด้วยเป็นสาคัญประการหนึ่ง ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้รับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ด้าน คือ ด้านกายภาพกับด้านจิตวิทยา ดังนี้
(1) ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัส เช่น ตา หู จมูก และอวัยวะสัมผัสอื่น
ปกติหรือไม่ รับรู้ได้มากหรือน้อยเพียงใด ถ้าผิดปกติหรือหย่อนสมรรถภาพก็จะทาให้การรับสัมผัสผิด
ไปหรือการรับรู้ด้อยสมรรถภาพลง
(2) ด้ านจิ ตวิ ทยา ปั จจัย ทางด้า นจิ ตวิท ยาที่มีอิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ เช่ น ความจ า
อารมณ์ ความพร้ อ ม สติ ปั ญ ญา การสั ง เกตพิ จ ารณา ความสนใจ ความตั้ ง ใจ ทั ก ษะค่ า นิ ย ม
วั ฒ นธรรม ประสบการณ์ เ ดิ ม เป็ น ต้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ผลจาก การเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม
นักจิตวิทยา ถือว่า การรับรู้นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกสรรอย่างยิ่ง (High Selective) เริ่มตั้งแต่รับสัมผัส
เลือกเอาเฉพาะที่ต้องการ และแปลความ ให้เข้ากับตนเอง
2) ลักษณะของสิ่งเร้า
การที่ บุ ค คลจะรั บ รู้ สิ่ ง ใดได้ ก่ อ นหรื อ หลั ง มากหรื อ น้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ สิ่ ง เร้ า ที่ ดึ ง ดู ด
ความสนใจ ความตั้งใจว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด โดยลักษณะของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มีดังนี้
(1) สิ่ ง เร้ า ภายนอกที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจและความตั้ ง ใจ ได้ แ ก่ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
คุณลั กษณะของสิ่ งเร้ าที่จ ะทาให้ เกิดการรับรู้นั่นเอง ซึ่งถ้าสิ่ งเร้ามีคุณสมบัติและลั กษณะที่ส นอง
ธรรมชาติในการรับรู้ของคนเรา ก็จะทาให้มีความตั้งใจในการรับรู้ดีขึ้น
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(2) การจั ดลั กษณะหมวดหมู่ ของวัต ถุที่ เป็ นสิ่ ง เร้ า พวก Gestalt Psychologies
ให้ความสนใจกับการรับรู้เป็นอย่างมากและได้ให้หลักเกณฑ์ในการที่คนเรามีแนวโน้มที่จะจัดภาพที่
มองเห็น
กำรแปลควำมหมำยและกำรรับรู้ (Interpretation & Perception) เป็นกระบวนการขั้น
ที่ 3 ของการรับรู้ โดยมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการแปลความหมายในการรับรู้ดังนี้
1) ความคาดหวัง เมื่อเราคาดหวังสิ่งใดก็จะมีผลต่อการตีความหมายของการรับรู้สิ่งนั้นด้วย
ดังนั้นความคาดหวังจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้
2) แรงจู ง ใจ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้ อ งการทางเพศ จะมี ผ ลต่ อ การแปล
ความหมายสิ่งที่รับสัมผัสได้ง่าย เช่น การฟังข่าวเรื่องโรคระบาดโควิด -19 อาจมีแรงจูงใจที่ทาให้กลัว
สิ่ง ๆ ต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น กลัวติดเชื้อ กลัวการรับสัมผัสจากบุคคลอื่น เป็นต้น
3) ประสบการณ์เก่า จะมีผลต่อการรับรู้ โดยการนาประสบการณ์มาตัดสินสิ่งที่มากระตุ้นการรับรู้
4) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติที่ต่างกัน จะทาให้บุคคลมีความเชื่อ
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
การศึ กษาเรื่ อง ปั จ จั ย ที่มี อิทธิ พลต่อ การรับรู้ใ นสิ ท ธิประโยชน์กองทุนประกัน สั งคมของ
ผู้ประกันตน กรณีศึกษาสานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทาง
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ประกัน ตนที่มารับบริการที่สานักงานประกันสังคม
จังหวัดหนองคาย จานวน 400 คน โดยใช้ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายในเดือนเมษายน
2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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การศึกษาในครั้ งนี้ได้ใช้ส ถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับ
การรับ รู้ ในสิ ทธิประโยชน์ ของกองทุนประกันสั งคม โดยใช้แบบทดสอบค่า t-test และค่า F-test
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
7. จานวนครั้งที่ใช้สิทธิ

กำรรับรู้สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
6. ผลกำรศึกษำ
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่อายุ 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่ามากที่สุ ด รองลงมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐมากที่สุ ด
รองลงมาเป็น พนั กงาน/ลูกจ้ างเอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป มากที่สุ ด
รองลงมาอยู่ในระหว่าง 15,001-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และเคยใช้ สิ ทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 1-2 ครั้ง มากที่สุ ด
รองลงมาเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิเลย
การวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจในสื่อรูปแบบต่าง ๆ และกระบวนการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ ก องทุ น ประกั น สั ง คม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสนใจในสื่ อ
ประชาสั มพัน ธ์ในภาพรวมอยู่ที่ร ะดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ ที่ 3.24 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ ที่ 8.86 และเมื่อเรี ย งล าดับความสนใจ พบว่าสื่ อ ที่มีความสนใจในระดับมากได้แ ก่
โทรทั ศ น์ เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานประกั น สั ง คม (www.sso.go.th) Facebook ของส านั ก งาน
ประกัน สั งคม และความสนใจรองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ YouTube, Application “SSO
CONNECT MOBILE”, แผ่ น พั บ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ป ระกั น สั ง คม Call Center 1506,
หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสานักงานประกันสังคม และหนังสือพิมพ์ จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า สื่อดิจิทัลและสื่อโซเชียล อันได้แก่ เว็บไซต์ของสานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th),
Facebook ของสานักงานประกันสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสนใจอยู่ในระดับ
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มาก ซึ่งตอบสมมติฐานได้ว่าสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลผลต่อความสนใจในการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกัน สั งคมในระดับ มาก ส่ ว นความพึงพอใจของในด้านการประชาสั มพันธ์ผ ลการศึกษาพบว่า
แสดงผลการวิเ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ งพอใจในกระบวนการประชาสั มพั นธ์ด้ านสิ ทธิ ประโยชน์ใ น
ภาพรวมมีระดับปานกลาง โดยเรียงตามลาดับในรายด้านคือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือในระดับปานกลางเรียงตามลาดับดังนี้ ในสานักงานมีเจ้าหน้าที่
ให้คาแนะนาสิทธิประโยชน์อย่างเพียงพอและชัดเจน, การใช้ภาษาในการสื่อ สารต่าง ๆ เข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อน, กระบวนการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง, สื่อการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
Facebook แผ่นพับ มีจานวนเพียงพอ, วัสดุเผยแพร่มีความเพียงพอต่อความต้องการ
การวิเคราะห์ด้านการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี จากผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 400 คน มีการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมใน
กรณีเจ็ บ ป่ วยและประสบอัน ตรายมากที่สุ ด คิ ดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาได้แก่ กรณีว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 73.50 กรณีคลอดบุตร คิดเป็นร้อยละ 65.25 กรณีสงเคราะห์บุตร คิดเป็นร้อยละ
64.00 กรณีชราภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.00 กรณีตาย คิดเป็นร้อยละ 58.25 เรียงตามลาดับ ในขณะที่
กรณีทุพพลภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 56.75
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมโดยจาแนกตาม
เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ที่ มี ร ายได้ ห ลั ก ระดั บ รายได้ ต่ อ เดื อ น ประเภทของการเป็ น
ผู้ประกันตน และจานวนครั้งที่ใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทน ผลการศึกษาพบว่า
1) เพศ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมไม่แตกต่างกัน
2) ในด้านของ อายุ อาชีพที่มีรายได้หลัก ประเภทของการเป็นผู้ประกันตน และจานวนครั้งที่
ใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทน มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามว่า ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
งานประกัน สังคมอย่างทั่วถึงกัน เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ เพิ่มขึ้น ปรับปรุงข้อมูล ให้ เป็นปัจจุบัน
ต้ อ งการให้ มี ห น่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ตอบข้ อ สงสั ย ในเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ ม ากขึ้ น และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่ห ลากหลายควรมีเนื้อหาเข้าใจง่าย บุคคลทั่วไปสามารถตีความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
หน่วยงานสานักงานประกันประกันสังคม ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณี ในสื่อที่ประชาชนให้ความสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย โดยมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
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มีเงื่อนไขในการรับสิทธิอย่างไรบ้าง และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและเพิ่มขึ้น ในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตอบข้อ
สงสัยในเรื่องสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น โดยสิทธิประโยชน์กรณีใดที่มีการรับรู้น้อย หรือรับรู้ในทางที่ไม่
ถูกต้องควรมีประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการมีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่สิทธิประโยชน์ในระดับ
ท้องถิน่ ที่ห่างไกล ไม่สามารถมาติดต่อที่สานักงานได้ เป็นต้น
ข้อสังเกตในการศึกษาครั้งนี้คือ ในกรณีปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ผู้ ป ระกัน ตนในสถานประกอบการบางแห่งที่รัฐสั่ งปิดมีความสนใจในข้อมูล ข่าวการและ
การประชาสัมพันธ์ของสานักงานประกันสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ดังนั้น
สานักงานประกันสังคมควรมีการประชาสัมพันธ์ในเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ในกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน
รวมถึ ง อาจใช้ โ อกาสที่ ผู้ ป ระกั น ตนให้ ความสนใจนี้ ป ระชาสั ม พัน ธ์ สิ ท ธิ ประโยชน์ ด้ า นอื่น เพื่ อ ให้
ผู้ประกันตนได้ทราบข้อมูลข่าวสารในทางบวกเพิ่มขึ้นด้วย อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
กรณีว่างงาน มากที่สุ ด ส่ ว นสิ ทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพผู้ ประกันตนยังไม่ทราบข้อมูล มากนัก
ควรเน้นประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่ทราบข้อมูล และควรมีการอบรมความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบข้อซักถามของผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ
ให้มีความเพียงพอและมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อความพร้อมในด้านการให้บริการในเรื่องข้ อมูล
ข่า วสาร หรื อ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ ผู้ ป ระกั นตนควรทราบ อั นจะน าองค์ก รไปสู่ ก ารให้ บ ริก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำในครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมการศึกษาในรายระเอียดและเงื่อนไขของการเบิกสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมว่ ามีขั้นตอนและปัญหาอุปสรรคในการขอรับบริการอย่างไรโดยใช้
ประสบการณ์การมาติดต่อโดยการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ให้บริการในการขอรับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมต่อไป
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พฤติกรรมกำรใช้งำนสือ่ สังคมออนไลน์ ของผูส้ ูงอำยุในเขตเทศบำลเมือง
หนองคำย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย
อภิภู เครือวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จาแนกตาม เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับ การศึกษา รายได้ อาชีพ การพักอาศัย เก็บข้อมูล จากผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลเมือ ง
หนองคาย จานวน กลุ่มตัวอย่าง 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ t-test for independent
samples การทดสอบ F-test (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลทั่วไปด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ใช้งาน เวลาเช้า (ก่อน 05.009.00 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 ที่ใช้อยู่ ในปั จ จุ บั น ได้แก่ ไลน์ (LINE) ร้อ ยละ 97.91 ยูทูป (YouTube) ร้อยละ 94.52
เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 93.73
พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวม อยู่ ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยเรียงจากสู งไปหาต่า คือ ด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุ ขภาพ ด้านความบันเทิง ด้านธุรกิจ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ผู้สูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
ปัจจุบัน การพักอาศัย ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ สื่อสังคมออนไลน์

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60
ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
หรื อ Aging Society และจะเป็ น “สั ง คมผู้ สู ง อายุ เ ต็ ม รู ป แบบ” (Aged Society) เมื่ อ สั ด ส่ ว น
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย จากข้อมูลประชากร
ของประเทศไทยปี 2562 จานวนประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ 66,558,935 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 11,136,059 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด แปลว่า ประเทศไทยก้าวเข้า
สู่สังคมผู้ สูงอายุแล้ว และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้า สู่ สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจานวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทา
ให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทาให้เกิดการลด
ภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทาให้
จานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาของประเทศที่เข้าสู่ภาวะ
สั ง คมผู้ สู ง อายุ เมื่ อ มี ผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ นท าให้ ปัจ จั ย การผลิ ต ทางด้ า นแรงงานลดลง ท าให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น การลงทุนการออมน้อยลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP)
หรือรายได้ประชาชาติน้อยลง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง รัฐบาลต้อง
สนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ผู้สูงอายุ
ถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่าแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จาเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับ
บุคคล ชุมชนและประเทศเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความรู้
สังคม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทามากขึ้น สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิต
ในบั้นปลาย ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคมต่อไป
ปัญหาภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทย สื่อถึงความจาเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับ
ปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่ประชากรวัยแรงงานต้อ งดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่า
แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แต่มิได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นจะดีตามไป
ด้วย เนื่องจากปัจจัยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่แย่ลง สภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป
จากระบบครอบครัวขยายกลายเป็นระบบครอบครัวเดี่ยว วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลด
น้อยลง ทาให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น (เกื้อ วงดีบุญสิน, 2550) ในขณะที่วัยทางานมีสัดส่วนน้อยลง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประชากรเด็ ก และผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง หากมองในภาพรวมคื อ เป็ น ภาระของสั ง คม
ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ทางสั ง คม, 2550) ประกอบกั บ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
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สังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ (Newly Industrialized
Countries หรื อ NICs) การขยายตัว เป็นชุ มชนเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ประชากรวั ย
แรงงานต้องอพยพแสวงหางานทา ประชากรวัยแรงงาน สมัยใหม่เมื่อแต่งงานแยกครอบครัวออกไป
จึงมักทิ้งให้ พ่อแม่ที่สูงอายุอยู่กัน ตามล าพัง (อัมภัสชา พานิชชอบ, 2546) ในขณะที่ครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุอยู่ ในความดูแลก็มีความจาเป็นต้องมีความ เข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้สูงอายุโดยตระหนักว่าภาวะสูงอายุเป็นภาวะที่ต้อง เกิดกับคนทุกคน การทาความเข้าใจกับภาวะ
สูงอายุจะทาให้สมาชิกในครอบครั วตลอดจนสังคม สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้สู งอายุได้อย่าง
เหมาะสม นามาซึ่งความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวและในสังคมเช่นเดียวกัน
ความเจริ ญก้าวหน้ าทางด้า นเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ ทาให้ ระบบเครือ ข่าย อิน เทอร์เน็ ต
(Internet) และเทคโนโลยี การสื่ อสารในปัจจุบัน ส่ ง ผลให้ เกิด สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยนวิถีทางการดาเนินชีวิต การดาเนินธุรกิจและ
การสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจากยุคการสื่อสาร
แบบดั้ง เดิม ที่ พูด คุ ย สนทนาแบบเห็ น หน้ า พบเจอตั ว กั น หรื อการเขี ยนส่ งจดหมายทางไปรษณี ย์
เป็ น การใช้ เทคโนโลยี การสื่ อสารในยุ คดิจิ ทัล ก่ อให้ เ กิดยุ คแห่ ง การสื่ อสารไร้พ รมแดน สื่ อ สั งคม
ออนไลน์ ได้กลายเป็ น ปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอิ นเทอร์เน็ต
โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งชุ ม ชนออนไลน์ ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ค นสามารถที่ จ ะแลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
ตามประโยชน์ กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
บ่งชี้ว่า สื่อหรือเครื่องมื อสื่อสารที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคน
(ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ น Facebook, LINE Application, Twitter, Instagram เนื่ อ งจากสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ที่
ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ที่สาคัญที่เป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งปัจจุบันเป็น
มากกว่าอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียว (ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ, 2557)
จากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเพื่อ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองหรือของลูกหลาน หรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่
อยู่ ห่ างไกล และการติดตามข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า (กันตพล บันทัดทอง, 2557) การใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุนับได้ว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การเรียนรู้เทคโนโลยีส มัยใหม่ โดยเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง
การเข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการใช้งาน ปัญหา
อุป สรรคในการใช้เทคโนโลยี ของผู้ สู งอายุ เพื่อให้ ได้ แนวทางในการติดต่อ สื่ อสารกับ ผู้ สู งอายุที่ มี
ประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้น จากรายงานผลการสารวจพฤติ ก รรมผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
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ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ผลสารวจพบว่า ผู้ สู งอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ ย 4.5 ชั่ว โมงต่ อวัน
โดยแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ผู้ สู ง อายุ นิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ Line รองลงมาคื อ Facebook และ YouTube
ตามลาดับ กิจกรรมที่นิยมสูงสุด คือ การส่งข้อความหรือวิดีโอผ่านไลน์ การแชร์คอนเทนต์ผ่าน ไลน์
หรื อ เฟซบุ๊ ก การอั พ สเตตั ส การอั พ โหลดรู ป และวิ ดี โ อ รวมถึ ง การโพสต์ ค อมเมนท์ ใ นเฟซบุ๊ ก
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)
รัฐบาลตระหนักถึงความจาเป็นในการนาเทคโนโลยีดิจิทั ลมาเป็นองค์ประกอบสาคัญ ในการ
ขับเคลื่ อนการปฏิรูป ประเทศสู่ การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้มีการ
ตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” อันเป็นการวางรากฐาน
โครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และกาหนด
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุการ
บริหารจัดการในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การดูแลผู้สูงอายุ โดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ
คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการ
รวบรวม และแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และสร้างสรรค์ (สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัด
ชายแดนริมฝั่งแม่น้าโขงที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรก ที่เชื่อมโยง
ประเทศไทย-ลาวเข้าด้วยกัน ทาให้หนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญเมืองหนึ่ง และเป็นอีกหนึ่ง
จังหวัดที่อยู่กลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ (คสช.) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทาให้ จังหวัด
หนองคาย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ในด้านสังคมมีลักษณะเป็นสังคมเมือง
ประชาชนมี การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมเพื่ อการประกอบอาชี พ และการดารงชี วิ ตประจ าวั นอย่ า ง
แพร่ ห ลาย โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมือ ง ซึง เป็น ที่ตั้ งของเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษ เป็น ประตูก ารค้ า
ชายแดนและการท่ อ งเที่ ย ว มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ห นาแน่ น โดยมี ป ระชากรกว่ า 47,524 คน
มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ประมาณ 9,087 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 มีผู้สูงอายุ 59,096 คน หรือร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด เพิ่มเป็น
76,593 คน หรือประมาณร้อยละ 14.7 ในปี 2561 (ชาย 35,080 คน หญิง 41,513 คน) เพิ่มขึ้นโดย
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เฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองหนองคาย, 2562) ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า จังหวัดหนองคาย กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่จ าเป็นต้องใช้สื่ อ สั งคม และมีแนวโน้มการใช้สื่ อ สั งคมเพิ่มขึ้นเพื่ อ
สนองตอบต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ปั จ จุ บั น อิ น เทอร์ เ น็ ต ถื อ เป็ น
เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ และเป็นสื่อที่อานวยความสะดวก ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงทาให้ผู้สูงอายุ
ยอมรั บ และมี แ นวโน้ ม ในการใช้ ง านเทคโนโลยี นี้ ผู้ สู ง อายุ ในปั จ จุ บั น มี ค วามสามารถและ
มีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ง านได้ทั้งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภท ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากมาย ไม่ว่ าจะเป็นการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เป็นงานอดิเรก นันทนาการ ช่วยคลายความเหงา รวมทั้งเป็น
ช่องทางในการสื่อสารติดต่อญาติพี่น้อง ลูกหลาน มี สังคม พูดคุยกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกันได้ง่ายขึ้ นอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทั้งเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและการ
ติดต่อสื่ อสารของผู้ สูงอายุมีมาก ดังที่กล่ าวมาข้างต้น ข้อเสี ยและปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้
อินเทอร์เน็ตก็มีเช่นกัน หากผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้ เช่น ปัญหา
สุขภาพจากการจ้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ สายตาพร่ามัว ทาลายจอประสาทตา นั่งอยู่กับที่
นาน ๆ ทาให้ปวดต้นคอ ปวดหลังทาให้นอนไม่หลับ เนื่องจากมีการกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไป
ขาดการออกกาลังกาย ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด สูญเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลา บริโภค
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ผิ ด หากท าตามก็ อ าจจะน าไปสู่ อั น ตรายได้ จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น
ความส าคัญ และความจ าเป็ น ที่จ ะต้องศึก ษาพฤติกรรมการใช้ สื่ อสั งคมของผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะ
รายละเอียดในด้านอุปกรณ์ โปรแกรม วัตถุประสงค์ และปัญหาอุปสรรคที่พบจากการใช้งานสื่อสังคม
รวมทั้งศึกษาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมทีมีต่อผู้สูงอายุที่พักอาศัย
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่ว ยงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นาผลการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จาก
สื่อสังคมได้อย่างสะดวก ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันให้มากทีสุด
ซึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสั งคมออนไลน์ ของผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จาแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
การพักอาศัย
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย
3.1 พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับ มาก
3.2 ผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายที่มี เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การพักอาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
จานวน 8,836 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 383 คน (Taro Yamane, 1973: 727-728) จากนั้นจึงใช้การกาหนดตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ตาบล และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 ทราบถึง พฤติก รรมการใช้ งานสื่ อสั งคมออนไลน์ ของผู้ สู ง อายุ ในเขตเทศบาลเมือ ง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
5.2 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
5.3 ทราบถึง ผลกระทบของการใช้สื่ อ สั งคมต่อ ผู้ สู ง อายุ ในเขตเทศบาลเมื อ งหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
5.4 ทราบแนวทางในการให้ความรู้ด้านการใช้งานสื่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษา พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามา
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทั่วไป
-

1. เพศ

-

2. สถานภาพสมรส

-

3. ระดับการศึกษา

-

4. รายได้

-

5. อาชีพ

ตัวแปรตำม
พฤติกรรมกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ ของ
ผู้สูงอำยุ
1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร
3. ด้านธุรกิจ
4. ด้านความบันเทิง
5. ด้านสุขภาพ

- ภาพที
6. การพั
กอาศั
ย
่ 6.1
กรอบแนวคิ
ดในการวิจัย

7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check-list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check- list)
ตอนที่ 3 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย อาเภอเมือง 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 าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองคายใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4) เปรีย บเทีย บพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จาแนกตามข้อมูลทั่วไปโดยใช้ independent samples
t-test และ F-test (One-way ANOVA) ก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และการ
เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method)
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9. ผลกำรศึกษำ
1) ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นหญิง ร้อยละ 52.74 รองลงมาเป็นชาย ร้อยละ 47.26 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส
สมรสแล้ว ร้อยละ 75.72 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 15.67 หม้าย/แยกกันอยู่ ร้อยละ 6.27 หย่าร้าง
ร้อยละ 2.35 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.81 รองลงมาคือ
ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 26.89 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า ร้อยละ 25.33 และปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ร้อยละ 16.97 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 37.34
รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท ร้ อยละ 34.73 ต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 15.14 มากกว่ า
20,000 บาท ร้อยละ 12.79 ตามลาดับ ส่วนใหญ่อาชีพปัจจุบัน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 28.20
รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.37 รับบาเหน็จ/บานาญ ร้อยละ 19.06 รับจ้าง ร้อยละ
18.02 เกษตรกร ร้อยละ 6.01 และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 2.35 ตามลาดับ
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 -ค่า (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 ตามลาดับ
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 ร้ อยละ 9.40 ใช้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 6.01 และมากกว่า
สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ร้อยละ 3.66 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ท
โฟน) ร้ อยละ 95.30 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ร้อยละ 45.43 คอมพิว เตอร์โ น้ตบุ๊ค
(Notebook) ร้อยละ 25.07 แท็บเล็ต (Tablet) ร้อยละ 19.84 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.87 ตามลาดับ
ส่วนใหญ่ สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ไลน์ (LINE) ร้อยละ 97.91 ยูทูป (YouTube)
ร้ อ ยละ 94.52 เฟซบุ๊ ก (Facebook) ร้ อ ยละ 93.73 อิ น สตาแกรม (Instagram) ร้ อ ยละ 20.63
เมสเซนเจอร์ (Messenger) ร้ อยละ 19.84 ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 15.93 พันทิป (Pantip)
ร้อยละ 14.36 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.13 ตามลาดับ แสดงในตารางที่ 9.1
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ตารางที่ 9.1 ข้อมูลทั่วไปด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ลำดับ
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
1 อุปกรณ์สื่อสำรที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน)
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook)
แท็บเล็ต (Tablet)
อื่น ๆ
2 สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เฟซบุ๊ก (Facebook)
ยูทูป (YouTube)
ไลน์ (LINE)
เมสเซนเจอร์ (Messenger )
อินสตาแกรม (Instagram)
ทวิตเตอร์ (Twitter)
พันทิป (Pantip)
อื่น ๆ

จำนวน

ร้อยละ

365
174
96
76
11

95.30
45.43
25.07
19.84
2.87

359
362
375
76
79
61
55
12

93.73
94.52
97.91
19.84
20.63
15.93
14.36
3.13

3) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.17) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่า คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( =3.81) รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ( =3.33) ด้านสุขภาพ ( =3.27) ด้านความบันเทิง ( =3.07) ด้านธุรกิจ ( =2.37)
ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งใหม่และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และในการใช้งาน
ในบางขั้นตอนมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน ทาให้ผู้สูงอายุติดขัด ในเรื่องของการใช้งานไม่เข้าใจระบบ
ของการทางานของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้นได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จึง
เป็นเรื่องยากสาหรับวัยผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะวิตกกั งวลในเรื่องของวิธีการใช้ กลั วการ
ผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานไม่กล้าลองผิดลองถูก อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
มองเห็นและการจดจาที่ล ดลงทาให้ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ สื่อโซเชียลมีเดีย การเรียนรู้ในวัย
ผู้สูงอายุ จึงพัฒนาไปได้ช้ากว่าผู้ที่อยู่ในวัยรุ่ นและวัยทางานที่มี ความคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากกว่า
โดยส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากการให้ ลูกหลานเป็นผู้สอนให้มากกว่าการไปเรียนแบบจริงจัง สอดคล้องกับ
การวิจัยของ สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พัก
อาศัยในเขตอาเภอเมือง 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
ลำดับ
1
2
3
4
5

พฤติกรรมกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการติดต่อสื่อสาร
ด้านธุรกิจ
ด้านความบันเทิง
ด้านสุขภาพ
รวม

3.33
3.81
2.37
3.07
3.27
3.17

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปลควำม
0.78
ปานกลาง
0.76
มาก
0.77
น้อย
0.82
ปานกลาง
0.83
ปานกลาง
0.78
ปานกลาง

อันดับ
2
1
5
4
3

4) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน การพักอาศัย ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมตติฐาน
สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่านิสิตที่มีเพศที่ต่างกั นมีทัศนคติต่อสื่ อสั งคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
ผู้สูงอายุทีพักอาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจาแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ (2559) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทางานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยทัศนคติในการใช้ งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่ต่างกัน แสดงใน
ตารางที่ 9.3
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ตารางที่ 9.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. สถานภาพสมรส
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ย
5. อาชีพปัจจุบัน
6. การพักอาศัย
* มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

p – value
0.216
0.669
0.103
0.158
0.822
0.489

แปลควำม
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน

10. ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานรับผิดชอบ ควรสนับสนุนนโยบาย งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ต่อการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
2) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบ ควรส่ งเสริมให้ มีการฝึกอบรมด้านการใช้งานสื่ อสั ง คมออนไลน์
ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และรู้ช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การฝึ ก ใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ ก (FACEBOOK) หรื อ ยู ทู บ
(YOUTUBE)
3) หน่วยงานรับผิดชอบควรสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุด้วยการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และจัดบริการให้
ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟรีหรือในราคาถูก
4) หน่วยงานรับผิดชอบควรส่งเสริม ให้มีการฝึกอบรม เรื่องการค้าขายออนไลน์ ให้ผู้ สูงอายุ
ได้รู้จักวิธีการดาเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและจาเป็นในทางการค้ายุคดิจิทัล เช่น การสร้าง
ร้ านค้าออนไลน์ การถ่ายภาพ การโฆษณาสิ นค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลู กค้าทาง
ออนไลน์ แพลตฟอร์มการชาระเงิน การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์
5) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบควรมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิ เคชั่ น เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
สุขภาพในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเว็บไซต์ การจัดสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสุขภาพต่าง ๆ
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจได้ง่าย
6) หน่วยงานรับผิดชอบควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้สื่อ
ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ กับกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เพื่อทาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านอื่นกับผู้สูงอายุอย่างสม่าเสมอ
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7) หน่วยงานรับผิดชอบควรจัดฝึกอบรมให้สมาชิ กในครอบครัวที่เป็นวัยรุ่นและวัยทางาน
เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุ
เบื้องต้น
8) หน่วยงานรับผิดชอบควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยบุตรหลานไม่
ควรละเลยโดยปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้โซเชียลมี เดียเพียงลาพัง โดยบุตรหลานก็ควรเอาใจใส่โดยการใช้
เวลาอยู่ร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา หรือด้อยค่า
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ปัจจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน:
กรณีศึกษำบ้ำนโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำรำญ อำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธำนี
อาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน จานวนคนอาศัยใน
ครัวเรือน สถานภาพทางสั งคม และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ หั วหน้า
ครัวเรือนจานวน 300 คน (ครัวเรือน) พบว่า ประชาชนเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกันส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า อาชีพหลัก
เกษตรกรรม มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี,
อาศัยอยู่ด้วยกันครัวเรือนละ 4-6 เป็นกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือลูกบ้านและมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การคัดแยกขยะของชุมชนผ่านหอกระจายข่าว
จากการศึกษาพบว่า เพศ,สถานภาพสมรส,ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน,ขนาดครอบครัว,
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน
ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้,สถานภาพทางสังคม มีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (0.05) โดยกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่า อาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 10,001-15,000 บาท
มีสถานภาพทางสังคม กลุ่มผู้นาชุมชนและ อสม. มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์รายด้านเรียงลาดับจากการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลาดับ เนื่องจาก
ผู้นาชุมชนและ อสม. มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมส่งผลให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและ
สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ดี หากต้องการขยายหมู่บ้านต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ
ไปในชุมชนอื่น ควรทาความเข้าใจและสร้างการมีส่ วนร่วมจากกับผู้ นาชุมชนและ อสม.ก่อนการ
ดาเนินการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การคัดแยกขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วมตัดสินใจ, การมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์, การมีส่วนร่วมประเมินผล
1. บทนำ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหาขยะเป็น “วาระแห่งชาติ” และ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะ
อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการสาคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอย
หรือขยะอันตรายที่แหล่งกาเนิด การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะ
มู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ การส่ ง เสริ ม
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
ปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากสั งคมเกษตรกรรมสู่ สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่ งเสริมการท่องเที่ยว
การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก
ณ ต้นทาง และนากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทาปุ๋ยอินทรีย์ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจานวน 10.88
ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกาจัดอย่างถู กต้องส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกาจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ
7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การ
เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R-ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย
ณ ต้นทาง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
เทศบาลต าบลนางั ว มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 10.17 ตารางกิ โ ลเมตรประกอบด้ ว ย 12 ชุ ม ชน
ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนางัวและตาบลศรีสาราญมีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 9,337 คน
จานวนครัวเรือน 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 (เทศบาลตาบลนางัว , 2562) เทศบาลตาบลนางัวมีสถานที่
กาจั ดขยะเป็ น ของตนเอง โดยใช้ วิธีกาจัดขยะแบบเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ตั้งอยู่
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บ้านโสมเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ศรีสาราญ อ.น้าโสม จ.อุ ดรธานี (อยู่ในพื้นที่ อบต.ศรีสาราญ) พิกัด 48Q
0200439 1969768 มีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ เริ่มใช้ พ.ศ. 2539 เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ใช้พื้นที่ไป
แล้วร้อยละ 80 และมีปริมาณขยะเข้าสถานที่กาจัดประมาณ10 ตัน/วัน ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
จากโครงการก่ อ สร้ างระบบก าจั ดขยะมู ล ฝอยที่ ถูก หลั กวิ ช าการ (Controlled Dump) กิจ กรรม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 498,500 บาท (งบจังหวัดอุดรธานี)
และมีเอกชนเป็นผู้สัมปทานการคัดแยกขยะรีไซเคิลและจัดการดูแลบ่อขยะ (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9,
2560)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน โดยการคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนผู้ศึกษาจึงศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกมูลฝอยครัวเรือนของบ้านท่าโสม หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ผู้ศึกษา มุ่งหวังให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสม
ในการขยายพื้นที่หมู่บ้ านต้น แบบการคัดแยกขยะของเทศบาลตาบลนางัว อาเภอน้าโสม จังหวัด
อุดรธานี
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในบ้านโสมใหม่
หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยของ
ครัวเรือนในบ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของหมู่บ้านอื่นของเทศบาลตาบลนางัว อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
3. คำถำมกำรวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลการต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะ
ไม่แตกต่างกัน
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน: กรณีศึกษา บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคมมิถุนายน 2563 จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ ยครัว เรือน
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน จานวนคนอาศัยในครัวเรือน สถานภาพทางสังคม และช่องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยก
ขยะของชุมชนบ้านโสมใหม่ หมู่ ที่ 4 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดจานวน
300 คน (ครัวเรือน) โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะข้อคาถามแบบ
สารวจรายการ (Check List) จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ สถานภาพทางสังคม ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน ขนาดครอบครัว การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะครั ว เรื อ น
บ้านท่าโสม หมู่ที่ 4 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล จานวน 20 ข้อ มีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะครัวเรือน ลักษณะข้อคาถามแบบปลายเปิด (Open-Ended)
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่
การทดสอบค่ า ที (Independent Samples t-test) และการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA)
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ - อายุ - สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา - อาชีพ
- รายได้ - สถานภาพทางสังคม
- ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน
- ขนาดครอบครัว
ปัจจัยอืน่
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตัวแปรตำม
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัด
แยกขยะในครัวเรือน
- การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. ผลกำรศึกษำ
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ 49.3
ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ กลุ่ม 41-50 ปี
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.3, ร้อยละ 56.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 43.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนร้อยละ 41.3
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน ร้อยละ 56.7 มากกว่า 20 ปี
เป็นครอบครัวขนาดกลางครัวเรือนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันครัวเรือนละ 4-6 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.0 เป็นกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือลูกบ้านคิดเป็นร้อยละ 85.0 และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการคัดแยก
ขยะของชุมชนร้อยละ 83.7 รับรู้ข้อมูลจาการประกาศผ่านหอกระจายข่าว
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะในครัว เรื อ นพบว่ าการมี ส่ ว นร่ว มในการรั บ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.24) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( =4.20)
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจ ( =4.05) และการมีส่ ว นร่ว มในการประเมิน ผล ( =3.80) ซึ่งใน
ภาพรวมทุกด้านพบว่าปัจจัยการส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรื อนของบ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4
ตาบลศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก ( =4.07)
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ( =4.05) โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ
การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ( =4.14) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาวางแผน ( =4.10) และการมีส่วนร่ว มในการกาหนดนโยบาย โครงการ/กิจกรรมของ
ชุมชน ( =4.08) ส่วนการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการน้อยที่สุด ( =3.94)
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การมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือการ
บริ จ าตขยะให้ กั บ ชุ ม ชน ( =3.38) รองลงมาคื อ การคั ด แยกขยะในครั ว เรื อ น ( =3.34) และ
การประสานงาน/บอกต่อกับคนในชุมชนในการคัดแยกขยะ ( =4.21) ทั้งนี้การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
น้อยที่สุดคือการคัดแยกขยะในศาลากลางบ้าน ( =3.8)
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด จากกรณี
น้าดื่มชุมชน ( =4.33) รองลงมาคือ กรณีเงินสวัสดิการและงานศพปลอดเหล้า ( =4.30) และกรณี
ทุนการศึกษานักเรียนในหมู่บ้าน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( =4.29) ตามลาดับ ส่วนการรับวัสดุอุปกรณ์การ
คัดแยกขยะในชุมชนน้อยที่สุด ( =4.09)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่
ในระดับมาก โดยมากที่สุดคือการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของหมู่บ้านในการคัดแยก
ขยะ ( =3.97) รองลงมาคือการควบคุมการใช้ทรัพยากรของหมู่บ้าน ( =3.92) และการรับทราบ
รายงานด้ า นบั ญ ชี ( =3.90) การมี ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลกิจกรรม ( =3.40)
กำรเปรียบเทียบปัจจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน บ้ำนโสมใหม่
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำรำญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธำนี จำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ สถำนภำพทำงสังคม ระยะเวลำในกำรอยู่อำศัยในชุมชน ขนำด
ครอบครัว กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพทางสังคม
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน
ขนาดครอบครัว
การับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ
แตกต่ำง
ไม่แตกต่ำง











หมำยเหตุ
มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
(0.05)
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1) เพศ, สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน,ขนาดครอบครัว,ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ในขั้นตอนที่แตกต่างกันผลการ
ในภาพรวมพบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครั วเรือน
น้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอื่น 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) ด้านการร่ ว มประเมินผล พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่ มอายุ 30-39 ปี
มีส่ ว นร่ ว มการประเมิน ผลการคัดแยกขยะครัว เรือนน้อยกว่า กลุ่ ม 40-49 ปี และกลุ่ ม 50-59 ปี
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกลุ่ม 50-59 ปี
3) ระดับ การศึ กษาที่ แตกต่ างกัน ของประชาชน มี ส่ ว นร่ ว มในการคั ดแยกขยะครัว เรื อ น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่า
กว่า มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนในภาพรวมสูงกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. และ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนใน
ภาพรวมน้อยกว่า ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
(1) ด้านการตัดสิ นใจ พบว่า กลุ่ มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.
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(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่า
กว่ ามี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ การคั ดแยกขยะในครั ว เรือ นมากกว่ า กลุ่ มระดั บการศึก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์การคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่า น้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน
4) อาชีพที่แตกต่างกัน ของประชาชน มีส่ วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าอาชีพ
ค้าขายและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ
(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการตัด สินใจคัดแยก
ขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพรับจ้าง
(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า อาชีพเกษตรกรรม,รับจ้างและอาชีพรับราชการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพอื่น ๆ
(3) ด้านการร่ว มรับผลประโยชน์ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่ ว นร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์น้อยกว่าอาชีพรับราชการแต่มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ อาชีพรับจ้างมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ ,อาชีพค้าขายมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มรับ
ราชการ และกลุ่มรับราชการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากกว่าอาชีพเอกชนและกลุ่มอาชีพอิ่น
(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มอาชีพอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
น้อยกว่า อาชีพรับจ้างและรับราชการ
5) รายได้ ที่แตกต่างกัน มีส่ว นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน ที่แตกต่างกัน
โดยภาพรวม กลุ่ มครั ว เรื อ นรายได้น้ อยกว่าหนึ่ งหมื่น บาทต่อเดื อนมี ส่ ว นร่ ว มในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนน้อยกว่ ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 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
เดือนมีส่ ว นร่ ว มในการปฏิบั ติการคัดแยกขยะครัว เรือนน้อยกว่ากลุ่ มครัว เรือนมีรายได้ 10, 00115,000 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 10,00115,000 บาท/เดือน และกลุ่ มครั ว เรือนมี รายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน มีส่ ว นร่ว มในการ
ประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน
6) สถานภาพทางสังคม ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือนที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่ มอาสาสมัครอื่น ๆ
และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะ
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยก
ขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มลูกบ้าน
(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัด
แยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน
(3) ด้ า นการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ พบว่ า กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่ มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.
มีส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ ก ารคัด แยกขยะครั ว เรือ นมากกว่า กลุ่ มอาสาสมั ค รอื่ น ๆ และ
กลุ่มลูกบ้านและกลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อย
กว่ากลุ่มกรรมการหมู่บ้าน
(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
คัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน
สรุ ปข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไ ขปัญหำของชุมชนบ้ำ นโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรี
สำรำญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธำนี
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะครัวเรือน ชาวบ้านใน
ชุมชนรู้สึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้ านในการพัฒ นาชุมชนให้ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามสมควร ก่อนที่จ ะไปพึ่งพา
งบประมาณภาครัฐเกินความจาเป็น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องได้รับการแก้ไขก็ต้องพึ่งพางบประมาณ
จากภาครัฐเช่นถนน ทางเท้า การเก็บรวบรวมขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใน
ภาพรวมประชาชนหรือครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจจะมีในบ้านพั ก หรือ บ้าน
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เช่าที่มาเช่าชั่วคราวอาจยังไม่เข้าในในการดาเนินการของชุมชน เนื่องจากเป็นคนมาจากชุมชนอื่นที่
แตกต่างกัน จึงต้องดูแลมากขึ้นในส่วนบ้านพัก บ้านเช่า
ควำมคิด เห็น เกี่ยวกั บปัญหำที่เ กิดขึ้น กับกำรมีส่วนร่ วมของชุม ชนในกำรคัดแยกขยะ
ครัวเรือน ลูกหลาน ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติของผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการเริ่มต้นโครงการ และบางคนใน
ชุมชนคิดว่าเป็นภาระมากขึ้น ต้องนาขยะไปทิ้งไกลบ้านเนื่องจากชุมชนยกเลิกถังขยะตามครัวเรือน
แล้วเปลี่ยนเป็นที่ทิ้งขยะรวมของชุมชน ไม่อยากทา แต่ก็ต้องทาเพราะส่วนใหญ่ชุมชนทาและมีมติ
ร่วมกันแล้ว บางคนคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการเก็บขยะอยู่แล้วทาไมไม่ทาเองจะให้ประชาชน
ทาทาไแต่เมื่ อดาเนิ น การไปช่ว งระยะเวลาหนึ่ง ประชาชนเริ่มเข้ าในมากขึ้นจึ งเกิด ความร่ว มมื อ
เนื่องจากการคัดแยกขยะแล้วนาไปบริจาคให้กับกรรมการหมู่บ้านนาไปจาหน่ายทาใหเกิดรายได้เข้า
มาในชุมชน แล้วนารายได้นั้นไปทาประโยชน์ประชาชนได้รับประโยชน์จากขยะที่ไม่ต้องลงทุนซื้อแต่
สามารถนาไปแลกเป็นเงินสาหรับพัฒนาหมู่บ้าน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ จนถึงสามารถเป็นทุนในการจัดทาน้า
ดื่มชุมชนได้ทาให้ชุมชนมีน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย ผู้พิการได้รับการดูแลมากขึ้น เด็กมีทุนการศึกษาแม้
จะไม่มากแต่ก็เป็นกาลังแรงใจสาหรับเด็ก ๆ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรคัดแยกขยะครัวเรือน ประชาชนบางส่วนเห็นว่าต้องปลูกฝัง ค่านิยมในการคัดแยกขยะตั้งแต่เด็ก
ก่อนวัย เรี ย น และควรต้องมีการฝึ กอบรมหรือมีหลั กสู ตรในโรงเรียนเพื่อให้ เกิดเป็นนิสั ยต่อเนื่อง
การสร้างผลประโยชน์ของชุมชน และการจัดทาบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้จะทาให้เกิดศรัทธาต่อ
ผู้นา และความร่วมมือต่าง ๆ จะตามเองแต่ยังมีประชาชนส่วนน้อยที่อยากให้มีถังขยะแยกประเภทใน
ชุมชนมากขึ้น มีทุกหลังคาเรือนยิ่งดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีความขัดแย้งในชุมชนอยู่แต่ก็สามารถอยู่
ในชุมชนได้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน การสร้างความร่วมมือที่ดีที่สุด
คือการให้ป ระชาชนร่ วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือทาด้ว ยกันโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่หรือมติที่
ประชุมหมู่บ้านจะทาให้มีการร่วมมืออย่างต่อเนื่องยั่งยืนต้องสร้างความต่อเนื่องในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนโดยการมีคณะกรรมการมาจากหลายรุ่นอายุในชุมชน และสร้างการรับรู้ถีงผลประโยชน์ที่
ได้รับจากการคัดแยกขยะ และการมีรายได้จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งจะทาให้งบประมาณ
ส่วนรวมของชุมชนมีมากขึ้น ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ละครัวเรือนในการออกเงินสมทบในกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน ส่วนราชการหรือภาครัฐต้องร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่ นอีกทั้งต้องขยายกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิด
การเปรียบเทียบหรือการข่งขันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับชุมชนตนเอง
และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในส่วนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
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6. อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลบศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
กำรมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาราญ
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพระมหานิพนธ์ ปริปุณโณ (2562) พบว่าประชาชนในชุมชนทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ได้เข้ามามีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาชุมชนจัดการขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับ ปภาวรินทร์ นาจาปา (2557) พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อีกทั้ง สมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของ
เทศบาลนครพิษณุโลกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่ นกัน และเมื่อพิจารณาการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนในแต่ละขั้นตอนสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับปภาวรินทร์ นาจาปา (2557) ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และจาการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเสนอ
ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเสนอความต้องการน้อยที่สุด จึงเห็น
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้ดสินใจในการเสนอความต้องการในการคัดแยกขยะครัวเรือน
ต่อไป
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
มากที่สุดคือการบริจาตขยะให้กับชุมชนส่วนการมีส่วนร่วมปฏิบัติการน้อยที่สุดคือการคัดแยกขยะใน
ศาลากลางบ้านสอดคล้องกับการศึกษาของกับปภาวรินทร์ นาจาปา (2557) ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
จากกรณีน้าดื่มชุมชน ส่วนการรับวัสดุอุปกรณ์การคัดแยกขยะในชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
สมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของเทศบาล
นครพิษณุโลกพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านปัจจัยการรับผลประโยชน์มีมากที่สุด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยการตรวจสอบความโปร่งใส
ในการบริหารงานของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะมากที่สุด และการมีส่วนร่วมการเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมน้อยที่สุด สอดคล้องสมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
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ปั จ จั ย การตรวจสอบและติ ด ตาม อยู่ ใ นระดั บ มาก แย้ ง กลั บ กั บ ปภาวริ น ทร์ นาจ าปา (2557)
ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จากการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลบศรีสาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก จึงต้องมีการรักษาระดับการมีส่วนร่วมให้อยู่ในระดับนี้เพื่อคงความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานและเห็นว่าควรมีการมอบรางวัลให้กับชุมชนในการดาเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีส่วนร่วมมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรี สาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า เพศ, สถานภาพสมรส,
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน, ขนาดครอบครัว, ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพทางสั งคม มี ส่ ว นร่ ว มในการคั ดแยกขยะในครั ว เรื อ นที่ แ ตกต่ างกั นสอดคล้ องกลั บกั บ
ปภาวริ น ทร์ นาจ าปา (2557) ซึ่ ง พบว่ า เพศที่ ต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การจั ด การขยะไม่ ต่ า งกั น
ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่า งกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะแตกต่างกัน
และแย้งกับปภาวรินทร์ นาจาปา (2557) สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่าง
กันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะต่างกัน จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จั งหวัดตราดและสอดคล้องกับสมจินตนา
คุ้มภัย (2559) พบว่า รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อการสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
ประชาชนที่ อายุ แตกต่า งกัน มีส่ ว นร่ ว มในการคัด แยกขยะครัว เรือ นแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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 มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ด้านการตัดสินใจ
พบว่า กลุ่มอายุ 40-49 ปี และกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีส่วนร่วมการตัดสินใจในการคัดแยกขยะครัว เรือน
มากกว่า กลุ่ม 20-29 ปี และกลุ่ม 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
น้อยกว่ากลุ่ ม 50-59 ปี ด้านการร่ วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่ มอายุ 20-29 ปี และกลุ่ มอายุ 30-39 ปี
มีส่วนร่วมการปฏิบัติกการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ
60 ปีขึ้นไป, กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัว เรือนน้อยกว่ากลุ่ม
40-49 ปี และกลุ่ม 50-59 ปี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ
30-39 ปี มีส่ วนร่ ว มการรั บ ผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัว เรือนน้อยกว่า กลุ่ ม 40-49 ปี/กลุ่ ม
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
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า มีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนในภาพรวมสูงกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
ระดับการศึกษามัธ ยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่ว นร่ว มในการคัดแยกขยะครัว เรือนในภาพรวม
น้ อ ยกว่ า ระดั บ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. ด้ า นการตั ด สิ น ใจ พบว่ า กลุ่ ม ระดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
คัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด้านการร่วมปฏิบัติงาน
พบว่ า กลุ่ ม ระดั บ การศึ กษาประถมศึก ษาหรือ ต่ากว่า มีส่ ว นร่ ว มในการปฏิบัติ การคัด แยกขยะใน
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด้านการร่วมรับผลประโยชน์
พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่ามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะ
ในครั วเรือนมากกว่ากลุ่ มระดับ การศึกษามัธ ยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่า
น้อยกว่ากลุ่ มระดับ การศึกษาอนุ ปริญญา/ปวส. ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คืออาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าอาชีพ
ค้าขายและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ด้านการตัดสินใจ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัด
แยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพรับจ้าง ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า อาชีพเกษตรกรรม, รับจ้าง
และอาชีพรับราชการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพอื่น ๆ ด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่าอาชีพรับ
ราชการแต่มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ, อาชีพรับจ้างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ, อาชีพค้าขายมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มรับราชการ และกลุ่มรับราชการ
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากกว่าอาชีพเอกชนและกลุ่มอาชีพอื่ น ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผลน้อยกว่า อาชีพรับจ้างและรับราชการ
รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะครั ว เรื อ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยภาพรวม กลุ่ มครั ว เรื อ นรายได้น้ อยกว่าหนึ่ งหมื่น บาทต่อเดื อนมี ส่ ว นร่ ว มในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครั วเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้
15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อ
เดือนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 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 และน้อยกว่ากลุ่ มครัวเรือน
มีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย
กว่า หนึ่ งหมื่ น บาทต่อเดือ นมี ส่ ว นร่ว มในการรั บผลประโยชน์ คัด แยกขยะครัว เรือ นน้ อยกว่า กลุ่ ม
ครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม
ครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/
เดือน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้มากกว่า
20,000 บาท/เดือน
สถานภาพทางสั ง คม ที่ แตกต่ างกัน มี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนในการคัด แยกขยะครั ว เรือ นที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่ มอาสาสมัครอื่น ๆ
และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มลูก บ้านด้านการร่ว มปฏิบัติงาน พบว่า
กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และ
กลุ่มลูกบ้านด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้านและกลุ่ม
อาสาสมัครอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มกรรมการ
หมู่บ้านด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจั ยการมีส่ วนร่วมมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัว เรือน
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรี สาราญ อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า เพศ, สถานภาพสมรส,
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน, ขนาดครอบครัว, ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่ าเทียมกันใน
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 ที่มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอื่น ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่ากว่า
ประถมศึกษามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าจึงอาจกล่าวได้ว่าประชาชนที่มีการศึกษาน้อยมี
ส่ ว นร่ ว มมากกว่าผู้ มีการศึกษาที่สู งกว่า เช่นนั้น แล้ ว ควรสร้างความร่ว มมือจากประชาชนที่เป็ น
ชาวบ้านจริง ๆ ด้านอาชีพพบว่าอาชีพเกษตรกรรมให้ความร่วมมือมากว่าอาชีพอื่ น ๆ เนื่องจากเป็น
อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนและประกอบอาชีพมายาวนานรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า
หนึ่ งหมื่น บาทต่อเดือนมีส่ ว นร่ว มในการคัดแยกขยะมากกว่ากลุ่ มที่มีรายได้สู งกว่า 10,001 บาท
ส่วนสถานภาพทางสังคม ผู้นาชุมชนและ อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่ากลุ่มอื่นในการ
พัฒนาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นาชุมชนและ อสม.
ด้ำ นกำรตัด สิน ใจ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า, อาชีพ
เกษตรกรรม, ครัวเรือนรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท, เป็นกลุ่มผู้นาชุมชนหรือ อสม. มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่า
ด้ำนกำรร่วมปฏิบัติ งำน กลุ่มอายุ 50-59 ปี และกลุ่ มอายุ 60 ปีขึ้นไป, ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า, อาชีพเกษตรกรรม, กลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน
และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน และเป็นผู้นาชุมชนหรือ อสม. ส่วนร่วมการ
ปฏิบัติกการคัดแยกขยะครัวเรือน
ด้ำนกำรร่วมรับผลประโยชน์ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ากว่า,
มีอาชีพรับจ้าง, ครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน และผู้นาชุมชนหรือ อสม. มีส่วนร่วม
การรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือน
ด้ำนกำรร่วมประเมินผล กลุ่ม 50-59 ปี, ไม่ระบุการศึกษา, อาชีพรับจ้าง, ครัวเรือนมีรายได้
15,001-20,000 บาท/เดือน เป็นผู้นาชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ดังนั้น ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หากต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนจึ ง
ควรเข้าหากลุ่มอายุ 50-59 ปี มีการศึกษาต่ากว่าหรือประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง
รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท และเป็นผู้นาชุมชน หรือ อสม.เนื่องจากผู้นาชุมชนและ อสม. มีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมจะทาให้ชุมชนเข็มแข็งและสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกันหากต้องการขยายหมู่บ้านต้นแบบด้านการคัดแยกขยะไปในชุมชนอื่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องเข้าหาผู้นาชุมชนและ อสม.ก่อนการดาเนินการ
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7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน เช่น
ความรู้ความเข้าใจหรือทัศ นคติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
2) ควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลตาบลนางัวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
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กำรประยุกต์ใช้กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนใจกำรให้
ที่ดินของเกษตรกร สำหรับกำรก่อสร้ำงงำนจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมของ
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำกุมภวำปีจังหวัดอุดรธำนี
เอกชัย คาธานี*
บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการพัฒนาระบบกระจายน้าในแปลงเกษตรกรรม
เป็นงานที่มีความสาคัญในการพัฒนาการเกษตรอย่างมาก แต่งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมเป็นการ
ขอใช้ที่ดินเพื่องานก่อสร้างเท่านั้น ทาให้ปัญหาการขอการขอใช้ที่ดินเป็นปัญหาหลักของงานจัดระบบ
น้าเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งประเด็นการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น บ่อยครั้ง
ส่งผลกระทบหลายอย่าง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดิน 2) เพื่อหาปัจจัยของสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน 3) เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน
การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านกระบวนการระดมสมองจากผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหา มีส มาชิกกลุ่ มเรี ยนรู้ จากการปฏิบั ติจากหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกร เพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไขและนาไปใช้ได้จริงในองค์การ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านรูปแบบ
การประชุมกลุ่ม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ 2 เลือกแนวทางการ
แก้ไขพร้อมในไปปฏิบัติ ครั้งที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานทั้งหมดที่ได้นาไปปฏิบัติว่าเป็นเช่นไรและ
สรุปปิดโครงการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผลของการศึกษาจากกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดิน ของเกษตรกร สาหรับ การก่อสร้ างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้าและ
บารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยได้แนวทางการทาบันทึกข้อตกลงยิ นยอมให้ที่ดินสาหรับการ
ก่อสร้าง พบว่าเกษตรกรเมื่อมีการจัดทาข้อตกลงแล้ วไม่มีการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน ซึ่งสะท้อนผลของ
การปฏิบัติเป็นที่น่าพึงพอใจ
คำสำคัญ: การยินยอม, การเปลี่ยนใจ, จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม, สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
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1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุ ด
การเกษตรในประเทศไทยก็มีการพัฒนา 3 ด้านหลัก ๆ คือ การพัฒนาดิน การพัฒนาพันธุ์พืชและการ
พัฒนาการชลประทาน สาหรับการพัฒนาการชลประทานเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้า อันเป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนาการเกษตร สาหรับการพัฒนาการชลประทาน มี 3 ส่วนหลัก คือ ระบบเก็บกักน้า
ระบบคลองส่งน้ าและระบบกระจายน้า ซึ่ งระบบกระจายน้าหรือส่ ว นระบบชลประทานในแปลง
เกษตรกรรม ถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ของงานชลประทาน เพราะเป็ น ส่ ว นที่ ชี้ วั ด ว่ า การพั ฒ นา
ชลประทานจะบรรลุเป้าหมายพื้นที่ชลประทานได้หรือไม่ ทาให้งานส่วนระบบกระจายน้านี้ส่งผลถึง
ผลสัมฤทธิ์งานชลประทานอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่ส ามารถส่งน้าให้พื้นที่เพาะปลูกสามารรับน้า
ชลประทานได้โดยตรง เป็นการประหยัดน้าชลประทานเนื่องจากการรั่วซึมในคูดิน ลดระยะเวลาการ
ส่งน้าลงสามารถลดค่าสูบน้าด้วยไฟฟ้าได้ในกรณีเป็นสถานีสูบน้า การมีระบบชลประทานเป็นการเพิ่ม
ความมั่ ง คงเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร สามารถสร้ า งทางเลื อ กทางการเกษตรและ
การประกอบอาชี พ ได้ ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรรุ่น ใหม่ ที่รั บ มรดกที่ ดิน จากบรรพบุ รุ ษ สามารถต่ อยอด
การเกษตรได้มากขึ้น ทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น สามารถลดรายจ่ายจากค่า
ไฟฟ้าในการสูบน้าเนื่องจากประหยัดเวลาการส่งน้า ช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากพืชขาดน้า ดังที่กล่าว
มาแล้วทาให้การชลประทานเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้การเกษตรมีความมั่นคง สามารถสร้าง
ความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรได้
ปัจจุบันงานพัฒนาระบบกระจายน้ามีกฎหมายที่บังคับใช้ คือ พระราชบัญ ญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม มีรูปแบบก่อสร้างระบบส่ งน้าลั ดเลาะ
ตามแนวแปลง โดยการขอใช้ พื้นที่จากเกษตรกรเพื่อก่อสร้าง ไม่มีจัดซื้อที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน ดังนั้น
ความสาเร็จของโครงการงาน จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นสาคัญ
การก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาด้านงบประมาณที่
ปั ญ หาการขอใช้ ที่ ดิ น เพื่อ การก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาพื้น ที่ โ ครงการเป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าท่ ว มขั ง ปั ญ หาด้ า น
เครื่องจักรเครื่องมือของหน่วยงานไม่เพียงพอ เป็นต้น สาหรับปัญหาการขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
ตามแนวคูส่งน้ามีปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
1) การไม่ยินยอมให้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นแปลงต้นระบบคูส่งน้าที่ได้รับน้า
จากคลองส่งน้าอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น มีที่ดินน้อยเกินไป สูญเสียที่ดินมากเกินไป
ปัญหาความขัดแย้งกันของเกษตรกร ไม่มีต้องการน้าชลประทาน เป็นต้น
2) ติดต่อเจ้าของแปลงที่ดินไม่ได้ หรือใช้เวลาสื่อสารนาน เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่
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3) การเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร มีทั้งแบบให้ที่ดินแล้วเปลี่ยนใจไม่ให้และแบบไม่ให้
แล้วกลับมาเปลี่ยนใจให้ บางครั้งใช้เวลาในการตัดสินใจนานจนเกิดความเสียหายหรือเสียโอกาสไปเลย
4) ยินยอมให้ที่ดิน แต่มีเงื่อนไข เช่น ต้องการค่าชดเชยที่ดิน ต้องเปลี่ยนจุดออก เพิ่มท่อส่งน้า
เข้านา เพิ่มทางข้าม เป็นต้น
ความสาคัญและเหตุผลการศึกษา การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของ
เกษตรกร สาหรับการก่อสร้ างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
กุ ม ภวาปี จั ง หวั ด อุ ด รธานี เนื่ อ งจากเป็ น ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระผลต้ อ งงานก่ อ สร้ า งอย่ า งมากและ
มีผลกระทบต่อเกษตรกรหลายคน โดยเฉพาะถ้าเป็นแปลงต้นระบบคูส่งน้าถ้าไม่ยินยอมให้ที่ดินเพื่อ
การก่ อ สร้ า ง ในส่ ว นของหน่ ว ยงานจะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงบประมาณและ
พัสดุก่อสร้าง ส่วนเกษตรกรจะไม่ได้รับการพัฒนาระบบกระจายน้าในแปลงเกษตรกรรม ทาให้เสีย
โอกาสการสร้างความมั่งคงทางการอาชีพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาหาปัญหาสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นมาตรฐานหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่งานก่อสร้างสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ทั่วประเทศ ในฐานะผู้ที่มีความสนใจในปัญหานี้ จึงได้นาปัญหานี้เข้าสู่ กระบวนการแก้ไขปัญหา
อย่ า งมี ร ะบบอั น จะส่ ง ผลให้ ง านโครงการประสบผลส าเร็ จทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาระบบชลประทาน
การทางานตามเวลาที่กาหนด แผนงบประมาณ และความร่วมมือของเกษตรกรในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้ างงาน
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อหาปัจจัยของสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการ
ก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและขั้ นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจ
การให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้ างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้า
และบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 อะไรคือปัญหา ของการเปลี่ยนใจการให้ ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงาน
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
3.2 อะไรคือสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้ าง
งานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงาน
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ควรเป็นอย่างไร
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4. กำรอธิบำยกำรศึกษำ
เนื่องจากการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของสมาชิกด้วยกันเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล ผ่านการตั้งคาถาม
ผ่ านการรั บ ฟั งจากหลากมุ มมองหลายประสบการณ์ การที่ผู้ วิจัย เลื อกกระบวนการนี้เพื่อ ใช้เป็ น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างของงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม
เนื่องจากมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วน เพราะงานก่อสร้างมีกระบวนงานต้องอาศัยความร่วมมือ
การเกษตรกรหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดประชุมชี้แจงงาน การสารวจวางแนว การขอใช้ที่ดินและ
การจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งมีงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุ งรักษากุมภวาปี
มาแล้วสามปี ทาให้สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาพอสมควร การดาเนินการประชุมพบปะ
กันของสมาชิกกลุ่มจะสามารถเปิดเวทีให้สมาชิกกลุ่มสามารถปลดปล่อยพลัง องค์ความรู้ความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นการนาปัญหาที่ซ่อนไว้ ถูกเปิดออกมาสู่เวทีประชุม
และสมาชิกแต่ละคนสามารถเกี่ยวองค์ความรู้ระหว่างกันได้ดีกว่าวิธีการอื่น และที่สาคัญคือการนาเอา
แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ กลั่นกรองความคิด ร่วมกัน มีผลการปฏิบัติจริง
ให้กลายมาเป็นเอกสารงานวิจัยที่สามารถนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่งานก่อสร้างที่
ยังมีแผนงานก่อสร้างในพื้นที่นี้อีกกว่า 47,430 ไร่ และสามารถนาเอาไปใช้ในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกันได้ทั่วประเทศ
การพิจารณาองค์ป ระกอบของกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สาหรับปัญหาการ
เปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี ตามองค์ประกอบดังนี้
1) ปัญหาหรือโครงการ (Problem/Project) ได้เลือกปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของ
เกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นประเด็นข้อวิตกและ
เกิดขึ้นจริง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกสายคูส่งน้าทั้งแปลงต้นระบบคูส่งน้าและแปลงถัด ๆ ไป ส่งผลถึง
ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณหรืออาจทาให้รัฐเสียหายจากการจัดหาวัสดุแล้วไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
2) กลุ่ ม (Set or Group) หรือกลุ่ มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ ได้เลื อกบุคคลที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ฝ่ายวิศวกรรม นิติกร ฝ่ายก่อสร้าง เกษตร และกรรมการ
จัดระบบน้าชุมชน ซึ่งเป็นการเลือกที่หลากหลายสายงานและเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนกับงาน
3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questioning and Refection Processes)
ได้วางแนวทางการพูดคุยจากกลุ่มสมาชิกให้ครอบคลุม 4 คาถาม ดังนี้
(1) ใครรอบรู้ข้อเท็จจริง (Who know) ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้างและกรรมการจัดระบบ
น้าชุมชน
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(2) ใครที่สนใจ (Who care) ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรม
(3) ใครที่มีอานาจผลักดัน (Who can) ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน
(4) ใครได้รับผลกระทบ (Who Affected) ได้แก่ เกษตรกร กรรมการจัดระบบน้า
ชุมชนและฝ่ายก่อสร้าง
4) แนวทางการแก้ปัญหา (Problem Solution) มีแผนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญ หา
โดยเป็นข้อสรุปของกลุ่มสมาชิก เพื่อนาแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้แนวทางเมื่อมีการประชุมครั้งที่ 2
5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) ได้มีแผนการประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง
จะเกิดการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาเหตุเพิ่มจากครั้งก่อน
6) ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (Learning Coach) ในที่นี้มีผู้ บริห ารหน่ว ยงาน ที่พร้อมให้ การ
สนับสนุนให้คาปรึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งการส่งต่อให้ระดับนโยบายในกรมต่อไป
ส าหรั บ ขอบเขตการศึ กษา ระยะเวลาและทรั พยากรที่ จาเป็ น ในการศึ กษานี้ ได้ กาหนด
การศึกษาเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้ างงานจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เท่านั้น ในการศึกษานี้ใช้
วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ก ารเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning) ซึ่ ง มี ส มาชิ ก กลุ่ ม เป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการระดมสมองจากสมาชิกกลุ่ม เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวการ
การแก้ไขปัญหา ซึ่งกาหนดให้มีการประชุม พบปะของสมาชิกลุ่มเรียนรู้จานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1
แจ้งวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม การนาเสนอและสรุปประเด็นของปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของ
ปัญหา การชี้แจงหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ครั้งที่ 2 เพื่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้ สรุ ปหาแนวทางเพื่อนาไปใช้ปฏิบัติ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
โดยมีระยะเวลาดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อผลการปฏิบัติสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดิน ของเกษตรกร ส าหรั บ การก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมได้ จะสามารถช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้หน่วยงานก่อสร้างได้อย่างมาก และหน่วยงานรับผิดชอบก็จะสามารถ
บริหารงบประมาณพร้อมทั้งพัสดุได้ตามแผนมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณการแก้ไขแบบ
ลงได้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ และที่สาคัญแปลงเกษตรจะได้รับการพัฒนา
ระบบน้าชลประทาน สามารถส่งน้าได้อย่างทั่วถึงทุกแปลง มูลค่าที่ดินสูงขึ้นและยังเป็นการส่งเสริม
ความสามัคคีในชุมชนได้ด้วย
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5. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัยหรือกำรศึกษำ
5.1 แนวคิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning)
ผู้คิดค้นแนวคิด AL คนแรกคือ Reg Revans นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ AL
โดยแนวคิดนี้ เกิดในทศวรรษ 1920 จากเหมืองถ่านหิ นและโรงพยาบาล การเรียนรู้จะเกิ ดขึ้นได้
โดยผ่านกระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง
วี ร ะวั ฒ น์ ปั น นิ ต ามั ย (2559) มี ทั ศ นะว่ า AL เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง (Real
Learning) ที่เริ่มจากภายในหน่ วยงานเพื่อการพัฒ นาประสิทธิภ าพในการทางานขององค์การ AL
จึ ง เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นแนวการเรี ย นรู้ จ าก On the job Training มาสู่ On the job Learning
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานผ่าน 3 Cs คือ คือ ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร
(Communication) และความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการทางานที่ “เกาถูกที่คัน ” มากที่สุ ด เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปแบบ
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ (Learn how to learn) ที่เหมาะกับยุคที่ ต้องรู้รอบ
รู้เร็ว รู้แจ้ง รู้จริง
สรุปว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติคือการค้นหาปัญหาที่แท้จริงในงาน เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ
ร่วมกันอย่างตรงประเด็น มีการวางกรอบแนวคิดและวางแผนที่รัดกุมในปัญหาที่ได้ค้นพบ รวมทั้งการ
นาเสนอปัญหาและการแก้ปัญหาให้กับบุคคลในองค์กรได้รับรู้ Revans (1979: 130)
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 6 ด้านคือ
1) ปั ญ หา (Problem) หมายถึ ง ประเด็ น ข้ อ วิ ต กห่ ว งใย ของงานหรื อ โครงการ ท าให้
“จุดประกาย” ความคิดที่จ ะแก้ไขปัญหา จนทาให้เกิดเวทีการประชุมกลุ่ มเรียนรู้ขึ้น เปิดโอกาส
ทดสอบความคิด ทดลองความรู้ โดยการนาความคิดไปทดลองปฏิบัติให้เป็นผลจากการเรียนรู้และการ
คิดใคร่ครวญ
2) กลุ่ม (Group) หมายถึงสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ จานวน 4-8 คน ที่สนใจปัญหาและท้าทาย
ปัญหา ที่ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ ควรเป็นคนมาจากข้ามสายงานหรือบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดาเนินการ
3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questions) โดยก่อนทาก็คิด ทาแล้วก็คิด
ใคร่ครวญ นาตน “ถอยห่าง” เพื่อพินิจพิจารณาเป้าหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์ความเป็นเหตุ
เป็นผล โดยการใช้คาถามปลายเปิด
4) แนวทางแก้ไข การครุ่นคิดต้องมีการสนับสนุน ว่าที่คิดให้ผลเช่นเป็นไร ถูกต้อง ประหยัด
คุ้มค่า รวดเร็ว ดีว่า จริ งหรือไม่ หากมี Reflection ควบคู่กับการ Action ก็จะสามารถสร้างคุณค่า
เพิ่มได้ เมื่อน าเอาคาแนะน าไปปฏิบัติครั้งต่อไปจะช่วยการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการครุ่นคิด
พิจารณาสนับสนุน และควรมีการกาหนดแนวทางการป้องกันปัญหาไปด้วย
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5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องฝึกให้คิดใคร่ครวญก่อนที่จะลงเมื่อปฏิบัติ แล้วนาผลการ
เรีย นรู้ มาคิดดัง ๆ เพื่อให้ส มาชิกได้รับฟัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และองค์การ
ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่จะใช้เวลานาน
6) ผู้อานวยการกลุ่ม ไม่ใช่หั วหน้ากลุ่ ม แต่เป็นผู้ ที่คอยกระตุ้นกลุ่มให้ มีการคิด ใคร่ครวญ
พูดคุย เสนอแนวความคิด สร้างความเป็นกันเอง สามารถละลายพฤติกรรมของสมาชิกได้ เพื่อสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ สมาชิ ก กลุ่ ม สามารถชั ก น าให้ ก ารประชุ ม อยู่ ใ นกรอบประเด็ น การศึ ก ษา
เป็นผู้ดาเนินการประชุมและผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
5.2 ทฤษฎีแผนผังก้ำงปลำ (Cause Effect or Fishbone Diagram)
การวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect or Fishbone
Diagram) หรื อแผนผั ง อิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ได้รับการพัฒ นาครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1943
โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า มหาวิทยาลัยโตเกียว โดยเป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้
เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา
1) เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
2) เมื่อต้องการทาการศึกษา ทาความเข้าใจ หรือทาความรู้จักกบกระบวนการอื่น ๆ เพราะว่า
โดยส่วนใหญ่ คนเราจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการทาผังกางปลาแล้วจะทาให้
เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น
3) เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจใน
ปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา
การกาหนดหัวข้อของปัญหาที่หัวปลา ต้องมีความชัดเจนและมีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาได้ ซึ่ง ส่ ว นหั ว ปลานี้ จ ะเป็ น ส่ ว นของปั ญหาหรือ ผลลั พ ธ์ ที่ เราต้ องการ (Problem or
Effect) ส่วนก้างปลาจะเป็ นส่วนของสาเหตุหลักและสาเหตุรอง โดยสาเหตุรองจะเป็นก้างรองและ
ก้างรองเป็ น สาเหตุของก้างหลั ก หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (fishbone diagram) คือ
การกาหนดปั ญหาที่ต้องการวิเคราะห์ทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตาม
แนวนอนเหมือนกระดูกสันหลัง ใส่ชื่อของปัญหารองที่เป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3-6 หัวข้อ โดยลาก
ทแยงเป็นเหมือนเส้นก้างปลา (sub-bone) จากเส้นหลัก ทั้งนี้ สามารถแบ่งย่อยเส้นก้างปลาลงไปได้
อีกถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุย่อยลงไปได้อีก
6. ผลกำรศึกษำ
จากการที่ได้กาหนดหัวข้อวิจัย การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นประเด็นย่อยของปัญหาของการขอใช้ที่ดินเพื่อ
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การก่อสร้าง เพื่อมุ่งเน้น ในการวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหาผ่ านการสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
โดยใช้หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีผลการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดโพธิ์ทอง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก 7 คน มีการการ
เปิ ด โครงการกลุ่ ม ศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นใจการให้ ที่ ดิ น ของเกษตรกร
แจ้ งวั ตถุป ระสงค์ เป้ าหมายและความคาดหวัง ของโครงการกลุ่ มศึ กษานี้ และผู้ อ านวยการกลุ่ ม
(นายเอกชัย คาธานี) ได้ชี้แจง ความหมาย หลักการ ความสาคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการ
ปฏิ บั ติ (Action Learning) อธิ บ ายการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารท างานผ่ า น 3 Cs คื อ คื อ
ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) และความเอาจริงเอาจัง (Commitment)
อธิบายหลั กการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ว่าจะสามารถช่ว ยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ของสมาชิ กกลุ่ม และสร้างทีมให้มีความเข้มแข็งได้ โดยผ่านการ
ประชุ ม 3 ครั้ ง ส าหรั บ ครั้ ง ที่ 1 นี้ เป็ น การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาตามประสบการณ์
จากสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
2) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดโพธิ์ทอง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิกกลุ่มที่เข้าประชุม
ครบ 7 คน เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิด เพื่ อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลัก ของการขอ
ใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้ างงานจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม โดยการคานึงถึงสาเหตุหลักและสาเหตุรอง
ซึ่งแนวทางการแก้ไขต้องมีความเป็นไปได้ ไม่ขัดกับกฎหมายหรือต้องอยู่ในวิสัยที่จะทาได้ สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันสรุปหาแนวทางที่ดีที่ สุดของกลุ่มเพื่อนาไปใช้ปฏิบัติ โดยผู้อานวยการกลุ่มนาเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่มีความเป็น ไปได้ของแต่แนวทางการแก้ไขปัญหา ตามทฤษฎีก้างปลาเพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาและหาปัจจัยของสาเหตุ เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาและสาเหตุ
ได้ผลการประชุมคือได้ประเด็นของปัญหาการขอใช้ที่ดิน ดังนี้
1) ประเด็นเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ
2) การเรียกค่าตอบแทนการของใช้ที่ดิน
3) เกษตรกรเปลี่ยนใจการให้ที่ดินบ่อย
4) ให้ที่ดินแล้วกลัวน้าไม่พอใช้
กลุ่มสมาชิกได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้ว มีขอบเขตและเนื้อหาที่กว้างและใช้ระยะ
เวลานาน จึงให้มติที่ประชุมเลือกประเด็นเกษตรกรเปลี่ยนใจการให้ที่ดินบ่อย มาเป็นหัวข้อการเรียนรู้
ต่อไป จากวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกรแล้ว กลุ่ มมีความเห็นร่วมกันให้ใช้
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการทาเอกสารบันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดิน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีบทลงโทษด้วย เมื่อเกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนใจ
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3) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดโพธิ์ทอง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตาม
แนวทางการแก้ไขปั ญ หา ที่ให้ เจ้ าของปัญหานาไปปฏิบัติ ให้ สมาชิกทราบ และให้ สมาชิกร่วมกัน
วิเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้จากปฏิบัติและสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขอใช้ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้ างต่อไป เนื่ องจากแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการทาข้อตกลงการให้ที่ดินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การวัดว่าผลของการใช้แนวทางนี้จะประสบผลสาเร็จที่เป็นเชิงประจักษ์นั้น คือเกษตรกร
ต้องไม่มีการการเปลี่ยนใจหรือมีการลดลงของการเปลี่ยนใจอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งจะรู้ผลก็เมื่อได้มีการ
ก่อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ แล้ ว เท่า นั้ น ซึ่ งตามแผนงานก่ อสร้า งจะแล้ ว เสร็จ เมื่ อ ประมาณเดื อนกัน ยายน
ตามปีงบประมาณ ถือว่าข้อจากัดเรื่องเวลานี้ส่งผลถึงการวัดความสาเร็จได้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคที่
สาคัญในการวัดผลความสาเร็จของการนาแนวทางนี้ไปแก้ไขปัญหา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องการใช้
เอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ ที่ดิน ว่ามีความเห็นอย่างไร มีผ ลต่อการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนใจ
หรือไม่อย่างไร ซึ่งทุกคนที่สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่ามีความจาเป็นมากที่ต้องมีบันทึกยินยอม และ
ทุกคนให้ความเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจมาก
ส่ว นปั ญหาของเอกสารที่ได้นาไปทดลองใช้กับเกษตรกรแล้ ว พบว่ามีบางอย่างต้องมีการ
ปรับแก้เพิ่มเติมอย่าง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
1) เกษตรกรไม่ทราบแนว ความยาวหรือรูปร่างการการของใช้ที่ดิน กลุ่มสมาชิกได้ร่ว มกัน
เสนอให้เพิ่มแบบหรือผังแปลงแสดงการขอใช้ที่ดินแนบด้วย
2) การชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้มีการกาหนดเวลาการชดเชยไว้ กลุ่มสมาชิกได้พิจารณาให้ระบุ
ด้วยว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายภายใน 90 วันนับจากที่ได้แจ้งค่าเสียหาย
3) เอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ที่ดิน ไม่มีระยะเวลาการกาหนดใช้ กลุ่มสมาชิกพิจารณาให้
กาหนดมีอายุการยินยอมให้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง มีระยะเวลา 1 ปี
นอกจากการแก้ไขปัญหาโดยการทาเอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ที่ดิน ในที่ประชุมกลุ่มได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางอื่นสาหรับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างไว้คือ
1) แนวทางการจั ดซื้อที่ดิน โดยรัฐ ต้องดาเนิ นการตามความจาเป็น หรือ ดาเนินการโดย
เกษตรกรจัดซื้อมาเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
2) แนวทางการชดเชยค่าที่ดินให้เกษตรกรต้นระบบส่งน้า โดยออกระเบียบการชดเชยให้
เกษตรกร
สาหรับผลของการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตามที่ผลการการนาเอาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ไปปฏิบัติใช้ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรนั้น ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้และกลุ่มที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง โดยสมาชิกที่สัมภาษณ์ในแต่ละ
กลุ่มจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในสายคูส่งน้าเดียวกัน ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้
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- มีความจาเป็นต่องานก่อสร้างโครงการจัดระบบน้า มากที่สุด 100%
- มีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน มากที่สุด 100%
จากการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ผู้วิจัยได้ขอให้เกษตรกรพิจารณา
ลงนามในบันทึกเอกสารยินยอมเพื่อแสดงถึงความเห็นด้วยกับการมีบันทึกนี้ พบว่าทุกคนได้ลงนาม
7. สรุปผลกำรศึกษำ
กลุ่มเรียนรู้ ได้สรุปปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้
1) หน่ ว ยงานก่ อ สร้ า งสู ญ เสี ย ค่ า ด าเนิ น การที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว เช่ น ค่ า น้ ามั น และ
ค่าแรงงาน
2) หน่วยงานต้องสูญเสียเวลาและงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขแบบก่อสร้าง
3) หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกาหนดไว้
และวัสดุบางอย่างอาจเกิดความเสียหายได้ถ้าทิ้งไว้นาน เช่น ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว เป็นต้น
4) เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เสียเวลาในการเข้าร่วมประชุมหลายครั้ง
5) เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง สูญเสียโอกาสในการพัฒนาระบบการชลประทานและการสร้าง
รายได้เพิ่มจากการเกษตร
กลุ่มเรียนรู้ได้สรุป สาเหตุการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้
สาเหตุที่ 1 งานก่อสร้างมีความล่าช้า เกษตรกรไม่ได้กันพื้นที่เพื่อการก่อสร้างให้
สาเหตุที่ 2 เกษตรกรไม่เข้าใจรูปแบบงานก่อสร้าง
สาเหตุที่ 3 คนในครอบครับมีความเห็นต่างกัน
สาเหตุที่ 4 ไม่มีกฎหมายและระเบียบ ที่ใช้กาหนดโทษเมื่อเปลี่ยนใจแล้ว ทาให้เกิดความ
เสียหาย
สาเหตุที่ 5 เป็นการขอใช้ที่ดินด้วยวาจา มีเพียงเอกสารเข้าร่วมโครงการ ที่ไม่มีรายละเอียด
การขอใช้ที่ดิน
กลุ่มเรียนรู้ได้สรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 การทาเอกสารบันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดินของเกษตรกรเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีบทลงโทษ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 2 การจัดซื้ อที่ดินโดยรัฐต้องดาเนินการตามความจาเป็น หรือ
ดาเนินการโดยเกษตรกรจัดซื้อมาเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ 3 การชดเชยค่าที่ดินให้เกษตรกรต้นระบบส่ งน้า โดยรัฐออก
ระเบียบการชดเชยให้เกษตรกรเกิดความเป็นธรรม
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การประชุมกลุ่มเรีย นรู้จ ากการปฏิบั ติ สามารถประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิกกลุ่ม พอสรุปได้ดังนี้
1) การสมาชิกกลุ่ มเป็ น ผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่เดิมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้โดยล าพังคนเดีย ว เมื่อได้เข้ากลุ่ มการเรียนรู้ทาให้ ได้ผ ลสรุปของกลุ่ มที่ผ่ านการสะท้อน
มุมมองหลาย ๆ ด้าน ทาให้ แนวทางที่ได้เป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปที่สูงที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
2) การเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้ช่วยส่งเสริมการทางานเป็นทีมที่เข้มแข็งได้
3) แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่กลุ่ มตัด สิ นใจเลื อ กนั้น อาจไม่ ส ามารถช่ว ยแก้ไ ขปัญ หาได้
ทั้งหมด อาจมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งหลักการเรียนรู้นี้ได้มีกระบวนการการเรียนรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Learning) ซึ่ ง จะเป็ น การคิ ด วิ เ คราะห์ ห าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นใหม่นี้ อีกครั้ง
4) ข้อคิดเห็นจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ควรกาหนดให้การสรุปเรียกค่าเสียหายควรอยู่
ในรูปกรรมการ ที่มีความเป็นกลางและมาจากหลายส่วน
บรรณำนุกรม
วี ร ะวั ฒ น์ ปั น นิ ต ามั ย . (2559). การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นา. กรุ ง เทพมหานคร:
คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ศูนย์ประเมินผล สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2563). การประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ปี 2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563, จาก
http://www.oae.go.th/view/1/เอกสารเผยแพร่/TH-TH
โครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษากุ ม ภวาปี . (2563). ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2563, จาก http://ridceo.rid.go.th/udornth/kumphawapi/
บุญเลิ ศ คณาธนสาร. (2563). ผั งก้างปลา (Fish Bone Diagram). สื บค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2563, จากhttps://www.nairienroo.com/fish-bone-diagram/
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558.
ส านั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น และจั ด ระบบน้ าเพื่ อ เกษตรกรรมที่ 9. (2562). รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ปี 2562. สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน.
Revans, R. (1979). The nature of action learning. Management Education and Development,
10, 3-23

853

ภำคผนวก

854

855

856

กำหนดกำร
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25
วันอำทิตย์ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มที่ 1 : UD 25
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (8) ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (5)
นักศึกษำดำเนินรำยกำร: นายวนชนะ เวฬุวณารักษ์
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว
ลำดับ เวลำนำเสนอ/วิพำกษ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
1
เวลา 09.00 - 09.15 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอม
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
เฟตตามีนในผู้เข้ารับการบาบัดจังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา 09.15 - 09.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
เวลา 09.25 - 09.40 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 2
การพัฒนาการให้บริการของที่ทาการปกครอง
นายคณูปกรณ์ วิสิทธิ์
อาเภอศรีธาตุ ตามความคิดเห็นของประชาชน
เวลา 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับบริการ
3
เวลา 09.50 - 10.05 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 3
การศึกษาปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นายปฏิภัทร์ สุทธิพันธ์ตระกูล
โสเภณี เ ด็ ก : กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารภาครั ฐ ใน
เวลา 10.05 - 10.15 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดอุดรธานี
4
เวลา 10.15 - 10.30 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 4
การพัฒนา ประสิทธิภาพ การรับเรื่องราวร้อง
นายพิทกั ษ์ ศรีทอง
ทุ ก ข์ ผ่ า นศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ เพื่ อ สร้ า ง
เวลา 10.30 - 10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
5
เวลา 10.40 - 10.55 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 5
บทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในด้ า นการ
นายไพบูลย์ ละครพล
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
เวลา 10.55 - 11.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
6
เวลา 11.05 - 11.20 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 6
ศึก ษาความคิด เห็น ของประชาชนที่มี ต่ อการ
นายยุติธรรม อุน้ หล้า
พัฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารในการจัด ท าบั ต ร
เวลา 11.20 - 11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียน อาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม
7
เวลา 11.30 - 11.45 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 7
บทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ า น ชุ ด รั ก ษาความ
นายวรวุฒิ ทรัพย์ถม
ป ล อ ด ภั ย ห มู่ บ้ า น ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
เวลา 11.45 - 11.55 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา ตาบลสว่าง
แดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เวลา 12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.25 น.

9

เวลา 13.25 - 13.40 น.
เวลา 13.40 - 13.50 น.

10

เวลา 13.50 - 14.05 น.

11

เวลา 14.05 - 14.15 น.
เวลา 14.15 - 14.30 น.

12

เวลา 14.30 - 14.40 น.
เวลา 14.40 - 14.55 น.

13

เวลา 14.55 - 15.05 น.
เวลา 15.05 - 15.20 น.
เวลา 15.20 - 15.30 น.
เวลา 16.00 - 16.30 น.

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 8
พันจ่าอากาศเอกศุภศักดิ์ สุขรมย์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 9
นายจักรกฤษณ์ มาตรา
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประสิ ทธิ ภ าพการแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดของ
ค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรณีศึกษา ค่ายบาบัด
ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ศู น ย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาท
กับสมรรถนะของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด:ศึกษา
กรณีอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นชั้ น
ผู้ต้องขัง เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 10
น.ส.ชนัดดา ศิริสาราญ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 11
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
น.ส.นิลปัทม์ สุขรมย์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ อบต.
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอนยูง
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 12
กลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของ
นายพงษ์อามาตย์ อามาตย์ทัศน์
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบาลตาบลโนนสะอาด
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 13
การศึ ก ษาแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ
นายวันชนะ เวฬุวณารักษ์
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอท่าคันโท
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
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กำหนดกำร
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25
วันอำทิตย์ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มที่ 2 : UD 25
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ อาจารย์ ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (5) / ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (7)
นักศึกษำดำเนินรำยกำร: น.ส.บุษบา อริยศรีวัฒนา
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว
ลำดับ เวลำนำเสนอ/วิพำกษ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
1
เวลา 09.00 - 09.15 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 1
การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
นายสุทธิวงศ์ รักษาภักดี
ของกานันผู้ ใหญ่บ้า น กรณีศึก ษา ตาบลตาล
เวลา 09.15 - 09.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โกน และตาบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่ างแดนดิ น
จังหวัดสกลนคร
2
เวลา 09.25 - 09.40 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
น.ส.สุภิตา อิ่มบุญ
ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ กรณี ศึ ก ษาส านั ก
เวลา 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทะเบียนอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3
เวลา 09.50 - 10.05 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 3
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารที่
นายธนเสฏฐ์ จรัสกมลพงศ์
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการ
เวลา 10.05 - 10.15 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของประชาชน กรณี ศึ ก ษาส านั ก ทะเบี ย น
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4
เวลา 10.15 - 10.30 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 4
การประเมิ นผลโครงการการสร้า งการรับ รู้ สู่
น.ส.กรรณณิกา คะโสธร
ชุ ม ชนโดยผ่ า นหอกระจายข่ า วหมู่ บ้ า น
เวลา 10.30 - 10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี ศึ ก ษาต าบลคอกช้ า ง อ าเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย
5
เวลา 10.40 - 10.55 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 5
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
นายตะวัน บุตรวงศ์
ระดับตาบล กรณีศึกษาตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้า
เวลา 10.55 - 11.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ไร่ จังหวัดหนองคาย
6
เวลา 11.05 - 11.20 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 6
ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานใน
นายกิตติวัฒน์ โกสุวรรณ
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ใน
เวลา 11.20 - 11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
7
เวลา 11.30 - 11.45 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 7
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ต าม
นายทศพล วงศ์คาจันทร์
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
เวลา 11.45 - 11.55 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จั ง หวั ด สะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดนครพนม
เวลา 12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.00 - 13.15 น.

9

เวลา 13.15 - 13.25 น.
เวลา 13.25 - 13.40 น.

10

เวลา 13.40 - 13.50 น.
เวลา 13.50 - 14.05 น.
เวลา 14.05 - 14.15 น.

11

เวลา 14.15 - 14.30 น.

12

เวลา 14.30 - 14.40 น.
เวลา 14.40 - 14.55 น.
เวลา 14.55 - 15.05 น.
เวลา 16.00 - 16.30 น.

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 8
นายธิติพงศ์ กุลภา
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 9
น.ส.บุษบา อริยศรีวัฒนา
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 10
น.ส.ปริศนา ขมิ้นเขียว
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

บทบาทสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั ง หวั ด นครพนมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้การจัดการขยะไร้ถัง กรณีตัว
แบบเทศบาลตาบลหนองหลวง

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูล
คดีเพื่อบริการประชาชน (AGO-Tracking) ของ
สานักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษา สานักงาน
อัยการจังหวัดอุดรธานี
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 11
การพั ฒ นาสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ ง
นายวิโรจน์ อรรคแสง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาสารคาม
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 12
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
นายสมเกียรติ พรหมอารักษ์
บ ารุ ง ทางของหมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบท
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศรีธาตุ
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
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กำหนดกำร
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25
วันอำทิตย์ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มที่ 3 : UD 25
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร และ
อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ: ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (3) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (5) ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (5)
นักศึกษำดำเนินรำยกำร: น.ส.นันทินี เนติสิงหะ
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว
ลำดับ เวลำนำเสนอ/วิพำกษ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
1
เวลา 09.00 - 09.15 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์
น.ส.สุวภัทร ประเสริฐสังข์
กองทุนประกันสังคมของสานักงานประกันสังคม
เวลา 09.15 - 09.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี ศึ ก ษาส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
หนองคาย
2
เวลา 09.25 - 09.40 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 2
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น
น.ส.นันทินี เนติสิงหะ
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี กรณี ศึ ก ษา
เวลา 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหาดคา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดคา อาเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
3
เวลา 09.50 - 10.05 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 3
ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์
น.ส.สายสุดา ทองจันทร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนขมิ้น อาเภอ
เวลา 10.05 - 10.15 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
4
เวลา 10.15 - 10.30 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 4
กา รมี ส่ ว นร่ วมของภา คป ร ะชาชนแ ล ะ
นางสาวกฤติยา พลซา
ภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาเภอ
เวลา 10.30 - 10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เชียงคานให้ยั่งยืน
5
เวลา 10.40 - 10.55 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 5
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
นายธานินทร์ จงประเสริฐ
ของของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
เวลา 10.55 - 11.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าบลนิ ค มสงเคราะห์ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
อุดรธานี
6
เวลา 11.05 - 11.20 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 6
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
น.ส.ธิรดา นันทิสุทธิ์
ของประชาชน อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เวลา 11.20 - 11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
เวลา 11.30 - 11.45 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 7
การศึ ก ษาโอกาสและท้ า ทายในการพั ฒ นา
นายธีระศักดิ์ สุนารักษ์
หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
เวลา 11.45 - 11.55 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นวัต วิถี บ้ านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนอง
นาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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เวลา 12.00 -13.00 น.
เวลา 13.00 - 13.15 น.

9

เวลา 13.15 - 13.25 น.
เวลา 13.25 - 13.40 น.
เวลา 13.40 - 13.50 น.

10

เวลา 13.50 - 14.05 น.
เวลา 14.05 - 14.15 น.

11

เวลา 14.15 - 14.30 น.
เวลา 14.30 - 14.40 น.

12

เวลา 14.40 - 14.55 น.
เวลา 14.55 - 15.05 น.

13

เวลา 15.05 - 15.20 น
.
เวลา 15.20 - 15.30 น.
เวลา 16.00 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
นายนพเดช ประจวบศรีรัตน์
เลือกใช้ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในอาเภอ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมือง จังหวัดอุดรธานี
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 9
การเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นายสมพร ภูผิว
ของฝ่ า ยอ านวยความเป็ น ธรรมอ าเภอ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี ศึ ก ษาการจ านองที่ ดิ น ของประชาชน
อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จั ง หวั ด สกลนคร ใน
ปีงบประมาณ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 10
การประกอบอาชี พ เสริ ม รายได้ เพื่ อ พั ฒ นา
สิบตารวจตรีสยมภูมิ จันทร์นนท์
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ของข้ า ราชการต ารวจชั้ น
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประทวน ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 11
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ จากการปฏิบัติเพื่อ
นายเอกชัย คาธานี
แก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นใจการให้ ที่ ดิ น ของ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกร สาหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 12
การสารวจความต้องการของผู้ปกครองต่อการ
นายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ใช้ สื่ อ ประสมเพื่ อ การเรี ย นของเด็ ก ปฐมวั ย
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 13
พฤติ ก รรมการใช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
นายอภิภู เครือวรรณ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อาเภอ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมือง จังหวัดหนองคาย
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
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กำหนดกำร
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25
วันอำทิตย์ที่ 28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มที่ 4 : UD 25
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และ อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ (8) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (5)
นักศึกษำดำเนินรำยกำร: น.ส.วนารี วงษ์กฏ
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว
ลำดับ เวลำนำเสนอ/วิพำกษ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
1
เวลา 09.00 - 09.15 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแล
น.ส.สุพัตรา แซ่ลี้
สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน-โรคความ
เวลา 09.15 - 09.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดันโลหิตสูง
2
เวลา 09.25 - 09.40 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 2
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
น.ส.สาวิตรี ขาผิวพรรณ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
เวลา 09.40 - 09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
เวลา 09.50 - 10.05 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 3
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ
คัดแยกขยะในครัวเรือน
เวลา 10.05 - 10.15 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
4
เวลา 10.15 - 10.30 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 4
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
นายธนวัฒน์ ธีระเดชพิริยะ
ของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด อุ ด รธานี สาขา
เวลา 10.30 - 10.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านดุง
5
เวลา 10.40 - 10.55 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 5
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการ
น.ส.ชวลิดา ประจันตะเสน
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในที่ ดิ น ของ
เวลา 10.55 - 11.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี
6
เวลา 11.05 - 11.20 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 6
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนา
นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
ตัวแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ปรับใช้ในพื้นที่
เวลา 11.20 - 11.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จั ง หวั ด อุ ด รธานี กรณี ศึ ก ษาศู น ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติ อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
7
เวลา 11.30 - 11.45 น. นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 7
กร ะ บ วนก า ร จั ด ท า แ ผ นพั ฒ นา จั งห วั ด
น.ส.ณัฏฐา ไชยภักดี
หนองบัวลาภู พ.ศ. 2561-2565
เวลา 11.45 - 11.55 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.00 - 13.15 น.
เวลา 13.15 - 13.25 น.

9

เวลา 13.25 - 13.40 น.
เวลา 13.40 - 13.50 น.

10

เวลา 13.50 - 14.05 น.

11

เวลา 14.05 - 14.15 น.
เวลา 14.15 - 14.30 น.

12

เวลา 14.30 - 14.40 น.
เวลา 14.40 - 14.55 น.

เวลา 14.55 - 15.05 น.
13
เวลา 15.05 - 15.20 น
.
เวลา 15.20 - 15.30 น.
เวลา 16.00 - 16.30 น.

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 8
น.ส.นิศาชล นิลสุวรรณ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 9
น.ส.บงกชกร นามแก้ว
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

การปรับ ตัว ของเจ้า หน้ าที่ ในการท างานนอก
สถานที่จัดตั้ง work for home ในช่วงวิกฤติ
โควิด 19 (กรณีศึก ษา : องค์ก ารบริห ารส่ ว น
จังหวัดเลย)
ปั ญ หาการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินผลโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 10
น.ส.วารุณี สุขสุวรรณ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 11
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินการ
น.ส.วิลาสิณี เฟื่องทวีโชค
ป ฏิ บั ติ ง า น ( KPI)ข อ ง พ นั ก ง า น เ อ ก ช น :
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีศึกษา บริษัทชาญยนต์2005จากัด
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 12
ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
น.ส.วนารี วงษ์กฎ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษานาเสนอผลงาน คนที่ 13
การประเมินผลโครงการศูน ย์พัฒนาคุณภาพ
น.ส.นุสรา บุษดี
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
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