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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 26 ประจ าภาค 2 
ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับ
คณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสน-
ศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและ
นักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตำมแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดหนองบัวล ำภู 

กฤตพล แสงวิชัย* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัด
สะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู  และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 68 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

ผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
คิดเป็นร้อยละ 63.24 ส่วนใหญ่อยู่ ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู คิดเป็นร้อยละ 25.37 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการจังหวัด
สะอาด อยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การจังหวัดสะอาดและการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อยู่ในระดับมาก   

ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด คือ ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบงานขยะ
โดยตรง นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ปริมาณขยะนอกเขตมีจ านวนมากเนื่องจาก
พ่อค้าและแม่ค้าน ามาทิ้งในตอนเช้า  งบประมาณไม่เพียงและมีอยู่อย่างจ ากัด กลุ่ม  Cluster  
อยู่ห่างไกลท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพ่ิมมากขึ้น ขาดการวางแผนที่ดี และสถานที่ก าจัดขยะ  
ยังไม่ได้มาตรฐาน แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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คือ สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากต้นทาง การวางนโยบายของผู้บริหารควรมีความชัดเจน  
และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนให้ทั่วถึง ก าหนดมาตรการและนโยบายให้เป็น
รูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติได้จัดหางบประมาณให้เพียงพอใจการจัดการขยะมูลฝอยสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบและ
ประชาชนในพ้ืนที่จัดเวทีทบทวนชี้แจงแผนปฏิบัติการ หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี 
และให้ค าแนะน าปรึกษา ส่งเสริมความร่วมมือของประชารัฐ ปรับรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ค ำส ำคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
 
1. บทน ำ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) โดยได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการก าหนด  
แนวทางการบริหารจัดการขยะ การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และที่ส าคัญได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ไว้อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับ
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จ าเป็นในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะมูลฝอยปริมาณถึง 27.06 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 1.14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธี คิดเป็นร้อยละ 35 และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 21 ของขยะดังกล่าวได้รับการก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี รวมถึงเหลือ
ตกค้างในพ้ืนที่ต่าง ๆ จนก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ตามมา ได้แก่ ขยะล้นประเทศ เห็นได้จากปริมาณขยะ
เพ่ิมขึ้นถึงปีละ 0.6 ล้านตัน และเมื่อมีขยะปริมาณมาก ผลที่ตามมาคือสถานที่ก าจัดขยะจ านวน  
433 แห่ง ไม่เพียงพอต่อการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามมาด้วยการเผาขยะ  
จนท าให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ต่าง ๆ และจากปัญหาขยะมูลฝอยเหล่านี้ ท าให้ที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงภาคเอกชนและประชาชนได้ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศเรื่อยมา การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้รับด าเนินการ 
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มาอย่างต่อเนื่อง ตาม Roadmap การจัดการของเสียและของอันตรายของประเทศไทย (ส านักจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

ภาคปฏิบัติในการลดขยะมูลฝอยของประเทศนั้น เริ่มจากการก าจัดขยะที่ตกค้างในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศออกไปกว่า 20 ล้านตันจาก 30 ล้านตันทั่วประเทศ รวมถึงฝังกลบขยะ
ภายในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรับขยะใหม่ รื้อร่อนท าเชื้อเพลิงแข็ง หรือไม่ก็ขนย้ายขยะไปก าจัด 
โดยการฝังกลบหรือเผาในเตาเผาอย่างถูกวิธี มีต้นแบบจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น เพ่ือลดขยะ 
ที่ต้นทางการเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้ขยะอินทรีย์ เป็นอาหารหรือการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  
ในครัวเรือนก็เป็นทางเลือกหนึ่ง การคัดแยกขยะขายเพ่ือรีไซเคิลรวมไปถึงการมีธนาคารขยะและ 
ตลาดนัดรีไซเคิลเพ่ือแลกเปลี่ยนและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ขยะที่ยังสามารถน าไปใช้ได้ อีกหนึ่งในการ
ด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 
คือ โครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)” ที่ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
หลายปี โดยมีกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประสาน สนับสนุน และด าเนินการ  
ในหน้าที่ต่าง ๆ ร่วมกับภาคประชาชน เพ่ือเป้าหมายในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยของแต่ละท้องถิ่น และต้องการให้มีพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  

ผู้วิจัยเป็นนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น .ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล จึงได้ถือเป็นภารกิจส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้
ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนของน้ าชะขยะในแหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น
และพาหะน าโรค ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน จึงสนใจศึกษาการจัดการขยะมูล
ฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู  

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ  
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดหนองบัวล าภู ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง, เทศบาล จ านวน 24 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง รวมทั้งสิ้น 68 แห่ง 

 
4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 

การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 
 
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้  

  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งศึกษาจาก
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  เจ้าหน้าที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการ
จังหวัดสะอาดของจังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 68 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) องค์การบริหารส่วนต าบล 
2) เทศบาล 
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กำรจัดกำรขยะมลูฝอยชุมชนตำมแผนปฏิบัติกำร 
จังหวัดสะอำด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

หนองบัวล ำภ ู
- ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
- ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
- ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
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1) เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
2) ศึกษาวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด  
3) นิยามตัวแปรและสร้างแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert 5 ระดับ  
4) เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
5) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จังหวัดสะอาด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert 5
ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับมากท่ีสุด   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5 
ระดับมาก   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4  
ระดับท่ีปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3 
ระดับน้อย   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2 
ระดับน้อยที่สุด   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับขั้น โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน

คือ การหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด-ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น
ดังนี้ 

ค่าอันตรภาคชั้น = 
ี ่ต้องการจ านวนช้ันท

ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด
 

  = 
5

1 - 5
 

  = 0.80 
ส่วนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จังหวัดสะอาด 
ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
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7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงท่ี 1. แสดงประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน (n=68) ร้อยละ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 43 63.24 
เทศบาล 24 35.29 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1.47 

รวม 68 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบล จ านวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.24 รองลงมาคือ เทศบาล จ านวน 24 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 35.29 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.47 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 2. แสดงจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามอ าเภอ 
อ ำเภอ จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

เมืองหนองบัวล าภู 17 25.37 
นากลาง 10 14.93 
สุวรรณคูหา 9 13.43 
ศรีบุญเรือง 14 20.90 
โนนสัง 11 16.42 
นาวัง 6 8.96 

รวม 67 100.00 

หมำยเหตุ: ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า อ าเภอที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.37 รองลงมา
คือ อ าเภอศรีบุญเรือง จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.90 อ าเภอโนนสัง จ านวน 11 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.42 อ าเภอสุวรรณคูหา จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 และอ าเภอนาวัง มีจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยที่สุด จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.96 
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7.2 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตำมแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 

ตำรำงท่ี 3. แสดงระดับความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด ระดับควำมเข้ำใจ 

 ̅ S.D. ควำมหมำย ล ำดับที ่
1.ความเข้าใจแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 3.64 0.62 มาก 2 
2.ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจดัท าแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.65 0.61 มาก 1 

3.ความสามารถในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.59 0.62 มาก 4 

4.ประสิทธิภาพของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.61 0.60 มาก 3 

5.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดและการรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.50 0.56 มาก 5 

รวม 3.60 0.47 มำก  

 
จากตารางที่ 3 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การจังหวัดสะอาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.47)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอน  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61) รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการ  
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.62) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดและการรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56) ซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย 
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ตำรำงที่ 4. แสดงการจัดการขยะต้นทาง 
กำรจัดกำรขยะต้นทำง จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

1.จ านวนครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ครัวเรือนท่ีมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 101,328 73.39 
ครัวเรือนท่ีไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 36,735 26.61 

รวม 138,063 100.00 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.มีการรณรงค์คัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน 

  

มี 67 100.00 
ไม่มี 0 0.00 

รวม 67 100.00 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัด
ขยะมูลฝอย 

  

มี 67 100.00 
ไม่มี 0 0.00 

รวม 67 100.00 
4.ร้อยละของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับครัวเรือนในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ร้อยละ 20 34 50.75 
ร้อยละ 30 5 7.46 
ร้อยละ 40 4 5.97 
ร้อยละ 50 9 13.43 
ร้อยละ 60 6 8.96 
มากกว่าร้อยละ 60 9 13.43 

รวม 67 100.00 

 
จากตารางที่ 4 การจัดการขยะต้นทาง พบว่า ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีจ านวน 138,063 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีภาชนะรองรับขยะ จ านวน 101,328 ครัวเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 73.39 และครัวเรือนไม่มีภาชนะ จ านวน 36,735 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.61  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการณรงค์คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน จ านวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ร้อยละของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจ านวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร้อยละ 20 ของครัวเรือน จ านวน 34 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 50.75 รองลงมาคือ ร้อยละ50 จ าวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43  มากกว่าร้อยละ 60 
จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 ร้อยละ 60 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.96 ร้อยละ 30 
จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.46 และร้อยละ 40 จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 5. แสดงการจัดการขยะกลางทาง 
กำรจัดกำรขยะกลำงทำง จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ในชุมชน ที่สาธารณะ หรือสถานท่ีท่องเที่ยว 

  

มี 54 80.60 
ไม่มี 13 19.40 

รวม 67 100.00 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนการจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอยใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบ 

  

มี 56 83.58 
ไม่มี 11 16.42 

รวม 67 100.00 

3.ความถี่ตามแผนการจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี   
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 10 14.93 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1 1.49 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2 2.99 
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 5 7.46 
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง 15 22.39 
เป็นประจ าทุกวัน 26 38.81 

รวม 67 100.00 
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน 

  

มีครบ 65 97.01 
ไม่ครบ 2 2.99 

รวม 67 100.00 
5.จ านวนรถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่มีรถบรรทุกขยะ 8 11.94 

มี 1 คัน 32 47.76 
มี 2 คัน 20 29.85 
มี 3 คัน 4 5.97 
มี 4 คัน 2 2.99 
มี 9 คัน 1 1.49 

รวม 67 100.00 

6.ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ต่อวัน   
ปริมาณ 0-1,000 กิโลกรัม 13 9.40 
ปริมาณ 1,001-2,000 กิโลกรัม 35 52.24 
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กำรจัดกำรขยะกลำงทำง จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

ปริมาณ 2,001-3,000 กิโลกรัม 9 13.43 
ปริมาณ 3,001-4,000 กิโลกรัม 6 8.96 
ปริมาณมากกว่า 4,000 กิโลกรัมขึ้นไป 4 5.97 

รวม 67 100.00 

 
จากตารางที่ 5 การจัดการขยะกลางทาง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะภาชนะ

รองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยง จ านวน 54 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 80.60 และไม่มี จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ จ านวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.58 
และไม่มีการวางแผน จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.42 ความถี่ตามแผนในการจัดเก็บและ 
ขนย้ายขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เป็นประจ าทุกวัน จ านวน 26 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 38.81 รองลงมาคือ 
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.39 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 10 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 14.93 สัปดาห์ละ 4 ครั้ง จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.46 สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จ านวน 2 
แห่ง คิดเป็นละ 2.99 และสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 65 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 97.01 ไม่ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.99 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.76 รองลงมา 
คือ มีจ านวน 2 คัน จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.85 ไม่มีรถบรรทุกขยะ จ านวน 8 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 11.94 มีจ านวน 3 คัน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.97 มีจ านวน 4 คัน จ านวน 2 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 2.99 และมีจ านวน 9 คัน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 6. แสดงการจัดการขยะปลายทาง 
กำรจัดกำรขยะปลำยทำง จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

1.กลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 13 19.40 
เทศบาลต าบลโนนสัง 11 16.42 
เทศบาลต าบลนากลาง 23 34.33 
เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 11 16.42 
เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 2 2.99 
อื่น ๆ  7 10.45 

รวม 67 100.00 
2.ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและเก็บขนย้ายได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  

ไม่ถึงร้อยละ 30 12 17.91 
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กำรจัดกำรขยะปลำยทำง จ ำนวน (n=67) ร้อยละ 

ร้อยละ 40 3 4.48 
ร้อยละ 50 6 8.96 
ร้อยละ 60 5 7.46 
ร้อยละ 70 7 10.45 
มากกว่าร้อยละ 70 34 50.75 

รวม 67 100.00 

3.ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

  

ร้อยละ 50 21 31.34 
ร้อยละ 60 6 8.96 
ร้อยละ 70 9 13.43 
ร้อยละ 80 9 13.43 
ร้อยละ 90 7 10.45 
ร้อยละ 100 15 22.39 

รวม 67 100.00 

4.ภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่อปี   
ไม่เกิน 500,000 บาท 49 73.13 
500,001-1,000,000 บาท 10 14.93 
มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป 8 11.94 

รวม 67 100.00 

 
จากตารางที่ 6 การจัดการขยะปลายทาง พบว่า กลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยที่มีสมาชิกกลุ่มมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลนากลาง จ านวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
34.33 รองลงมาคือ เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.40 เทศบาล
ต าบลโนนสัง จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.42 เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย จ านวน 11 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 16.42 เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.99 และอ่ืน ๆ 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและ 
เก็บขนย้ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่จัดเก็บและขนย้าย
ได้ มากกว่าร้อยละ 70 จ านวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือ ไม่ถึงร้อยละ 30 จ านวน 
12 คิดเป็นร้อยละ 17.91 ร้อยละ 70 จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 ร้อยละ 80 จ านวน 9 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 ร้อยละ 90 จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.45 ร้อยละ 60 จ านวน 6 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.96 ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 จ านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมา คือ ร้อยละ 100 จ านวน 15 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.39 ร้อยละ 70 จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 ร้อยละ 80 จ านวน 9 
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แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.43 และร้อยละ 60 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามล าดับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่อปี ส่วนใหญ่ไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 49 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 73.13 รองลงมาคือ 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.93 และ
มากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.94 ตามล าดับ 

7.3 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 

ตำรำงท่ี 7. แสดงปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
ปัญหำ และอุปสรรค ควำมถี่ 

ด้ำนองค์กรภำครัฐ 
ไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานขยะโดยตรง 
นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่เพียงพอและมีอย่างจ ากัด 
กลุ่ม Cluster อยู่ห่างไกลท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพิ่มมากขึ้น 
ขาดการวางแผนท่ีดี 
สถานท่ีก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน 
ด้ำนภำคประชำชน 
ประชาชนไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง มองว่า
เป็นหน้าที่ของภาครัฐ 
ปริมาณขยะนอกเขตมีจ านวนมากเนื่องจากพ่อค้าและแม่ค้าน ามาทิ้งตอนเช้า 

 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
 
7 
 
3 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ดังนี้ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะต้นทาง ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบงานขยะโดยตรง นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจนและ 
ไม่ต่อเนื่อง ปริมาณขยะนอกเขตมีจ านวนมากเนื่องจากพ่อค้าและแม่ค้าน ามาทิ้งในตอนเช้า 
งบประมาณไม่เพียงและมีอยู่อย่างจ ากัด กลุ่ม Cluster อยู่ห่างไกลท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพ่ิม
มากขึ้น ขาดการวางแผนที่ดี และสถานที่ก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน 

 

 

 

 

 



[13] 
 

7.4 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัด
สะอำด 

ตำรำงท่ี 8. แสดงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข ควำมถี่ 

สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากต้นทาง 6 
การวางนโยบายของผู้บริหารควรมีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 6 
มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 4 
ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนให้ท่ัวถึง 4 
ก าหนดมาตรการและนโยบายให้เป็นรูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติได้ 3 
จัดหางบประมาณให้เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอย 2 
สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน 2 
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
จัดเวทีทบทวนช้ีแจงแผนปฏิบัติการ 2 
หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็นพี่เลี้ยงท่ีดีและให้ค าแนะน าปรึกษา 2 
ส่งเสริมความร่วมมือของประชารัฐ 2 
ปรับรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 1 
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 

 
จากตารางที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ดังนี้ สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากต้นทาง การวางนโยบายของ
ผู้บริหารควรมีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนให้ทั่วถึง ก าหนด
มาตรการและนโยบายให้เป็นรูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติได้ จัดหางบประมาณให้เพียงพอใจการ
จัดการขยะมูลฝอย สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบแลประชาชนในพ้ืนที่ จัดเวทีทบทวนชี้แจงแผนปฏิบัติการ หน่วยงานระดับ
จังหวัดควรเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดีและให้ค าแนะน าปรึกษา ส่งเสริมความร่วมมือของประชารัฐ ปรับรูปแบบ
กระบวนการให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
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8. สรุปผลกำรศึกษำ 
จากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 68 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบล คิดเป็นร้อยละ 63.24 ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู คิดเป็นร้อยละ 25.37  

8.1 ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพของการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก ความสามารถในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมากและ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดและการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย 

8.2 กำรจัดกำรขยะต้นทำง 
การจัดการขยะต้นทาง พบว่า ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาชนะรองรับ

ขยะ คิดเป็นร้อยละ 73.39 และครัวเรือนไม่มีภาชนะรองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 26.61 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการณรงค์คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ร้อยละของ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร้อยละ 20 ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือ ร้อยละ 50 
ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.43 มากกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.43 ร้อยละ 
60 ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ร้อยละ 30 ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.46 และร้อยละ 40 
ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ 

8.3 กำรจัดกำรขยะกลำงทำง 
การจัดการขยะกลางทาง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะภาชนะรองรับขยะมูล

ฝอยแบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.60 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 
83.58 ความถี่ตามแผนในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เป็นประจ าทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 
38.81 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 97.01 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 
47.76  
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8.4 กำรจัดกำรขยะปลำยทำง 
การจัดการขยะปลายทาง พบว่า กลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มี

สมาชิกกลุ่มมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลนากลาง คิดเป็นร้อยละ 34.33 ร้อยละของการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นและเก็บขนย้ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่
จัดเก็บและขนย้ายได้ มากกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50.75 ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 31.34 ภาระค่าใช้จ่าย 
ในการก าจัดขยะมูลฝอยต่อปี ส่วนใหญ่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.13  

8.5 ปัญหำ อุปสรรค ในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัด

สะอาด ดังนี้ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง ไม่มี
เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบงานขยะโดยตรง นโยบายของผู้บริหารไม่ขัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ปริมาณขยะ
นอกเขตมีจ านวนมากเนื่องจากพ่อค้าและแม่ค้าน ามาทิ้งในตอนเช้า งบประมาณไม่เพียงและมีอยู่อย่าง
จ ากัด กลุ่ม Cluster อยู่ห่างไกลท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพ่ิมมากขึ้น ขาดการวางแผนที่ดีและ
สถานที่ก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน 

8.6 แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จังหวัดสะอาด ดังนี้ สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากต้นทาง การวางนโยบายของผู้บริหารควรมี
ความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนให้ทั่วถึง ก าหนดมาตรการและ
นโยบายให้เป็นรูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติได้ จัดหางบประมาณให้เพียงพอใจการจัดการขยะ 
มูลฝอย สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้รบผิดชอบแลประชาชนในพื้นท่ี จัดเวทีทบทวนชี้แจงแผนปฏิบัติการ หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็น
พ่ีเลี้ยงที่ดีและให้ค าแนะน าปรึกษา ส่งเสริมความร่วมมือของประชารัฐ ปรับรูปแบบกระบวนการให้
สอดคล้องกับพื้นท่ี และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
9. อภิปรำยผล 

9.1 ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้เพราะจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นพ่ีเลี้ยง โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด
อย่างเป็นระบบและได้มีการนิเทศติดตามเป็นระยะ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเข้าใจ
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะจั งหวัดหนองบัวล าภูได้ท าความเข้าใจถึงแนวทาง 
กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดและการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับสุดท้าย ที่เป็นเช่นนี้เพราะจังหวัดหนองบัวล าภูและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ร่วมบูรณาการ โดยมีการวางกรอบแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด
โดยการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานที่ชัดเจน เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการ
ขับเคลื่อน  

9.2 กำรจัดกำรขยะต้นทำง 
การจัดการขยะต้นทาง พบว่า ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาชนะรองรับ

ขยะ คิดเป็นร้อยละ 73.39 และครัวเรือนไม่มีภาชนะรองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 26.61  ที่เป็นเช่นนี้
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการจัดการขยะที่จ ากัดและผู้บริหารมิได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญเท่าที่ควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการณรงค์คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
การจัดการขยะมูลฝอย มีการรณรงค์การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และมีเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร้อยละ 20 
ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสร้าง 
การมีส่วนร่วมปลูกจิตสึกร่วมกับประชาชนให้มีจิตสาธารณะในการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยคิดถึงประโยชน์รวมมากกว่าประโยชน์สวนตัว  

9.3 กำรจัดกำรขยะกลำงทำง 
การจัดการขยะกลางทาง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะภาชนะรองรับขยะมูล

ฝอยแบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยง คิดเป็นร้อยละ 80.60 ที่เป็นเช่นนี้
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีรถขยะ จึงท าให้ประชาชนต้องจัดการขยะในครัวเรือน
ด้วยตนเอง จากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการจัดการขยะที่จ ากัด ผู้บริหารมิได้มองว่าการจัดการ
ขยะเป็นเรื่องส าคัญในล าดับต้น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
ในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 83.58 ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
มีการวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นระบบ แต่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนน้อยมีข้อจ ากัดเรื่องของบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ความถี่ตามแผนในการ
จัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยในพื้นที่ เป็นประจ าทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 38.81 ที่เป็นเช่นนี้เพราะที่มี
การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เป็นประจ าทุกวัน นั้นจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
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มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ที่เป็นกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster)) ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในตัว
อ าเภอ โดยเฉพาะอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดจุดรวบรวมขยะ
อันตรายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบ
ทุกแห่งได้มีการก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายไว้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภูซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน โดยจะเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 47.76 ที่เป็นเช่นนี้เพราะในพ้ืนที่
จังหวัดส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก ไม่มีที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตัวเอง 
ต้องส่งไปก าจัดที่กลุ่มพ้ืนที่ (Cluster)  

9.4 กำรจัดกำรขยะปลำยทำง 
การจัดการขยะปลายทาง พบว่า กลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มี

สมาชิกกลุ่มมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลนากลาง คิดเป็นร้อยละ 34.33 ที่เป็นเช่นนี้เพราะเทศบาล
ต าบลนากลาง มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีเนื้อที่ 49 
ไร่ มีศักยภาพก าจัดขยะประมาณ 30 ตันต่อวัน จึงเป็น Cluster ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตัวเอง จึงได้มีการท า MOU ร่วมกันในการน า
ขยะมาก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลต าบลนากลาง ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
และเก็บขนย้ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่จัดเก็บและขน
ย้ายได้ มากกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50.75 ที่ เป็นเช่นนี้เพราะ นอกจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่เป็นกลุ่ม
พ้ืนที่ (Cluster) แล้วยังมีบ่อขยะแบบฝังกลบชั่วคราวในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตนเอง 
ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 คิดเป็น
ร้อยละ 31.34 ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนที่มีขนาดเล็กมิได้น าขยะ 
ในพ้ืนที่ตนไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการ
บริหารจัดการเท่าที่ควร และบางแห่งอยู่ห่างไกลซึ่งหากน าขยะมาก าจัดที่กลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ต้องใช้
ค่าจ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพตัวเอง ภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่อปี 
ส่วนใหญ่ไม่เกิน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.13 ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มีขนาดค่อนข้างเล็ก งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีจ ากัด 

9.5 ปัญหำ อุปสรรค ในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัด

สะอาด ดังนี้ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางประชาชน 
ขาดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ไม่มี
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เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบงานขยะโดยตรง นโยบายของผู้บริหารไม่ขัดเจนและไม่ต่อเนื่องมีการ
ประสานผลการด าเนินงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ภาครัฐต้องมีแผนงานและงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนขยะมีปริมาณมากท าให้
เสียเวลายากต่อการคัดแยกขาดแนวทางหรือขาดการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
การใช้ประโยชน์จากขยะขาดงบประมาณและขาดการให้การสนับสนุนวัดสุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 
ขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจรวมไปถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดท าโครงการ กลุ่ม Cluster อยู่ห่างไกลท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเพ่ิมมากขึ้น ขาดการ
วางแผนที่ดี และสถานที่ก าจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน  

9.6 แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จังหวัดสะอาด ดังนี้ สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากต้นทาง การวางนโยบายของผู้บริหารควรมี
ความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะระดับครัวเรือนให้ทั่วถึง ก าหนดมาตรการและ
นโยบายให้เป็นรูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติได้ จัดหางบประมาณให้เพียงพอใจการจัดการขยะมูลฝอย 
สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แลประชาชนในพ้ืนที่ จัดเวทีทบทวนชี้แจงแผนปฏิบัติการ หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี
และให้ค าแนะน าปรึกษา ส่งเสริมความร่วมมือของประชารัฐ ปรับรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
10 ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
จากข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

จังหวัดสะอาดกรณีที่ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง 
ในประเด็นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน 
การคัดแยกขยะต้นทางในระดับครัวเรือนโดยการให้ความรู้ หรืออาจจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือตั้ง
กองทุนขยะภายในชุมชน เช่น ธนาคารขยะ ขยะแลกไข่ หรือการจัดท าถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ 
เพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทางในระดับครัวเรือน ท าให้สะดวกในการจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างในแต่ละวันที่อาจจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนได้ ส าหรับกรณีประเด็น
นโยบายของผู้บริหารที่ไม่มีความชัดเจนและไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการขยะ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรกระตุ้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือ 
ท าหน้าที่หลักในการับผิดชอบดูแลงานขยะมูลฝอยโดยตรงเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าหน้าที่จัดกิจกรรม โครงการเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัด กรณีการรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ Cluster ในการก าจัดขยะ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าชับให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม (Cluster) อย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย 
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู มุ่งศึกษาภาพรวมของจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า
เพ่ือให้การศึกษาครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจัดเก็บได้ในกลุ่มพ้ืนที่ 
(Cluster) เพ่ือลดต้นทุนการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสมาชิกในกลุ่มพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และการร่วมมืออย่างยั่งยืน 
 

กิตติกรรมประกำศ 

รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดอุดรธานี คณาจารย์ผู้สอนทุก ๆ ท่าน และได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เพ่ือให้รายงานการศึกษาค้นว้า
เสร็จสมบูรณ์ ท าให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และขอบขอบคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อ านวยการศูนย์จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงยิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
หนองบัวล าภู ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์  รุ่นที่ 26 และเพ่ือนร่วมงาน
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ แนะน าในระหว่างศึกษาวิจัย รวมทั้งเจ้าของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่ผู้วิจัยได้น ามาค้นคว้าอ้างอิงในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า และเจ้าหน้าที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานและ 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัย 
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ท้ายที่สุด คุณประโยชน์แห่งรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่บูรพา
คณาจารย์ และบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดที่ให้ความรัก ความห่วงใยสนับสนุนการศึกษามาแต่เยาว์ ขอทุก
ท่านจงเป็นผู้มีส่วนในความส าเร็จที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
 

บรรณำนุกรม 

กรมอนามัย. (2550). คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
สาธารณสุข. 

กระทรวงมหาดไทย. (2563ก). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก http://www.innoobec.com/?p=175000 

_______________. (2563ข). แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 
พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก 
http://www.nanlocal.go.th/doc_news/doc320200507035524.pdf 

_______________. 2563 (24 มีนาคม). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 
1780. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563. 

กัญญ์ณณัฎฐ์ วชิรหัตถพงศ์. (2559). การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของคนในขุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, 
ชลบุรี. 

จันทร์เพ็ญ มีนคร. (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต าบล
บางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

จารุวัฒน์ เมืองไทย. (2561). การน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยขุมชน “จังหวัดสะอาด” ไปปฏิบัติ 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

พัชรี สินเจริญ. (2562). การจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, กรุงเทพฯ. 

ยุวดี เปรมวชัย. (2550). การประเมิน Assessment. วารสารโรงเรียนนายเรือ, 7(1), 31-39. 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 
สันชัย พรมสิทธิ์. (2562). การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
9(1), 67-79. 



[21] 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2552ก). พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. 

________________________. (2552ข). พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

________________________. (2560). พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

________________________. (2562). พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู. (ม.ป.ป.). บทบาทส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู. สืบค้นจาก http://nblplocal.go.th/public/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[22] 
 

กำรประยุกต์กำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสมำชิกกองอำสำรกัษำดินแดน สังกัดกองร้อย  

อำสำรักษำดินแดนอ ำเภอชุมแพ ที่ 6 

กัมปนาท ถาวงษ์กลาง*
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือหาแนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 เกิดจาก 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติของสมาชิกกลุ่ม โดยผ่านการประชุมกลุ่มเรียนรู้จ านวน 3 ครั้ง โดยเน้น  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการตั้งค าถามและการสะท้อนกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น  
การระดมสมองจากบุคลากร ในกองร้อย อส.อ าเภอชุมแพ ที่ 6 ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ใน
การท างาน และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
เรียนรู้ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย เจ้าหน้าที่ธุรการกองร้อย เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และสมาชิก อส.ที่ปฏิบัติงานเกิน 20 ปี โดยทุกคนสามารถแสดงความเห็น หรือปัญหาอุปสรรคที่ผ่าน
มาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคโดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการหาสาเหตุหลัก น ามาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจนสามารถก าหนดปัญหาน าไปสู่ข้อสรุปแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ 
ที่ 6 

จากการศึกษาโดยใช้กลไกการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ในครั้งนี้
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.ขาดประสิทธิภาพ 
มีสาเหตุหลัก 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และด้านวัสดุ
อุปกรณ์จากการน าแนวทางที่กลุ่มเรียนรู้เสนอแนะไปใช้ปฏิบัติจริงพบว่า สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอ  
ชุมแพ ที่ 6 มีผลการปฏิบัติสูงขึ้นจากเดิม เมื่อเปรียบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของปี พ.ศ. 2563 
โดยสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด จ านวน 19 คดี  จ านวนของกลาง 
(ยาบ้า) 5,614 เม็ด ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2563 ที่สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จ านวน 6 คดี จ านวนของกลาง 259 เม็ด โดยสรุปผลการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 216.67% หรือ 3.16 เท่าของ
ปี พ.ศ. 2563 ในด้านการป้องกันและปราบการกระท าความผิดกฎหมายการลักลอบเล่นการพนัน 
พบว่า ผลการปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2564 มีผลการจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายการพนันจ านวน 3 คดี 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเล่น  
การพนันได้เลย ในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถจับผู้กระท าความผิดกฎหมายได้จ านวน 1 คดี เพ่ิมขึ้น
จากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่สามารถจับผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เลย ในด้านระเบียบวินัยและพฤติกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอ
ชุมแพ ที่ 6 จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 พบว่าในด้านการรักษาระเบียบวินัย หลังจากการน า
แนวทางไปปฏิบัติจริง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น มีการเตรียมพร้อมในการ
อยู่เวรยามตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด มีความตรงต่อเวลามากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นายเอาใจใส่ในภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
ค ำส ำคัญ: สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
1. บทน ำ 

กองอาสารักษาดินแดน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีก าลังส ารองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ 
และในยามสงคราม โดยการรับสมัครจากราษฎรชายหญิงที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ภายใต้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งส่วนราชการกองอาสารักษา
ดินแดนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง มีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) รับผิดชอบ
การบริหารงานในส่วนกลาง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน และส่วนภูมิภาค มีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) รับผิดชอบ 
การบริหารงานในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ (ร้อย อส.อ.) โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอ  

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เปรียบเสมือนนักรบประชาชน กล่าวคือ เป็นประชาชนที่
อาสาเข้ามาท าหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงภายในผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามระเบียบ ถือเป็นก าลัง
ส าคัญของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย และการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
เมื่อมีภัยพิบัติ และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน โดยมีหลักว่า ถ้ามีภัยพิบัติจะต้องเข้าไปเป็น
หน่วยแรกและถอนตัวออกเป็นหน่วยสุดท้าย การท างานด้วยความเสียสละ อดทน เพ่ือดูแลปกป้อง
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พ้ืนที่รับผิดชอบและประเทศชาติ คือหน้าที่หลักของสมาชิกอาสารักษาดินแดนทุกนาย สมดังปณิธาน
ที่กล่าว “ปวงข้า อาสารักษาดินแดน ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ” บทบาทหน้าที่ด้าน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(สมาชิก อส.) ในปัจจุบัน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2497 ซึ่งก าหนดไว้ 6 ประการคือ 1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและ การกระท าของข้าศึก 
2) ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 3) รักษาสถานที่
ส าคัญและการคมนาคม 4) ป้องกันการจารกรรมสดับรับฟังและรายงานข่าว 5) ท าความช่วยเหลือ 
ให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนก าลังของข้าศึก และ 6) เป็นก าลังส ารอง
ส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น (กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน, 
2497)  

นอกจากนั้นแล้วภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก 
อส. ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อีกมาก ทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ตามแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เช่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและ
ปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) รวมถึงการควบคุมรักษาความมั่นคงตาม
แนวชายแดนและความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
การพัฒนาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบรรเทาภัยด้าน
ความมั่นคง เป็นต้น  

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น มีอัตราก าลังพลประกอบด้วยสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนทั้งหมดจ านวน 300 นาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้บังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดโดยต าแหน่ง ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นรองผู้บังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดโดยต าแหน่ง และปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
โดยต าแหน่ง  

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 สังกัดกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ขอนแก่น มีอัตราก าลังพลประกอบด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ านวน 10 นาย โดยมี
นายอ าเภอชุมแพเป็นผู้บังคับกองร้อยฯ รับผิดชอบดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชุมแพ ประกอบด้วย 12 ต าบล 135 หมู่บ้าน 35 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีประชากรจ านวน
ทั้งสิ้น 119,697 คน แยกเป็นชาย 61,390 คน หญิง 62,592 คน 41,758 ครัวเรือน มีความหนาแน่น
เฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 243 คน/ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 510 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 318,750 ไร่) 
สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญได้แก่ ด้านการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ปราบปรามยาเสพติด  สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง 
เพ่ือด าเนินการปราบปรามยาเสพติด การตรวจตราสถานบริการเพ่ือค้นหายาเสพติด การเฝ้าระวัง  
จุดตรวจตามจุดเสี่ยงหรือแหล่งแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมไปถึงการสกัด
กั้นการลักลอบหรือล าเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด น าผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบ การบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาล 
ของรัฐบาล ส่วนกลุ่มผู้ เสพ จะน าเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและพัฒนา โดยใช้ชุมชนบ าบัด  
กรมการปกครองได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ
ชุมแพ ที่ 6 พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ยังขาดประสิทธิภาพ  
จากการรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดและการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดพบว่า ในปีงบประมาณ 2563 มีผลการจับกุม
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ านวน 6 ราย ของกลางที่ยึดได้จ านวน 259 เม็ด และจับกุมผู้ติดยาเสพติด  
ส่งเข้ารับการบ าบัดจ านวน 34 ราย ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายกับสมาชิกอาสารักษาดินแดน โดยผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของ
สถานีต ารวจภูธรชุมแพ ปี พ.ศ. 2563 จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ านวน 410 ราย ของกลาง 
ยาบ้าจ านวน 58,636 เม็ด ยาไอซ์ น้ าหนักประมาณ 196.38 กรัม สาเหตุที่ท าให้ประสิทธิภาพ 
การท างานของกองอาสารักษาดินแดนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจเนื่องมาจาก 1) ในขณะที่จ านวน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีอยู่อย่างจ ากัด แต่การปฏิบัติภารกิจบางอย่างซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
การจัดระบบการบังคับบัญชาและสวัสดิการยังไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีบทบาท
หน้าที่ใกล้เคียงกัน เช่น ทหาร ต ารวจ อภิวัฒน์ สาลีวัน (2557) รายงานว่า ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือ 1) ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การขาด
อัตราก าลัง และค่าตอบแทนที่น้อยแต่ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 2) ขาดความรู้ ความช านาญการในการ
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงท าให้ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่  6 ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดนุช นาคสง่า (2562) รายงานว่า กองอาสารักษาดินแดนมีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ 
มากที่สุด คือด้านคุณลักษณะ รองลงมาคือ ด้านความรู้ และด้านที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ
น้อยที่สุด คือ ด้านทักษะ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
พบว่า ผู้ที่มีอายุ ระดับเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน/หน้าที่ ระดับเป้าหมายของ
สมาชิก อส. ในการปฏิบัติงาน/หน้าที่ ระดับของบทบาทผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน/
หน้าที่ (อ านวยการและติดตาม) และจ านวนครั้งที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน
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มาแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาศักยภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ  
และ 3) ปัญหาการใช้งานสมาชิกอาสารักษาดินแดนผิดประเภทท าให้เมื่อต้องการใช้งานในหน้าที่จึงไม่
มีก าลังพลในส่วนนี้ สอดคล้องกับการรายงานของ ชลิดา ตั้งธนาฌิมากร (2562) พบว่า ในปัจจุบัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนในหลายพื้นท่ีมีจ านวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
จ านวนไม่น้อยใช้งานสมาชิกอาสารักษาดินแดนผิดประเภท โดยมักจะใช้งานในส่วนงานโยธาหรืองาน
บริการเป็นหลัก  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพ่ือทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน แสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 ทั้งในด้านเครื่องมือและ
เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกฎหมาย งานนโยบายรัฐบาล 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพ้ืนที่และท าให้สมาชิกอาสารักษาดินแดนสามารถช่วยเหลือและพัฒนาความ
เจริญของท้องถิ่น และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนเพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับ
ประชาชนต่อไป  

 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 ขาดประสิทธิภาพ 

2.2 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6  

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6  

3.2 เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 
 
4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยการน าแนวคิด“การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)” 
ค าว่า “การเรียนรู้ (Learning)” หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องถาวร 
อันเนื่องมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งอย่างที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภท ซึ่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและ
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เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ทีมงานและองค์กรอย่างมาก คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อย ที่มีการน าปัญหาที่กลุ่มสนใจและมีผลกระทบต่อทั้ง
กลุ่มและองค์กรมาเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา และน าไปลงมือ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจริง โดยลักษณะเฉพาะของ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มีดังนี้  

1) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือการเรียนรู้ที่มีการน าปัญหา
ในการท างาน มาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ อีกทั้งต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนรู้เองและองค์กรด้วย  

2) เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน คือการเรียนที่ต้องมีการ
ประชุมระดมสมอง เพ่ือหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ 
ในลักษณะทีมงานย่อยที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการท างานร่วมกัน  

3) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน าคือการเรียนรู้ที่ต้องมีการ 
เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบั ติเพ่ือ
ความส าเร็จของการด าเนินการ  

แผนกำรด ำเนินกำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning)   
การด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ 
ที่ 6 เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการนัดหมายก าหนดการประชุม เพ่ือก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วขับเคลื่อนต่อไปในระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้มาจากตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
อาสารักษาดินแดน อ.ชุมแพ ที่ 6, สมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 , 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ, ผู้แทนจากสถานีต ารวจภูธรชุมแพ และเจ้าหน้าที่ทหาร   

ขั้นตอนที่ 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 ครั้ง   
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นส าคัญที่ต้องมีการแก้ไข ได้แก่ สภาพปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอชุมแพ ที่ 6  
ขั้นตอนที่ 3 สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือระดมความคิดหาแนวทางที่

เหมาะสม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท ารายงาน ประกอบด้วย 
1) สรุปสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขแต่ละสาเหตุโดยการ

ประยุกต์การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ 
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2) การให้ข้อเสนอแนะ 
3) การให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ที่ปรึกษา    
 

5. ผลกำรวิจัย 
5.1 สำเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน 

สังกัดกองร้อยอำสำรักษำดินแดนอ ำเภอชุมแพ ที่ 6  
จากการประชุมกลุ่มเรียนรู้เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 พบว่า สาเหตุ
หลักให้เกิดปัญหาของปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสา
รักษาดินแดนสามารถสรุปได้ 3 กลุ่ม คือ บุคลากร (สมาชิก  อส.) ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
(Method) และเครื่องมืออุปกรณ์ (Material) โดยแต่ละสาเหตุหลักสามารถแตกออกเป็นสาเหตุรอง
ได้ดังนี ้

5.1.1 สำเหตุหรืออุปสรรคที่เกิดจำกตัวบุคลำกร (สมำชิก อส.)  
1) สมาชิก อส.ขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องมาจากสาเหตุ เช่น ค่าตอบแทน 

ที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย , สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุม
เฉพาะตัวของสมาชิก อส.ไม่ครอบคลุม ภริยา สามี บิดา มารดา บุตรและสิทธิดังกล่าวจะต้องเกิด  
จากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะคล้ายกับ ทหาร 
หรือต ารวจ และบางรายอาจประสบอันตรายถึงแก่ความตายหรือพิการทุพพลภาพเนื่อง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ความก้าวหน้าหรือความมั่นคงในการเลี้ยงชีพ 

2) สมาชิก อส. ขาดความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ขาดความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางหรือสมรรถนะเฉพาะตัวของสมาชิก อส. รวมทั้งขาดการฝึกอบรบ การซักซ้อมการปฏิบัติ 
เนื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. ต้องเกี่ยวข้องกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์จริงจึงท าให้ไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่หมิ่นเหม่ต่อการถูกร้องเรียน 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ความเข้าใจของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอและเป็นรวมทั้งผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและเข้าถึงการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อส. 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก อส. เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่ม จึงให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายนั้น ขาดความร่วมมือหรือไม่เต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืน ที่ไม่ใช่พรรคพวก
ของตน ท าให้การท างาน ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
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5) อัตราก าลังพลมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 
ท าให้สมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานเกิดความน้อยใจ ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากคิดว่า  
ตนต้องรับภารหน้าที่เกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิก อส.  

5.1.2 ขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน (Method) 
1) โครงสร้างหรือสายการบังคับบัญชา ไม่มีเอกภาพ การสั่งการไม่ชัดเจนส่งผลให้

สมาชิก อส.เกิดความสบสนในการปฏิบัติงาน สาเหตุเนื่องจากกองร้อย อส.อ าเภอ ยังมีความเกี่ยว
พันธ์กับที่ท าการปกครองอ าเภอ เนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันนั้นนายอ าเภอเป็นผู้บังคับ
กองร้อย อส.อ าเภอโดยต าแหน่ง ดังนั้นจึงท าให้สมาชิก อส.หลายคนคิดว่าปลัดอ าเภอซึ่งในสายการ
บังคับบัญชาของที่ท าการปกครองอ าเภอถือเป็นผู้ช่วยนายอ าเภอ เป็นผู้บังบัญชาของตน มีอ านาจ  
ในการสั่งการหรือปลัดอ าเภอหลายคนคิดว่าตนเองมีอ านาจในการสั่งสมาชิก อส.ตามใจชอบ จึงท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.เกิดปัญหาและขาดประสิทธิภาพในที่สุด 

2) ปัญหาจากการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการสามารถ
ออกค าสั่งและมอบหมายภารกิจ เบื้องต้นให้แก่สมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติงานได้ หรือเพ่ิมบทบาทหน้าที่
ให้แก่ก าลังพลในการเสนอความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นของตน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ได้ 

3) บทบาทภารกิจหลากหลาย และไม่ชัดเจน ในบางครั้งสมาชิก อส.ถูกใช้งานผิด
ประเภทเช่น การใช้งาน สมาชิก อส.ไปตัดหญ้า ซึ่งไม่ใช้บทบาทภารกิจของสมาชิก อส. ท าให้เมื่อมี
เหตุการณ์จ าเป็นเร่งด่วนที่อยู่ในภารกิจของสมาชิก อส.ไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลาหรืออาจเกิด
สภาพร่างกายไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการตัดหญ้า ท าการประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักลดน้อยลง 

4) การท างานเป็นทีมและความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานสมาชิก อส. ภายใน
กองร้อยฯ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นขาดความ
ร่วมมือหรือไม่เต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อ่ืน ที่ไม่ใช่พรรคพวกของตน ท าให้การท างาน  
ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

5.1.3 เครื่องมืออุปกรณ์ (Material) 
ปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไฟฉาย 

กุญแจมือ เสื้อเกาะ กระบองส าหรับป้องกันตัวจากอาชญากรเกิดความไม่มั่นใจในการออกปฏิบัติ
หน้าที่ ท าให้ในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความไม่ปลอดภัย 
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5.2 แนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน สังกัดกองร้อยอำสำรักษำดินแดนอ ำเภอชุมแพ ที่ 6  

จากการประชุมกลุ่มเรียนรู้ เ พ่ือระดมความคิดเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดยมุ่งหวังเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน 
กองร้อยอาสารักษาดินอ าเภอชุมแพ ที่ 6 จากประสบการณ์และความรู้ของแต่ละคนอย่างอิสระ  
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถสรุปทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปัญหา 
โดยทางกลุ่มมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท าแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1. แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มเรียนรู้ 
สำเหตุและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขตำมมติของกลุ่มเรียนรู้ 

1.ปัญหาด้านการขาดแรงจูงใจ 
- ค่าตอบแทน 
- สวัสดิการต่าง ๆ 
- สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
- ความมั่นคง การเลี้ยงชีพ 

1.ในส่วนของค่าตอบแทน ทางกลุ่มมีมติว่า  เนื่องจาก
ค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก อส. เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อกฎหมาย ออกเป็นกฎกระทรวง
จากส่วนกลาง จึงเป็นการยากในการแก้ไข ดังนั้น ทางกลุ่ม
เรียนรู้จึงมีแนวทางที่สามารถด าเนินการในส่วนที่สามารถท า
ได้โดยแนวทางที่กลุ่มเสนอ คือ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาให้
ความส าคัญและเอาใจใส่กับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. 
และมีการจัดหาสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือในการด ารงชีพแก่
สมาชิก อส. ได้แก่ อาหารสด (ไข่ไก่) อาหารแห้ง (บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป กาแฟส าเร็จรูป) อุปกรณ์ตัดผม เป็นต้น เพื่อเป็น
การลดรายจ่ายและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิก อส.  
2.สมาชิกกลุ่มมีมติในการส่งเสริมให้สมาชิกจัดท าธนาคาร
อาหาร โดยการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหลังกองร้อยฯเพื่อ
ใช้ในการประกอบอาหาร โดยผู้บังคับบัญชาสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินการและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก
ให้แก่สมาชิก อส.ทุกคนในกองร้อยช่วยกันปลูก และดูแล
รักษาร่วมกันภายในกองร้อย 

2.ขาดความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ
เฉพาะตัว 

จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านยุทธวิธีใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่สมาชิก อส.เดือนละ 1 ครั้ง โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ทหาร 
ต ารวจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถของสมาชิก อส. 

3.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.จัดให้มีการประชุมพบปะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก อส. เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้าถึง
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. การที่ผู้บังคับบัญชามีความ
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สำเหตุและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขตำมมติของกลุ่มเรียนรู้ 

เอาใจใส่ รับฟังและเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งการไม่ถือตัวของผู้บังคับบัญชาในช่วงนอกเวลาการ
ปฏิบัติงาน การอยู่กันแบบพ่ีน้อง 
2.ผู้บังคับบัญชาต้องไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อสมาชิก อส.
ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้สมาชิก 
อส.เกิดความเช่ือมั่นและเกิดความศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา 
3.เปิดโอกาสให้สมาชิก อส. มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

4.ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก อส. จัดกิจกรรมให้สมาชิก อส.ทุกนาย เปิดใจปรับความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน และเป็นการละลายพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
และปลุกฝังวัฒนธรรมขององค์กรในการยึดถือ ความสามัคคี 
เป็นหลัก 

5.อัตราก าลังพลมีไม่เพียงพอ 1.สมาชิกกลุ่มมีมติให้จัดท าโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ใหม่และทบทวน วิเคราะห์บทบาทภารกิจของสมาชิก อส. 
หากภารกิจใดไม่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกการสั่งใช้สมาชิก อส. เช่น 
การขับรถให้ปลัดอ าเภอไปประชุมที่ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น 
2.การน าเทคโนโลยี แอพพลิเคช่ัน Line มาใช้ในการส่ง
หนังสือ แทนการให้สมาชิก อส.น าส่งด้วยตัวเอง 

6.โครงสร้างหรือสายการบังคับบัญชาไม่มี
เอกภาพ 

ปรับปรุงโครงสร้างการบังคับบัญชา การสั่งการขึ้นตรงต่อ 
ผบ.ร้อย เท่านั้น หากมีการสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส.ต้องเป็น
อ านาจของ ผบ.ร้อย เป็นผู้สั่งการเท่าน้ัน 

7.บทบาทภารกิจหลากหลายและไม่ชัดเจน 1.จัดท าตารางมอบหมายภารกิจในแต่ละวันให้ชัดเจน เพื่อ
การปฏิบัติที่ถูกต้องและก าหนดให้มีการลงช่ือเข้าเวรและออก
เวรอย่างชัดเจน ตรงเวลา 
2.จัดท าระเบียบประจ าวันให้สมาชิก อส.ปฏิบัติในแต่ละวัน 
เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.ทบทวนและวิเคราะห์บทบาทภารกิจที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสมาชิก อส. เช่น การตัดหญ้าให้เป็นหน้าที่ของ
นักการภารโรง การน าส่งหนังสือให้ส่วนราชการอื่น ผ่านทาง 
Line ยกเลิกการขับรถให้ปลัดอ าเภอที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจของ
สมาชิก อส. 

8.ปัญหาจากการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 

แต่งตั้งจ่ากองร้อย ที่เป็นสมาชิก อส. ที่มีศักยภาพในการสั่ง
การ ให้สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ส าคัญหรือที่กฎหมายให้
อ านาจสามารถตัดสินใจกระท าการอย่างใดหรือไม่กระท าการ
อย่างใดได้ 
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สำเหตุและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขตำมมติของกลุ่มเรียนรู้ 

9.การท างานร่วมกันเป็นทีม ก าหนดให้มีการประชุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อส. เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือนให้
สมาชิกได้พบปะพูดคุยปรับความเข้าใจภายในกองร้อย 
รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในกองร้อยฯ 

10.ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
เครื่องมือสื่อสาร อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที ่

ขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่จาก
ส่วนกลาง และผู้บังคับกองร้อยท าหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
สามารถจัดหาได้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่สมาชิก อส. 
ในการปฏิบัติงาน 

 
5.3 รำยงำนจำกกำรน ำแนวทำงตำมท่ีกลุ่มข้อเสนอแนะไปปฏิบัติจริง 
หลังจากกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้สรุปแนวทาง ได้น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือจะน า

แนวทางท่ีกลุ่มเรียนรู้ได้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อส. อ.ชุมแพ ที่ 6 ขาดประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังเพ่ือแสวงหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 ซึ่งจากการน าแนวทางดังกล่าวไปทดลิงปฏิบัติจริง 
พบว่า สมาชิก อส. อ.ชุมแพ ที่ 6 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของสมาชิก อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 มีผลการปฏิบัติ
ที่สูงขึ้นจากเดิม เมื่อเปรียบกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของปี พ.ศ. 2563 โดยสามารถจับกุมผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด จ านวน 19 คดี จ านวนของกลาง (ยาบ้า) 5,614 เม็ด ซึ่งมากกว่า 
ปี พ.ศ. 2563 ที่สามารถจับกุม ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจ านวน 6 คดี จ านวนของกลาง 259 
เมด็ โดยสรุปผลการปฏิบัติสูงขึ้น 216.67% หรือ 3.16 เท่าของปี พ.ศ. 2563 ในด้านการป้องกันและ
ปราบการกระท าความผิดกฎหมายการลักลอบเล่นการพนัน พบว่า ผลการปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2564 มีผล
การจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายการลักลอบเล่นการพนันจ านวน 3 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งไม่สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันได้เลย ในด้านการ
ป้องกันและปราบการกระท าผิดเกี่ยวการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลการ
ปฏิบัติปี พ.ศ. 2564 สามารถจับผู้กระท าผิดกฎหมายได้จ านวน 1 คดี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งไม่สามารถจับผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลย  
ในด้านระเบียบวินัย และพฤติกรรมของสมาชิก อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 พบว่ า ในด้านการ
รักษาระเบียบ วินัย หลังจากการน าแนวทางทดลองปฏิบัติจริง สมาชิก อส. มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น  
มีการเตรียมพร้อมในการอยู่เวรยามตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด มีความตรงต่อเวลามากขึ้น การปฏิบัติ
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หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิม สมาชิก อส.ทุกนาย
เอาใจใส่ในภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของความคิดเห็นของสมาชิก อส. พบว่า สมาชิก อส.มีก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีความเข้าใจ ความเอาใจใส่และเห็นความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ของ อส. 
ทั้งมีการจัดสวัสดิการเพื่อเกื้อหนุนสมาชิกอส. ท าให้สมาชิกอส. เกิดแรงจูงใจและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ เกิดความสมัครสมานสามัคคี รวมไปถึงเกิดความรักและศรัทธาในองค์กรและบทบาทภารกิจที่
ได้รับมอบหมายมากยิ่งข้ึน  

 
6. อภิปรำยผล 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
อาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเสนอให้
มีการแก้ไขจากสาเหตุที่มีการระดมความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ประเด็นสมาชิก อส.ขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องมาจากสาเหตุในด้าน
ค่าตอบแทนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 
ซึ่งครอบคลุมเฉพาะตัวของ สมาชิก อส.ไม่ครอบคลุม ภรรยา สามี บิดา มารดา บุตรและสิทธิดังกล่าว
จะต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แก้ไขโดยจัดหาสวัสดิการเ พ่ือช่วยเหลือในการด ารงชีพ 
แก่สมาชิก อส. ตามเหมาะสมและการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักเพ่ือท าแปลงผักสวนครัวบริเวณหลัง
กองร้อยฯ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหารเป็นลดรายจ่ายแก่สมาชิก อส.  

2) ประเด็นสมาชิก อส. ขาดความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ขาดความรู้
ความสามารถเฉพาะทางหรือสมรรถนะเฉพาะตัวของสมาชิก อส. แก้ไขโดยการจัดโครงการอบรม
ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่สมาชิก อส.เดือนละ 1 ครั้ง โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ทหาร ต ารวจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
สมาชิก อส. เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถของสมาชิก อส. 

3) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขโดยการจัด
ให้มีการประชุมพบปะ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก อส. เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ได้เข้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. การที่ผู้บั งคับบัญชามีความเอาใจใส่ รับฟังและเข้าใจถึง
ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้สมาชิก อส. มีส่วน  
ในการแสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการไม่ถือตัวของผู้บังคับบัญชาในช่วงนอกเวลา
การปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้บังคับบัญชาต้องไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อสมาชิก อส.ทุกคนอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือให้สมาชิก อส.เกิดความเชื่อม่ันและเกิดความศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา  
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4) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก อส. เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่ม จัดกิจกรรมให้
สมาชิก อส.ทุกนาย เปิดใจปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการละลายพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล และปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรในการยึดถือ ความสามัคคี เป็นหลัก  

5) ประเด็นอัตราก าลังพลมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในปัจจุบัน แก้ไขโดยการจัดท าโครงสร้างสายการบังคับบัญชาใหม่ และทบทวนวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจของสมาชิก อส. หากภารกิจใดไม่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกการสั่งใช้สมาชิก อส. เช่น การขับรถให้
ปลัดอ าเภอไปประชุมที่ศาลากลางจังหวัด เป็นต้นและการน าเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น Line มาใช้ใน
การส่งหนังสือ แทนการให้สมาชิก อส.น าส่งด้วยตัวเอง 

6) ประเด็นโครงสร้างหรือสายการบังคับบัญชาไม่มีเอกภาพ การสั่งการไม่ชัดเจน 
ส่งผลให้สมาชิก อส.เกิดความสบสนในการปฏิบัติงาน แก้ไขโดยการปรับปรุงโครงสร้างการบังคับ
บัญชา การสั่งการขึ้นตรงต่อ ผบ.ร้อย เท่านั้น หากมีการสั่งใช้ก าลังสมาชิก อส.ต้องเป็นอ านาจของ 
ผบ.ร้อย หรือตามสายการบังคับบัญชา เป็นผู้สั่งการเท่านั้น 

7) ประเด็นปัญหาจากการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
สามารถออกค าสั่งและมอบหมายภารกิจ เบื้องต้นให้แก่สมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติงานได้ หรือเพ่ิมบทบาท
หน้าที่ให้แก่ก าลังพลในการเสนอความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นของตน ส าหรับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ได้ 

8) ประเด็นบทบาทภารกิจหลากหลาย และไม่ชัดเจน ในบางครั้งสมาชิก อส.ถูกใช้
งานผิดประเภท แก้ไขโดยการจัดท าตารางมอบหมายภารกิจในแต่ละวันให้ชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติที่
ถูกต้องและก าหนดให้มีการลงชื่อเข้าเวรและออกเวรอย่างชัดเจนตรงเวลา และจัดท าระเบียบ
ประจ าวันให้สมาชิก อส.ปฏิบัติในแต่ละวัน เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และทบทวนและ
วิเคราะห์บทบาทภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของสมาชิก อส. เช่น การน าส่งหนังสือให้ส่วน
ราชการอ่ืน ผ่านทาง Line ยกเลิกการขับรถให้ปลัดอ าเภอที่ไม่เก่ียวกับภารกิจ เป็นต้น  

9) ประเด็นการท างานเป็นทีม แก้ไขโดยการก าหนดให้มีการประชุมติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือนให้สมาชิกได้พบปะ
พูดคุยปรับความเข้าใจภายในกองร้อย รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในกองร้อยฯ และจัดการอบรมเสริมสร้างยุทธวิธีการท างานเป็นทีม การตรวจค้น จับกุมผู้กระท า
ผิดกฎหมาย 

10) ประเด็นปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไฟฉาย กุญแจมือ เสื้อเกราะ กระบองส าหรับป้องกันตัวจากอาชญากร ท าให้เกิดความไม่มั่นใจใน
การออกปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความไม่ปลอดภัย ได้จัดการแก้ไขโดยการขอรับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่จากส่วนกลาง แต่เนื่องจากระยะเวลาในการท าวิจัยใช้เวลา
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ไม่นาน จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่กลุ่มเรียนรู้มีมติให้ขอรับการสนับสนุนฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
จัดหางบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนให้กับกองร้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ/ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้จำกกำรศึกษำ  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

อาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 โดยน าผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
โดยตรงมาจัดกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตั้งแต่การระดมความคิดเห็น การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา มีประเด็นวิพากษ์ดังนี้ 

1) การใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. อ.ชุมแพ ที่ 6 เนื่องจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้
ในการปรับปรุงวิธีการกระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในกองร้อยกองร้อย โดยปรับปรุงหรือแก้ไข
กระบวนการเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติท า
ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่ผ่านมา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรียนรู้นั้นคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่สมาชิก อส. อ.ชุมแพ ที่ 6 ให้มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็ม
ความสามารถและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2) ข้อเสนอในการจัดท าตารางมอบหมายภารกิจในแต่ละวันให้ชัดเจน เพ่ือการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและก าหนดให้มีการลงชื่อเข้าเวรและออกเวรอย่างชัดเจนตรงเวลา และจัดท าระเบียบ
ประจ าวันให้สมาชิก อส.ปฏิบัติในแต่ละวัน เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และทบทวนและ
วิเคราะห์บทบาทภารกิจ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสมาชิก อส. ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อส. มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามภารกิจมากยิ่งขึ้น  

กำรประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมำชิกกลุ่มเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ  
1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติท าให้บุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ ที่ 6 ได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก อส. ขาดประสิทธิภาพรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ใช้กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.กองร้อย 
อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 ผ่านกระบวนการใช้องค์ความรู้แห่งวิชาชีพของตนเอง ทั้งประสบการณ์และมุมมองที่
แตกต่างกันอย่างอิสระ จากข้อเสนอแนะเรื่องการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อส. โดยการเพ่ิมสวัสดิการในด้าน ๆ เป็นการลดรายจ่าย พบว่าสมาชิก อส.มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นตาม  

2) การระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติงานจริง 
ซึ่งเป็นสมาชิก อส. ที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทภารกิจความ
คล้ายกับบทบาทภารกิจของสมาชิก อส. ซึ่งเป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นจริง 
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มิใช่การคาดการณ์ของระดับผู้บริหารจึงเป็นข้อเสนอจากระดับผู้ปฏิบัติเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย 
ช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) จากข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนภารกิจที่ไม่ใช้หน้าที่ของสมาชิก อส.และ 
การจัดท าโครงสร้างการบังคับบัญชาให้มีเอกภาพมากขึ้น สามารถตัดภารกิจมี่ไม่มีความจ าเป็น เช่น
การที่ให้สมาชิก อส.น าส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับเป็นการส่งหนังสือออนไลน์แทน 
ท าให้ไม่สิ้นเปลืองก าลังสมาชิก อส. สามารถเรียกใช้ก าลังสมาชิก อส.ได้ทันทีม้ือมีภารกิจเร่งด่วน  

กำรทบทวนหลังกำรด ำเนินกำร (After Action Review)  
หลังจากกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้น าเสนอผู้บังบัญชา เพ่ือจะน าแนวทางการแก้ไข

ปัญหาจากการที่กลุ่มเรียนรู้ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (Man) 
ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน (Method) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) และร่วมกันเสนอ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิก อส. น าไปปฏิบัติโดยเริ่มด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากตัวบุคลากรในด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่สมาชิก อส.  
โดยการจัดหาสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือในการด ารงชีพแก่สมาชิก อส. ตามเหมาะสมและการสนับสนุน
เมล็ดพันธ์ผักเพ่ือท าแปลงผักสวนครัวบริเวณหลังกองร้อยฯ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ในด้าน
ปัญหาสมาชิก อส.ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือสมรรถนะเฉพาะตัว จัดอบรมเพ่ิมความรู้
ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่สมาชิก อส.เดือนละ 1 ครั้ง โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ทหาร ต ารวจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก 
อส. ในด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน (Method) ด าเนินการจัดท าโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชาใหม่และทบทวนวิเคราะห์บทบาทภารกิจของสมาชิก อส. หากภารกิจใดไม่เกี่ยวข้องให้ยกเลิก
การสั่งใช้สมาชิก อส. เช่นการขับรถให้ปลัดอ าเภอไปประชุมที่ ศาลากลางจังหวัด หรือการน า
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Line มาใช้ในการส่งหนังสือแทนการให้สมาชิก อส.น าส่ง ในด้านของบทบาท
ภารกิจของสมาชิก อส.จัดท าตารางมอบหมายภารกิจในแต่ละวันให้ชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และก าหนดให้มีการลงชื่อเข้าเวรและออกเวรอย่างชัดเจนตรงเวลา และจัดท าระเบียบประจ าวันให้
สมาชิก อส.ปฏิบัติในแต่ละวัน เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
ด าเนินการขอรับการสนับสนุน เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน กุญแจมือ ไฟฉาย ให้แก่สมาชิก อส. ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งจากแนวทางที่กลุ่มเรียนรู้ได้เสนอสามารถน าไปปฏิบัติได้ครบ
ทุกประเด็น พบว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.อ.ชุมแพ ที่ 6 ได้จริง  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีอ านาจเกี่ยวกับกองอาสารักษาดินแดน ควรน าแนวทางการ

ประยกุต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติขยายผลให้ทุกกองร้อย เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
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ของสมาชิก อส. บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงาน สร้างบุคลากรให้มีทักษะด้านการแสดงออกความ
คิดเห็น เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นผลดีกับองค์กรและประเทศชาติ  

7.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
1) สมาชิกกลุ่มได้รับรู้เข้าใจการท ากลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมี

สมาชิกในกลุ่มเดิม ที่น าร่องในการหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส. 
เป็นครูพี่เลี้ยงแล้วขยายผลต่อไป 

2) ในการเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องเป็นอิสระ โดยไม่มี
การควบคุมหรือการสั่งการจาผู้บังคับบัญชา เพ่ือการสะท้อนปัญหาอย่างแท้จริง 

3) การประชุมกลุ่มต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่อาจเกิด
ปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรม 

4) กลุ่มการเรียนรู้เมื่อได้รับการปฐมนิเทศแล้วควรกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลปัญหา 
ในหน่วยงานย่อยของตนเองจากผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหา แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดหนองคำย กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหนองคำย 

เกริกเกียรติ โฮมวงศ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุระสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 81 คน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติได้แก่ การแจกแจงข้อมูล 
(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสถิติโดยใช้ Mann-Whitney U test และ Kruskal-Wallis test 

ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.864) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.790) และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.000 (P-value < 0.001) 
ค ำส ำคัญ: การบริหารงานบุคคล , การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล , ประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล 
 
1. บทน ำ 

ประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่น ในช่วงรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยก าหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 
ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่ วถึง
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พุทธศักราช 2540 จึงได้
ตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ขึ้น ซึ่งมีสาระส าคัญ คือให้มีคณะกรรมการ

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมด จ านวน 6 ด้าน 245 เรื่อง จาก 11 
กระทรวง 50 กรม 

ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจจ านวนมาก และหลากหลาย ส่งผลให้มีจ านวน
บุคลากรเป็นจ านวนมาก และหลากหลายสายงานเช่นเดียวกัน เพ่ือสอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่ ดังนั้น
จึงเกิดความท้าทายขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะบริหารบุคลากรที่มีจ านวนมากและ
หลากหลายนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จะส่งผลต่อมุมมองประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลอย่างไร 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 การมีส่วนร่วมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการบริหารงาน
บุคคล เป็นอย่างไร 

2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 
2.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลอย่างไร  
 

3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
3.1 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนองคาย 
3.2 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  
3.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
4. กำรทบทวนวรรณกรรม 

4.1 ตัวแบบทำงด้ำนกำรบริงำนบุคคลแบบ Harvard (Harvard Models of HRM) 
น าเสนอโดย Beer et al (1984) เป็นแบบจ าลองการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบนิยม 

เชิงพัฒนา เป็นแนวคิดท่ีกระแสหลัก โดยมีฐานความคิดมาจากส านักคิดมนุษย์สัมพันธ์ และถูกพัฒนา
โดยนักคิดจาก ฮาร์วาร์ดโดยส านักนี้จะให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 

สิ่งที่มีอิทธิพลกับต่อพนักงาน นโยบายที่ผู้จัดการกระจายอ านาจกระจายความรับผิดชอบ
คลอดการตัดสินใจตลอดองค์การ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าพนักงานสามารถท างานได้ตามเป้าหมายของ
องค์การ 
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เส้นทางการด าเนินงานทรัพยากรมนุษย์ มีความคล่องตัวตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา 
จนกระท่ังการออกจากองค์การ แบบจ าลองของฮาร์วาดให้เหตุผลว่าผู้จัดการจะต้องท างานร่วมกันกับ
พนักงาน เพ่ือสร้างความม่ันใจได้ว่า ได้จัดพนักงานถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา 

ระบบงาน หมายถึงระบบงานในองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีผลิตภาพ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององค์การ ระบบงานต้องการสื่อสารการท างานที่ดี ชัดเจน การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องใน
ระดับองค์การ 

ระบบทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ าลองฮาร์วาร์ด โดยเมื่อวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ในแบบจ าลองฮาร์วาร์ด จะต้องพิจารณาประกอบกับผลประโยชน์วิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ ต้องพิจารณาประกอบกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลประโยชน์ที่จะตามมาในระยะยาว 

แบบจ ำลอง HRM ของ Guest 
Guest (1987) ได้ขยายแบบจ าลอง HRM ฮาร์วาร์ด ในส่วนของทางเลือกนโยบาย จาก 4 ทาง 

เป็น 7 ทาง ดังนี้ 
1) การออกแบบองค์การ คือ วิธีการออกแบบงานให้เหมาะสมกับองค์การ ท าให้ได้

งานและเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับองค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมา 
2) การก าหนดนโยบาย และการจัดการเปลี่ยนแปลง การก าหนดนโยบายที่สอดรับ

หรือพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
3) การสรรหา คัดเลือกและการขัดเกลาทางสังคม ครอบคุลมการสรรหาพนักงาน 

การคัดเลือกเพ่ือน าเข้าสู่องค์การ 
4) การประเมินการอบรมและพัฒนา นโยบายที่เป็นเรื่องจ าเป็นที่ประกันให้กับ

องค์การว่าจะมีการประเมินผลการท างานของพนักงานและยังสร้างความมั่นใจว่าได้มีการจัดการและ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม จุดประสงค์ คือ การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้องานของพนักงาน 

5) การวางแผนก าลังคน เป็นระบบที่สร้างความม่ันใจว่าระบบที่มีในองค์การจะได้รับ
การประเมินตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน พนักงานจะทราบว่าจะได้รับการส่งเสริมอย่างใด มีสาเหตุ
ใดบ้างท่ีจะท าให้ออกจากองค์การ 

6) ระบบรางวัล ครอบคลุมรางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
7) ระบบสื่อสาร เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจต่อองค์การว่าการสื่อสารข้อมูล

ระหว่างพนักงานและผู้จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งต่อการสร้างความมั่นใจ  
ในองค์การ 
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5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยน าแบบจ าลองการบริหารงานบุคคลของ Guest มาประยุกต์เป็นกรอบความคิดเพ่ือศึกษา

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน คือ 1) 
ด้านการออกแบบงาน 2) ด้านการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 3) ด้านการสรรหาคัดเลือก 4) ด้าน
เกณฑ์การประเมินผลงาน 5) ด้านการก าหนดนโยบายการฝึกอบรม 6) ด้านการวางแผนอัตรา
ก าลังคน 7) ด้านระบบรางวัล และ 8) ด้านระบบสื่อสาร และความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 3 
ด้าน คือ 1) ด้านความสอดคล้องของนโยบาย 2) ด้านความยืดหยุ่น และ 3) ด้านการยอมรับและ
ความชัดเจนของพันธกิจ 

 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. สมมติฐำนกำรวิจัย 

การมีส่วนร่วมมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ  
ผู้ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 81 คน ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  
จากกลุ่มประชากร 123 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

 
 
 

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

หนองคำย 
- ความสอดคล้องของนโยบาย 
- ความยืดหยุ่น 
- การยอมรับและความชดัเจนของพันธกิจ 

กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

หนองคำย 
- การออกแบบงาน 
- การก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
- การสรรหาคัดเลือก 
- เกณฑ์การประเมินผลงาน 
- การก าหนดนโยบายการฝึกอบรม 
- การวางแผนอัตราก าลังคน 
- ระบบรางวัล 
- ระบบสื่อสาร 
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8. ผลกำรศึกษำ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือด้านการก าหนดเกณฑ์การประเมิน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.173) ระดับ  
ความคิดเห็นปานกลาง รองลงมาคือด้านการก าหนดนโยบายการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็น 
(ค่าเฉลี่ย 2.914) ถัดมาคือด้านการมีส่วนร่วมทางระบบสื่อสาร มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.642) ถัดมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการออกแบบงาน ระดับความคิดเห็นน้อย (ค่าเฉลี่ย 
2.272) ถัดมาคือการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในฝ่าย ระดับความคิดเห็นน้อย (ค่าเฉลี่ย 
1.938) ถัดมาคือการมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลัง ระดับความคิดเห็นไม่มีส่วนร่วม (ค่าเฉลี่ย 
1.444) ถัดมาคือการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคล ระดับความคิดเห็นไม่มีส่วนร่วม (ค่าเฉลี่ย 
1.247) และสุดท้ายการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการให้รางวัล ระความคิดเห็นไม่มีส่วนร่วม 
(ค่าเฉลี่ย 1.173)  

ด้านอัตราประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านพันธกิจชัดเจน และ
บุคลากรเข้าใจพันธกิจ ระดับความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.222) ถัดมาคือ ด้านความสอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ ระดับความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.222) 
และสุดท้ายด้านความยืดหยุ่น ระดับความคิดเห็นน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.222) 

 
9. ทดสอบสมมติฐำน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านเพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงินเดือน กลุ่มต าแหน่งงาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับประสิทธิภาพ ส่วนตัวแปรด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมมีความส าพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เท่ากับ 0.003 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 โดยพบว่า
การศึกษาในระดับปริญญาโทส่งผลต่อประสิทธิภาพในระดับมากและปานกลาง ร้อยละ 38.5,38.5 
ตามล าดับ ส่วนการศึกษาระดับปริญญาตรีส่งผลต่อประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ 68 ระดับ
ประสิทธิภาพส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบปัจจัยว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร  
จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลเท่ากับ 0.000 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value 
< 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
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10. สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนองคาย อยู่ในระดับที่น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.864) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ น าทฤษฎีโมเดลการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของ Guest (1987) มาปรับใช้ ซึ่งไม่ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกด้วย การมีส่วนร่วม 
ในด้านการคัดเลือกบุคคล และการให้รางวัล มีระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ จึงไม่อยากมีส่วนร่วมได้ 
ท าให้ผลการศึกษา อาจจะไม่ได้สะท้อนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การศึกษาทางด้านประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
0.832) และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกการประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

 
11. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้  ศึกษาเพียงการมีส่วนร่วมมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารส่วนจังหวัด เพียงปัจจัยเดียว จึงไม่สามารถหาสาเหตุของการมีส่วนร่วมหรือขาดการมีส่วน
ร่วมในประเด็นต่าง ๆ ได้ จึงข้อเสนอแนะให้ด าเนินการสัมภาษณ์ และศึกษากฎหมายข้อบังคับ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ 
ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยแนะน าแนวทางในการศึกษาในการวิจัยครั้ง นี้ 
ขอขอบคุณนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายพิชิต ติหะปัญโญ 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และนางทัศนียา หมวกไสว หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล ผู้ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สละเวลาให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมาไว้  
ณ โอกาสนี้ 
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บทบำทกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำน ี

เกศิณี คุ้มบุ่งคล้า* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในการบริหาร
การเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี  
ผลการศึกษาพบว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีบทบาท
เพียงด้านรายจ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีด าเนินการในบทบาทดังกล่าวภายใต้นโยบายการคลัง
ของรัฐ ผ่านการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับการบริหารการเงินการคลังของ
จังหวัด ที่เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านการปฏิบัติงานในภารกิจ หน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน  
มีส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนราชการในการใช้จ่ายเงินภาครัฐ มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี  ส าหรับความเหมาะสมบทบาท
ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการบริหารการเงินการคลัง จากทัศนะของผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เห็นว่าขึ้นอยู่กับความเพียงพอของอ านาจในการด าเนินการ หรือการแก้ไขปัญหาว่าสามารถ
ด าเนินการ หรือแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องได้หรือไม่ ซึ่งหากมีอ านาจเพียงพอก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่อง
นั้นได้ ปัญหาในการใช้จ่ายเงินงบประมาณคือ การขาดแคลนบุคคลากร ประกอบกับบุคลากร  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาจากระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และ
ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้คือปัญหาของ ผู้รับจ้างที่เกิดการทิ้งงานและส่งมอบงานล่าช้า ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลต่อการกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เกิดความล่าช้า 
ค ำส ำคัญ: บทบาทการบริหาร, การเงินการคลัง, ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้าและการคลัง เพ่ือสังคม 

เพ่ิมบทบาทของกระทรวงการคลังในการบริหารงานระดับภูมิภาคผ่านคลังจังหวัดปฏิรูปบทบาทและ
กระบวนการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรองรับแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานด้านระบบรับเงิน-จ่ายเงิน และการบริหารเงินสด
ภาครัฐสนับสนุนการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะปรับบทบาทเป็นผู้ว่า CEO (Chief Executive 
Officer) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางของจังหวัดในด้านการสร้างความมั่งคั่งและการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัด ซึ่งกระบวนการที่จะก าหนดทิศทางดังกล่าว โดยเฉพาะความมั่งคั่ง 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจมหาภาค ฐานะการคลัง รายได้
และรายจ่ายของภาคสาธารณะและบทบาทของภาคเอกชนในจังหวัด ซึ่งสะท้อนอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะของจังหวัดและวัดผลสัมฤทธิ์การด าเนินนโยบายและความมั่งคั่งของจังหวัด
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการก าหนดนโยบายแบบบูรณาการในระยะสั้นและปานกลาง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การบริหารงบประมาณและรายได้ ตลอดจนทรัพยากรของจังหวัดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากนโยบายกระทรวงการคลังเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้าและนโยบาย 
การปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจของส านักงานคลังจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูล ( Information 
Center) ของจังหวัดและกระทรวงการคลังได้ปรับบทบาทให้ส านักงานคลั งจังหวัดท าหน้าที่
เปรียบเสมือนกระทรวงการคลังในทุกจังหวัดโดยเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังประจ าจังหวัด 
(CFO) ของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ได้เห็นชอบในหลักการปรับบทบาทและภารกิจบุคลากร
ส านักงานคลังจังหวัดให้เป็น CFO ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะ CEO ของจังหวัด จะต้องให้ความส าคัญกับข้อมูล
การเงินการคลังของจังหวัด เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งและ 
การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานีในการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานีว่ามีบทบาทอย่างไร 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในการบริหารการเงินการคลังของจังหวัด
อุดรธานี 
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3. วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ข อง
ส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, คลังจังหวัดอุดรธานี, เจ้าหน้าที่
ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี, เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เรียงล าดับจาก คลังจังหวัดอุดรธานี, ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี , เจ้าหน้าที่ของหน่วยเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี รายละเอียด 
มีดังนี ้

4.1 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังด้ำนงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย กำรบัญชีและกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังในระดับจังหวัด  

พบว่า การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง
ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน การคลัง
อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่ง ยืนตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และ
รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และ
การบริหารหนี้สาธารณะ จึงตราพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจที่
มีอยู่ตามกฎหมาย การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การด าเนินงาน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ 
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(2) การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การน าเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ภำพที่ 1. ภาพแสดงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐที่

เกี่ยวข้องของการการบริหารการเงินการคลังในระดับจังหวัด 
ที่มำ: ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 
 

(3) หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และจัดส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ และน าส่งกระทรวงการคลัง กรณีหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดให้น าส่งส านักงาน
คลังจังหวัด เพือ่รวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป 

(4) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ส าหรับการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน 
และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยต้อง
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์จากพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
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เพ่ือให้กระบวนการจัดสรร งบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งบประมาณเป็นส าคัญ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งข้ึน 

4.2 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของจังหวัดอุดรธำนีปัจจุบัน  
1) ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ตามโครงสร้างจังหวัด

อุดรธานี มีส่วนราชการจ านวน 106 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 181 แห่ง 
ประกอบด้วย  

(1) ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง   จ านวน 71 แห่ง  
(2) สังกัดส่วนภูมิภาค    จ านวน 35 แห่ง    

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง 
ด้านรายได้: สรรพกรพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

ธนารักษ์พ้ืนที่อุดรธานี 
ด้านรายจ่าย: ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 
ด้านทรัพย์สิน: ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
ด้านหนี้สิน: ธนาคารกรุงไทย / ธ.ก.ส. / ออมสิน / ธ.อ.ส. / SME / อิสลาม 
3) การด าเนินการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี โดยมีส านักงานคลัง

จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
และเป็นผู้แทนหน่วยงานกระทรวงการคลังในระดับจังหวัด มีการด าเนินการดังนี้ 

1) การบริหารด้านการเงิน 
(1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 มาตรา 7 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใดให้กระท าได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่
ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่
หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 

(2) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มาตรา 4 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 3.29 ล้านล้านบาท  

(3) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



[54] 
 

 
ภำพที่ 2. ภาพแสดงมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่มำ: ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 
 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และเพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน กระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงได้
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : จัดท าสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการใน
จังหวัดอุดรธานี 

กิจกรรมที่ 2 : แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนราชการ
ให้ถือปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 3 : จัดท าค าสั่งคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

กิจกรรมที่ 4 : จัดประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 5 : การจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายสูง 
กิจกรรมที่ 6 : การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
กิจกรรมที่ 7 : รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
2) การบริหารด้านการคลัง/การขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาล  
ส านักงานคลังจังหวัด ในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค มีภารกิจ

น านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของรัฐ ซึ่งโครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการเร่งด่วน ระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพียง 19 วัน และครอบคลุมประชาชนในจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ปัญหาที่พบ ได้แก่ นโยบายของรัฐภายใต้กระทรวงการคลัง ส านักงานคลังจังหวัดจะเป็น
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ผู้รับผิดชอบหลัก ด้วยข้อจ ากัดส านักงานคลังจังหวัดที่บุคลากรการลงพ้ืนที่ให้เข้าถึงประชาชนจะต้อง
ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย เช่น อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ การสนับสนุน 
การช่วยเหลือให้การลงทะเบียนครอบคลุมทั้ง 20 อ าเภอ ประกอบกับสถานการณ์โควิด การลงพ้ืนที่
เพ่ือรับลงทะเบียน ต้องมีความระมัดระวัง รักษาระยะห่าง จึงท าให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เป็นไปด้วยความยากล าบาก ถ้าสามารถท าให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้มากที่สุด จะท าให้
ประชาชนได้รับเงิน 7,000 บาท น ามาใช้จ่ายเพ่ิมก าลังซื้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดในช่วง
วิกฤตโควิด ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อโครงการภายใต้การขับเคลื่อนของส านักงานคลังหวัดอุดรธานี 

4.3 บทบำทของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุดรธำนี 

บทบาทการบริหารการเงินการคลังในปัจจุบันของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีการบริหาร
ตั้งแต่  

1) ต้นทาง คือ ต้องสามารถระบุปัญหาของประชาชนได้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรแล้ว
สร้าง develop แผนงานโครงการที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการท าโครงการนั้น ๆ ก็จะถือว่า
เป็นโครงการที่ดีและจะได้รับการพลักดัน ดีพอที่จะท าแล้วส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามโครงการต่าง ๆ 
ต้องเกิดขึ้นมาจากความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  

2) กลางทาง คือ พี่น้องประชาชนเขาไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่นักวิชาการ เขารู้แต่ว่าเขา
มีความต้องการอะไรเพราะฉะนั้นการตอบสนองในรูปแบบของโครงการเพ่ือช่วยเหลือ และแก้ปัญหา
ความต้องการให้พ่ีน้องประชาชน ในบางโครงการขาดความพร้อมขาดความสมบูรณ์ของแผนงาน
ฉะนั้นมันท าให้เกิดอุปสรรคในการบริหารของจังหวัด แทบทุกจังหวัดก็จะสร้างกลไกในการติดตาม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบฟังชั่นหรืองบกลุ่มจังหวัดก็ตาม ฉะนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะที่เป็น CEO หัวหน้าในการบริหารก็จะมีบทบาทส าคัญในการผลักดันตั้งแต่โครงการ 
แผนงาน ให้มีความสมบูรณ์ในการเสนอของบประมาณมา ผู้ว่าฯ ก็มีหน้าที่ในการก ากับดูแลแก้ไข
ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย 

3) ปลายทาง คือ มีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติว่าโครงการนั้นแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้จริงหรือไม่ โดยผ่านกระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แต่ว่าการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
แน่นอนว่าไม่ได้มีผลเพียงแค่แก้ไขปัญหาและความต้องการเฉพาะหน้าของพ่ีน้องประชาชน แต่ต้อง
แก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศด้วย โดยต้องคาดหวังในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันนี้
เป็นความคาดหวังที่ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาของประชาชน 

เป้าหมายของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐมี 2 อย่างท่ีต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป คือ  
1) การแก้ไข บรรเทา ความเดือนร้อนของประชาชน  
2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
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จากการสัมภาษณ์ถึงความเหมาะสมของการบริหารการเงินการคลัง ในมุมมองของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากยังไม่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร พบว่า กฎหมาย
ทั้งหลายหรือระเบียบทั้งหลาย ในยุคหลัง ๆ ระบบราชการเองก็มีการปรับตัวมากขึ้น ก็ไม่มุ่งเน้นใน
การท างานในเชิงเดี่ยวหรือเชิงฟังก์ชันอย่างเดียวแต่มีการสอดประสานกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการบริหารปัจจุบัน ปรับปรุงได้ดีขึ้นมากพอสมควรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคน
ที่มาใช้เครื่องมือเหล่านั้นว่าจะสามารถใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเศรษฐกิจ
ภาพรวม ระบบงบประมาณ หรือการบริหารการคลังในภาพรวมได้ดีแค่ไหน ส าหรับระเบียบวินัยทาง
การเงินการคลังที่ต้องมุ่งเน้นโดยหลักต้องจับกับกรอบธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 

1) หลักคุณธรรม 
2) หลักนิติธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักความมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า 

การใช้เงินต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบระเบียบกฎหมาย ก็จะมีหลาย ๆ ระเบียบ หรือกฎหมาย 
ที่พยายามจะสร้างให้ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารการเงินการคลัง อันนี้ เป็นกรอบหรือ
สภาพแวดล้อมที่จะต้องมาปกคลุมอยู่ ก็คือเรื่องของระเบียบวินัยทางการเงินการคลัง กรอบใหญ่ก็คือ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

จากการสัมภาษณ์ในมุมมองผู้ว่า CEO ในการบริหารการเงินภาครัฐควรจะเป็นอย่างไร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเห็นว่า การที่ผู้ว่าฯ จะสามารถเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหารได้นั้น 
ก็แปลว่าหลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ ต้องออกให้เอ้ืออ านวย แต่จะสังเกตได้ว่า โดยเจตนารมณ์ของ
ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ก าหนดให้ในจังหวัดแต่ละจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพียง 1 คน  
ที่รับผิดชอบการบริหารทั้งหมด ค านี้เป็นค าโบราณดั้งเดิม และมีสภาพที่ใช้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยัง
ถือว่าผู้ว่าฯ โดยสภาพเป็นประธานเจ้าหน้าที่มาดั้งเดิมอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะบริหารใน
หน่วยงานคลังจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าฯ ไม่ได้ไปสั่งการเจ้าหน้าที่ในส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานีโดยตรง 
แต่ผู้ว่าฯ ต้องสั่งการหัวหน้า ซึ่งก็คือท่านคลังจังหวัดอุดรธานี ฉะนั้นผู้ว่าฯ ก็จะมาควบคู่กับค าว่า
บูรณาการ CEO ก็มีหน้าที่บรูณาการงาน เพราะงานในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงเดี่ยว
แล้ว ต้องแก้ไขปัญหาโดยหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น โครงการเราชนะที่ออกมาโดยกระทรวงการคลัง  
แต่ในการปฏิบัติจริง ๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น หน่วยงานเอกชน ซึ่งไม่เกี่ยวกับราชการ 
ธนาคารที่ร่วมการปฏิบัติ ฝ่ายปกครองที่ต้องไปประสานกับคนในพ้ืนที่กับชาวบ้าน ฝ่ายสาธารณสุข
ต้องมาดูแลประชาชนในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค รวมถึงพาณิชย์จังหวัดฯ เพราะว่าเป็นเรื่องของ
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การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนพาณิชย์จังหวัดฯ ก็ต้องเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะฉะนั้นจึงเกิดการบูรณา
การกันขึ้น โดยผู้ว่าฯจะแสดงออกบทบาทนี้โดยการบูรณาการ คือ 1) มีหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ และ 2) 
มีอ านาจเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติมีเครื่องมือ ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ 
อย่างเพียงพอซึ่งจะท าให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น สะท้อนถึงค าว่า CEO ที่แสดง
ให้เห็นว่าระบบราชการได้พัฒนาการบริหารงานเชิงฟังก์ชั่น และเชิงพื้นท่ีเข้าด้วยกัน  

4.4 ปัญหำอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ด้ำนกำรเบิกจ่ำยของ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 

1) ข้อมูลจากคลังจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี  

- บุคลากรของส่วนราชการขาดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระเบียบ
ข้อกฎหมาย และข้ันตอน  ในระบบ e-GP 

- เกิดจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้าง โดยรายการยื่น
อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามมาตรา 114-119 แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีปริมาณมาก ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการและ
การพิจารณาการอุทธรณ์ โดยเฉลี่ยประมาณ 77 วัน ส่งผลให้การลงนามในสัญญาล่าช้า กระทบถึง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ล่าช้าไปด้วยหากกรณีนี้เกิดจากการกลั่นแกล้งกันของผู้ยื่นข้อเสนอจะท า
ให้รัฐเสียเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อเม็ดเงินที่จะลงสู่จังหวัดจะมีความล่าช้าด้วย 

- ผู้รับจ้างทิ้งงาน การส่งงานล่าช้า สาเหตุบางส่วนเกิดจากระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้การ
แข่งขันของผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง  
เมื่อผู้รับจ้างต่างถิ่นเป็นผู้ชนะราคา ต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร การด าเนินการอาจเกิด
ความล่าช้า เมื่อมีต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น ก็มีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะทิ้งงานได้บ่อยครั้ง แต่สาเหตุนี้
ภาครัฐไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการแข่งขัน
ของผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

2) ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
และการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มีปัญหาระดับส่วนราชการ ได้แก่ 

- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานแยกแต่ละหน้าที่  ท าให้การ
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายล่าช้า และส่งผลให้การปฏิบัติ ด้านความครบถ้วนของ
รายการบัญชีลดน้อยลงเนื่องจากปริมาณงานที่มาก 

- การขาดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
ขั้นตอน ในระบบ e-GP 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
5.1 บทบำทของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี 

5.1.1 จากโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีบทบาท 
ในการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี คือด้านรายจ่าย โดยมีหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหน่วยงานด าเนินงานภายใต้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ ได้แก่ 

1) ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานก ากับ ดูแล และสนับสนุน 
ส่วนราชการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

2) ส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
3) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ความคุ้มค่าของการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ   
จากบทบาทการบริหารการเงินการคลังด้านรายจ่าย ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ด าเนินการในบทบาทดังกล่าวภายใต้นโยบายการคลังของรัฐเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเป้าหมายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่างที่ต้อง
ขับเคลื่อนควบคู่กันไป คือ  

1) การแก้ไข บรรเทา ความเดือนร้อนของประชาชน  
2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

มีการบริหารตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1) ต้นทาง คือ ใช้เงินงบประมาณของรัฐ ผ่านแผนงานโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
2) กลางทาง คือ สร้างความสมบูรณ์ของโครงการ แผนงาน ในการเสนอขอ

งบประมาณ เช่น หน้าที่ในการก ากับดูแล แก้ไขปัญหาให้กับส่วนราชการต่าง ๆ  
3) ปลายทาง คือ การประเมินติดตามผลการปฏิบัติ ผลการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน รวมถึงความคาดหวังในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปรียบได้กับ CEO ของจังหวัดอุดรธานีคือเป็นผู้ที่มีหน้าที่บูรณา

การงานในจังหวัดอุดรธานีโดยการก ากับดูแล สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน แก้ไขปัญหา
ให้กับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการในขอบเขตอ านาจที่ได้รับ มี การ
สนับสนุนให้ส่วนราชการในจังหวัดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่  1) หลัก
คุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 
และ 6) หลักความคุ้มค่า 

 
 



[59] 
 

5.2 ด้ำนควำมเหมำะสมส ำหรับบทบำทของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
ในการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี จากทัศนะของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

เห็นว่าขึ้นอยู่กับอ านาจในการด าเนินการ หรือการแก้ไขปัญหาว่าสามารถด าเนินการ หรือแก้ไขปัญหา
แต่ละเรื่องได้หรือไม่ ซึ่งหากมีอ านาจเพียงพอก็จะสามารถด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น  
ความเหมาะสมส าหรับบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดจึง
ต้องพิจารณาเป็นเฉพาะเรื่องไป 

5.3 ปัญหำอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ด้ำนกำรเบิกจ่ำยของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดอุดรธำนี  

1) ปัญหาของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท. 
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุดรธานี มีปัญหา

ระดับส่วนราชการ ได้แก่ 
(1) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแยกแต่ละหน้าที่ ท าให้การ

ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายล่าช้า และส่งผลให้การปฏิบัติด้านความครบถ้วนของ
รายการบัญชีลดน้อยลงเนื่องจากปริมาณงานที่มาก 

(2) การขาดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
ขั้นตอนในระบบ e-GP 

2) ปัญหาของผู้รับจ้าง 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดจากผู้รับจ้าง ทิ้งงาน การส่งงาน

ล่าช้า สาเหตุบางส่วนเกิดจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้การแข่งขันของผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้รับ
จ้างเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เมื่อผู้รับจ้างต่างถิ่นเป็นผู้ชนะราคา ต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
เครื่องจักร การด าเนินการอาจเกิดความล่าช้า เมื่อมีต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น ก็มีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะ
ทิ้งงานได้บ่อยครั้ง แต่สาเหตุนี้ภาครัฐไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องต้องการให้มีการแข่งขันของผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  

3) ปัญหาจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้าง 
รายการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามมาตรา 114 -119 แห่ง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีปริมาณมาก ประกอบกับ
ระยะเวลาในการด าเนินการและการพิจารณาการอุทธรณ์ โดยเฉลี่ยประมาณ 77 วัน ส่งผลให้การลง
นามในสัญญาล่าช้า กระทบถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ล่าช้าไปด้วยหากกรณีนี้เกิดจากการกลั่น
แกล้งกันของผู้ยื่นข้อเสนอ จะท าให้รัฐเสียเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อเม็ดเงินที่จะลง
สู่จังหวัดจะมีความล่าช้าด้วย 
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6. ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในอนำคต 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารการเงินการคลังในภาพรวมระดับจังหวัด โดยเป็น

การเจาะจงศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารระดับจังหวัด และหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการเงินการคลัง
ซึ่งไม่ได้ศึกษาข้อมูลในแต่ละด้านของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังได้ครบทุกหน่วยงาน
ภายในจังหวัดอุดรธานี ท าให้ยังไม่ทราบถึงรูปแบบการปฏิบัติและปัญหาของหน่วยงานอ่ืนที่อาจมี
กระบวนการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ได้ครบถ้วน 

งานวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของการบริหารการเงิน
การคลังของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและปัญหาในการด าเนินงาน 
ในแต่ละหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน 
 

กิตติกรรมประกำศ 

การท าวิจัยเรื่องการบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาของบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆษิต อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่ได้ให้ความกรุณาในการเสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่ง ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  
ความคิดเห็น ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยนี้ในทุกข้ันตอน เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ ดร. 
ภาวิณี ช่วยประคอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ผู้วิจารณ์
การค้นคว้าอิสระนี้ และได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้อย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสาวบุปผา อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี ที่เสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ และอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่าอย่างยิ่งให้แก่ข้าพเจ้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อุดรธานีทุกท่านที่ให้ความ
กรุณาช่วยเหลือตลอดหลักสูตรการศึกษา  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้ที่ให้ความสนใจหรือผู้ที่ต้องการน าข้อมูลในงานวิจัยนี้ ไปใช้ประโยชน์ 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ทุกประการ 
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กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของโรงแรมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์โควิด-19: 
กรณีศึกษำโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้ำนสบำยริมโขง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคำย 

ฉัตรมงคล กลางท่าไค่* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการ
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยได้ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก 
( In-depth Interview) ที่ ผู้ ให้สัมภาษณ์ เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จ านวน 20 คน ดังนี้ 1) ผู้บริหารของโรงแรมจ านวน 2 คน 2) 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน และ 3) พนักงานของโรงแรม 16 คนโดยการสัมภาษณ์
ด้วยค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และท าให้ได้ข้อมูล
หลากหลายแง่มุม โดยมีประเด็นค าถามปลายเปิด จ านวน 6 ค าถาม  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-
19ปรากฏผลการศึกษาตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) พบว่าการพัฒนาบุคลคลของโรงแรมมีการวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 
แทบไม่มีความแตกต่างกัน คือ ทางโรงแรมทั้งสองแห่งได้มีการวางแผนรับมือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานติดตาม
ข่าวสารของทางราชการและมาตรการณ์ต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้กับวิธีการและกระบวนการ
วางแผน ในด้านการปฏิบัติตามแผนนั้นในการด้านการรับมือกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทาง
โรงแรมนั้นทั้งสองโรงแรมได้มีการจัดส่งพนักงานให้ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 
มีปฏิบัติตามแผนตามมาตรการของทางภาครัฐโดยการคัดกรองลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง หลีกเลี่ยง  
การสัมผัสกับลูกค้า วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพักเสมอ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพัก ส่วนในเรื่อง
การพบผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าหรือพนักงานของทางโรงแรมนั้นก็จะจัดส่งโรงพยาบาลที่ทางโรงแรมได้ท า 
MOU (Memorandum Of Understanding)  ร่วม เ พ่ือให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมี

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
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ประสิทธิภาพ ในด้านการติดตามตรวจและโอกาสในการพัฒนานั้นพบว่ามีการสอบถามคัดกรองคน
ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงและคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงส่วนค าถามที่สอง พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบุคคล 
นาน ๆ ครั้งจะได้มีการจัดฝึกอบรมด้านบริการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ส่วนค าถามที่สาม ในส่วน
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบุคคล พบว่า มีการลดพนักงานลงจากเดิม ผู้ใช้บริการลดลงจากเดิมมากจาก
เดิมกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นชาวต่างชาติเนื่องจากตอนนี้ปิดประเทศท าให้ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้
ลดลง ในส่วนของพนักงานนั้นเกือบทังหมดตอบไปในทิศทางเดี่ยวกันคือ รายได้และผู้ใช้บริการลดลง
มาก ในด้านการปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม/การจัดท ามาตรฐานใหม่พบว่าโรงแรมทั้งสอง
โรงแรมนั้นเป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มากการบริหารหรือการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  
ยังไม่ค่อยเป็นระบบแบบแผนตามที่ควร ในอนาคตทางโรงแรมเองได้มีแผนการพัฒนาระบบพัฒนา
บุคคลขึ้นโดยเริ่มจาก การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรมให้ กับพนักงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทางโรงแรมยังขาดระบบสวัสดิการให้กับพนักงานเพ่ือการท างานอย่าง
มั่นคงและส่งเสริมการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือเพ่ิมเงินเดือนค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและที่ส าคัญที่
ขาดไม่ได้ทางโรงแรมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันเพ่ือทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และจะได้น ามาแก้ไขและประยุกต์ใช้ในบริการรูปแบบใหม่ในอนาคต
ต่อไป 

ผลการเสนอแนวทางการพัฒนาพบว่ากระบวนการหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
โรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบาย 
ริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แบบเดิมนั้นยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19โดยการปิดกิจการหรือลดจ านวนพนักงานลงโดยขาดความรู้ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและไม่มีการประชาสัมพันธ์ของทางโรงแรมอย่างทั่วถึง ระบบที่พัฒนาขึ้น
เกิดนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดให้มีการ
อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารธารณสุขจากทางโรงพยาบาลมีการสอบถามผู้ที่เดิมทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ยงและมีการติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐและมีการประชาสัมพันธ์ของทางโรงแรมโดยผ่านสื่อ  
โซเชียลมีเดีย 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, โรงแรม, การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 
 
1. บทน ำ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการด าเนินการมาตั้งแต่อดีต เริ่มตั้งแต่มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าก่อนประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ได้ ซึ่งในอดีตนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้
ด าเนินการอย่างเป็นกิจจะลักษณะด าเนินการไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีปัญหา อุปสรรค ความสลับซับซ้อน
ในการบริหารมากนัก เพราะประชากรในสังคมมีน้อยและการร่วมตัวกันของคนเป็นกลุ่ม หรือองค์การ
ในการท ากิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ท ากิจกรรมหรือรวมกลุ่มกันเฉพาะ 
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ในกลุ่มเครือญาติท ามาหากินเพ่ือการด ารงชีพในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่กันท างาน
อย่างชัดเจนและงานที่ท าไม่ได้ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรียนรู้ได้จากการด ารงชีวิตประจ าวัน
สืบต่อกันเป็นรุ่น ๆ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์    

ต่อมาเม่ือถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มในกลางศตวรรษที่ 18 ได้มีการน าเครื่องจักร
มาใช้ในการท างานอย่างกว้างขวาง โรงงานที่ต้องการใช้คนงานมากมีเพ่ิมขึ้นท าให้มีการรับคนเข้า
ท างานตามความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน แต่ขอบเขตของงานค่อนข้างแคบและสภาพการท างาน 
ไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าจะยอมรับว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ แต่จุดเน้นของโรงงานมุ่ง ทางด้าน
เครื่องจักรเป็นหลัก ผลของการรับคนเข้าท างานในโรงงานและการจัดแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท าให้มีความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องการออกแบบงาน การคัดเลือกคนงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน และสวัสดิการในระยะต่อมา (สุนันทา เลาหนันทน์, 2556, น.5) 

การเพ่ิมขึ้นของประชากรไทยและประชากรโลก การน าเครื่องจักรไปใช้ในโรงงาน และการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร ท าให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองไทย ท าให้ระบบการบริหารต่าง ๆ มีปัญหาอุปสรรคและมีความ สลับซับซ้อน  
มากขึ้น ทรัพยากรมนุษย์จึงควรได้รับการบริหารอย่างมีระบบ แบ่งหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจน  
มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สังคมประเทศชาติได้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง 
สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542) กล่าวว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อกันหมดทั้งโลกหรือที่เรียกกันว่าโลก  
ไร้พรมแดนท าให้เกิดสภาพปัญหาที่สลับซับซ้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงกันอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคน 
ซึ่ งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการพัฒนาบ้านเมือง จึ งเป็นสิ่ งจ า เป็นและหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้
กระบวนการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องที่กระท ายากมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกท าให้
ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาคนให้ไปสู่ระบบการจัดการทันสมัยมากขึ้น  
(สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542, น.261-262) 

องค์การทุกองค์การทั้งองค์การภาครัฐและเอกชนย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จ
หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ การบริหารงานเพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุที่ “ทรัพยากรมนุษย์” นอกจากจะมีความส าคัญใน ด้านทรัพยากร
ทางการบริหารแล้ว “ทรัพยากรมนุษย์” ยังมีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของ กระบวนการบริหารงาน
ขององค์การนั้น ๆ ตามแนวคิดของ Gulick and Urwick (1937) POSDCoRB) ซึ่งประกอบไปด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นศูนย์กลางของ 
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การพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากร การบริหารที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดในองค์การให้มีประโยชน์ มีมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(พระพงษ์ชัย ชยว์โส, 2556, น.2) 

ดังนั้น การบริหารงานในปัจจุบันผู้บริหารของแต่ละองค์กรเริ่มตระหนัก และให้ความส าคัญ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น (ช านาญ ปิยวนิชพงษ์, 
2552, น.2) เป็นต้น 

การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบไม่เพียงช่วยให้เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงองค์กร
เท่านั้น ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอีกด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับว่าการที่จะด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน 

ดังนั้น การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารไม่ควรละเลยและต้องพยายามส่งเสริมให้มีมากขึ้นในองค์กรของตนเอง องค์กรของแต่ละ
องค์กรหากได้น าการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบเข้าไปช่วยในการท างานย่อมจะสามารถพัฒนา
บุคลากรในองค์กรธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรในองค์กรก็จะเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบได้ตลอดเวลา 
หากองค์กรใดมีการน าการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบมาใช้ในการจัดการบริหารงานในหน่วยงาน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศหรือทั่วโลก  
ได้เป็นอย่างด ี

ในปี ค.ศ. 2019 ได้เริ่มมีการเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-
19) ท าให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนไม่จ าเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้า
อยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพ่ืออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ ซึ่งข้อมูลที่
ได้รับนั้นก็มีทั้งจริงและปลอมปะปนกัน หรือบางข้อมูลที่เราเคยยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกัน  
การติดเชื้อ ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขึ้นการระบาดในวงกว้างของ COVID-19 ก็ท า
ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึง  
ในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ในอนาคตมากขึ้นด้วย 

จังหวัดหนองคายเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานตอนบนซึ่งมีพ้ืนที่อาณาบริเวณทิศเหนือ
ติดกับแม่น้ าโขงฝั่งตรงข้ามคือเมืองหลวงของประเทศลาวคือนครหลวงเวียงจันทร์ ทิศตะวันออกติดกับ
จังหวัดบึงกาฬ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลยและทิศใต้ติดกับจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



[68] 

 

นั้นจังหวัดหนองคายได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่หรือเมืองท่องเที่ยวซึ่งในอาณาบริเวณเขตอ าเภอเมือง
นั้นมีโรงแรมหรือที่พักเปิดขึ้นหลายแห่ง (125 แห่ง) เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
จากหลากหลายทั่วทุกมุมโลกและเพ่ือเป็นการพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาบุคคลของคนสองกลุ่มในองค์กรธุรกิจ 

ดังนั้น การช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอจึง
เป็นภารกิจหนึ่งที่จ าเป็นขององค์กร และผู้ที่มีส่วนส าคัญมาก ๆ ตรงจุดนี้ก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นั่นเอง ซึ่งงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) นั้นค่อนข้าง
จะส าคัญกับองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าขาดความใส่ใจตรงจุดนี้ องค์กรที่เต็มไปด้วยพนักงานไร้ประสิทธิภาพ  
ก็อาจท าให้องค์กรหยุดนิ่งอยู่กับท่ีไม่พัฒนาธุรกิจถดถอย และไร้ศักยภาพได้ในที่สุดเช่นกัน 

จากความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรม 
บุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จากการสุ่มตัวอย่าง โรงแรม 2 
แห่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้แก่ 1) โรงแรมบุศยรินทร์ 2) โรงแรมบ้านสบายริมโขง  
มีความส าคัญและน่าสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องสภาพปัญหาความต้องการ
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการของหลักสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA 
NIDA) สืบต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 มีลักษณะ
อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19  
3.2 เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์ 

โควิด-19 
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4. ขอบเขตกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดย ท าการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

โรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบาย 
ริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีสาระส าคัญที่สะท้อนถึงการพัฒนาบุคคลและสาเหตุที่ควร
แก้ไข อย่างไร 

 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยได้ใช้การสัมภาษณ์ ( Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีพัฒนาระบบของผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในโรงแรม
บ้านสบายริมโขงและโรงแรมบุศยรินทร์ จากปัจจัยต่าง ๆ โดยปราศจากอคติของผู้วิจัย ที่จะต้องน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล ในกรณีที่ได้มาทบทวนข้อมูลแล้วพบว่ายังมีข้อมูลที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจะด าเนินการโทรศัพท์ไปสอบถามเพ่ิมเติมในภายหลัง 
โดยการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในพัฒนาระบบผู้บริหารและพนักงานโรงแรม
บุศยรินทร์และบ้านสบายริมโขง นั้นใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) โดยสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่ส าคัญ และความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงาน และแนวทางการ
พัฒนา และการรวบรวมข้อมูลโดยเป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับ
สถานการณ์หลังโควิด-19 โดยใช้กระบวนการพัฒนาวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย
Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
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ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-
19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
เป็นการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยได้ใช้การสัมภาษณ์ 
(Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการสั มภาษณ์ เจาะลึก ( In-depth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การบันทึกสังเกตการณ์กลุ่มเป้าหมายจากโรงแรม 
บุษยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง รวมทั้งการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ 
เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 

โดยก าหนดประชากร (People) ที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จ านวน 20 คนดังนี้ 1) โรงแรม 
บุศยรินทร์ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน ผู้จัดการ 1 คน พนักงาน 10 คน และ 2) โรงแรมบ้านสบาย
ริมโขงมีผู้บริหาร1คน ผู้จัดการ1คน พนักงาน8คน 
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7. ผลกำรศึกษำ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการ

รับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย”ผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบจ าลองแบบกระบวนการพัฒนาวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ตามแนวคิดของ Deming (1986) ซึ่งประกอบด้วย Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรวำงแวน (Plan) 
จากการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานในการวางแผนรับมือ 

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้าน
สบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 ด้วยข้อค าถามคือโรงแรมของท่านได้มีการวางแผน  
ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร   

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 20 คน         
1) ผู้บริหารของทางโรงแรม 2 คน  
2) หัวหน้าฝ่ายบุคคล   
3) พนักงาน 

1) ผู้บริหำร  
นายชูโชค ทวีพานิชย์ (โรงแรมบุศยรินทร์) พบว่าทางโรงแรมได้มีการวางแผนรับมือ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เดิมนั้นเราได้ปิดโรงแรม
โรงแรมเดือดร้อนโดยตรงเหมือนสายการบิน มีบุคลากรภาคบริการมีจ านวนมากซึ่งหากหายไปจาก
ระบบ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดีขึ้นและการท่องเที่ยวฟ้ืนคืนมาไทย
อาจเสียโอกาสหากบุคลากรไม่เพียงพอ ซึ่งภาครัฐควรมีการก าหนดแผนให้ชัดเจนว่ามาตรการ เช่น 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท าให้ส่วนใดกระทบบ้าง เพ่ือให้มีการวางแผนจัดการและกล้าตัดสินใจ  ปัจจุบันการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มจากการติดตามข่าวสารของทางราชการและมาตรการณ์ต่าง ๆ  
เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้กับวิธีการและกระบวนการในการรับมือในอนาคตดังนี้ 

(1) ทางโรงแรมของเราได้มีการคัดกรองและสอบถามข้อมูลของลูกค้าว่าได้
เดินทางมาจากพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 

(2) มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการบริการ 
(3) ลูกค้าทุกท่านที่จะเดินทางมาพักท่ีโรงแรมจะต้องสวมหน้ากากหรือแมส 
(4) ท าการตลาดแบบออนไลน์ผ่านสื่อโชว์เชียว 
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นายสมหมาย ติยานนท์ (ผู้บริหารโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่าทางโรงแรมได้มี
การวางแผนดังนี้ 

(1) มีการให้ผู้คัดกรองลูกค้าคนแรก (รปภ.) และพนักงานต้อนรับไปเข้าอบรม 
การป้องกันการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของเชื้อไวรัส จากโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. โดยมีสิ่งจูงใจพนักงาน
ให้เข้ารับการอบรมคือ โบนัส 

(2) ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติให้เกิดผล 
(3) วางมาตรการป้องต่าง ๆ ไปให้ลูกค้า และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ 

โดยไม่ละเว้น  
(4) มีการท า MOU กับ ทางโรงพยาบาล โดยทางโรงแรมจะจัดส่งกลุ่ม

ลูกค้าท่ีเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสให้กับทางโรงพยาบาลรักษาต่อไป 
2) หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล   
พลภัทร ติยานนท์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่ามีการวางแผน

ดังนี้ พยายามไม่รับลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงครับ เพ่ือที่จะท าให้สามารถเปิดโรงแรมและรับลูกค้าได้
ครับ ลดค่าห้องพักลงเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เจรจาขอยืดเวลาการผ่อนช าระสินเชื่อกับธนาคาร 
ท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล สื่อโซเชียลมี เดีย เช่น Facebook, Instagram, Line หรือ
แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ให้มากข้ึน ให้พนักงานมาท างานสลับวันเว้นวัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายครับ 

นายเกรียติภูมิธัม ทวีพานิชย์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบุศยรินทร์) พบว่ามีการ
วางแผนดังนี้มีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาที่พัก ราคาอาหาร  
การจ้างพนักงาน 

3) พนักงำน พบว่ามีการวางแผน ดังนี้ 
นายณัฐชนนท์ กองแก้ว ใส่หน้ากากอนามัย 
นายวสุภัทร ติยานนท์ หารายได้จากทางอ่ืนและให้แม่บ้านทางโรงแรมรับซักผ้า 

เพราะลูกค้าลดลงอย่างมาก 
นายพงศธร นูกลึง ทางโรงแรมได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน โดยแบ่งให้พนักงาน

แต่ละแผนกมีการป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งยังลดความเสี่ยงด้วยการปรับเปลี่ยนแผนงานของ
พนักงานตามความเหมาะสม 

นางสาวชุติมล ศรีทอง ให้ค าแนะน ากับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและพนักงานทุกคน 
เกี่ยวกับอาการเริ่มต้นของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวรับมือกับโรคโควิด-19 จะได้ไม่ตื่นตกใจ 
หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งต่อโรงแรมทันท ี

นายธนภูมิ นรินทร ตรวจวัดอุณหภูมิ อย่างเคร่งครัด เข้มงวดในการตรวจ 
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ เปรมพลอย ลดจ านวนพนักงาน จัดโปรโมชั่น และของสมนาคุณ 

เตรียมพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 ทุกเมื่อ 
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นายรณชัย พลทามูล 1) วางแผนการต้อนรับลูกค้าให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 2)
วางแผนการท างานบุคลกรภายในโรงแรม และ 3) สลับวันมาท างานของบุคลากรในโรงแรม ในกรณีที่
ท าหน้าทีเ่ดียวกัน 

นายธนากร พันหนอง ลดจ านวนพนักงาน ลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรมในส่วนที่ไม่
มีผู้เข้าพัก ให้ส่วนลดส าหรับผู้รับบริการห้องพักของโรงแรม มีมาตรการป้องกันส าหรับพนักงานและ  
ผู้เข้ารับบริการอย่างรัดกุม 

นายณัฐวัฒน์ เกศทองกาญจน์ วัดอุณหภูมิ พ่นยาฆ่าเชื้อ และให้พนักงานท าความ
สะอาด ทุก 2 ชั่วโมง ติดฉากกั้น เพ่ือป้องละอองจากลูกค้าและให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา 

นางณีรบล ตั้งอรุณสวัสดิ์ ให้พนักงานภายในองค์การมีการตรวจหาเชื้อ covid 19 
และมีการบันทึกช่องทางการติดต่อของผู้ใช้บริการเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโควิด และเ พ่ือความ
ปลอดภัยให้พนักงานมีการจองฉีดวัคซีน 

นางสุชารัตน์ วงศ์จารุวัฒน์ มีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านราคาที่พัก ราคาอาหาร การจ้างพนักงาน 

นายดรัณ ภัทรวรเมธ มีการวางแผนในส่วนของบุคลากร เพ่ือให้ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้
บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยของการแพร่ระบาดเชื้อ เพ่ือความสบายใจของทั้งสองฝ่าย จึงมี
การปรับเปลี่ยนระบบการเข้ามาใช้บริการโรงแรม มีความเข้มงวดในการตรวจเช็คผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง
อย่างละเอียด ก่อนเข้าใช้บริการ 

นายสมากร ชิดชอบ ด าเนินการตามค าสั่งของ สสจ. และอ าเภอ 
นางสาวสมฤทัย ค าหมื่น วางแผนระบบการดูแลจัดการลูกค้าท่ีจะเข้ามาพัก 
นางสาวอมรศรี ไฝเอ้ย ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอยู่เสมอ และ

สร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในโรงแรมให้รับทราบถึงสถานการณ์ 
นายเตชิต โพนสงครม ทางโรงแรมของเราจะมีเครื่องตรวจวันอุณหภูมิให้ลูกค้า 

วัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการและจะมีเจลล้างมือไว้ให้บริการลูกค้าค้า 
จากการสัมภาษณ์ที่ใช้การสัมภาษณ์แบบปรายเปิด บางกรณีอาจไม่ได้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้เพราะแผนของทางโรงแรมส่วนมากจะอิงไปกับมาตรการณ์ของทางภาครัฐ เช่นผู้บริหาร
ได้วางแผนไว้แล้วแบบมาตรการณ์แบบเดิมของรัฐแต่ ในเมื่อมีแผนใหม่มาท าให้บางทีทางโรงแรม
อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของทางภาครัฐตลอดเวลา ท าให้การปฏิบัติตามแผนของทางโรงแรมนั้นยัง
ไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้ 

องค์ประกอบท่ี 2 (Do) คือ กำรปฏิบัติตำมแผน 
จากการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานในการปฏิบัติ ตาม

แผนการรับมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์โควิด -19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์
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และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถามว่า โรงแรมของท่านมีมาตร
การณ์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 

1) ผู้บริหำร  
นายชูโชค ทวีพานิชย์ (โรงแรมบุศยรินทร์)  

(1) ลูกค้าทุกคนที่มาพักก่อนเข้าห้องพักต้องสวมแมส 
(2) มีการคัดกรองตามมาตรการณ์ของภาครัฐ 
(3) มีบริการร้านสะดวกซ้ือและร้านขายยาทางเภสัช 
(4) มีเจลล้างมือก่อนเข้ารับการบริการ 
(5) ลูกค้าทุกท่านที่มาติดต่อต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 
(6) หลังจากการพักเสร็จของลูกค้าได้มีการท าความสะอาดห้องพักมนุษย์

โดยเริ่มจากการติดตามข่าวสารของทางราชการและมาตรการณ์ต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้กับ
วิธีการและกระบวนการในการรับมือในอนาคตดังนี้ 

นายสมหมาย ติยานนท์ (ผู้บริหารโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่าทางโรงแรมมี
ปฏิบัติตามแผนดังนี้  

(1) รปภ. ที่เข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ตรวจวัดไข้เบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือ
วัดไข้ก่อน 

(2) หลังจากลูกค้าวัดไข้เสร็จ ต่อไปจะเป็นการที่ทางพนักงานต้องรับต้อง
พูดคุยสอบถามซัก Timeline เบื้องต้น ก่อนให้ลูกค้าเข้าพัก  

(3) เมื่อพบเจอกลุ่มเสี่ยงก็จะขอความร่วมมือลูกค้าให้ทางโรงแรม ได้จัดรถ
บริการส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ท า MOU ร่วม  

(4) เพ่ือเป็นการตอบแทนลูกค้า ทางโรงแรมจะจัดของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ 
เช่น คูปองรับประทานอาหารฟรี ส่วนลดในการเข้าพัก 

2) หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล   
(1) พลภัทร ติยานนท์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่ามี

ปฏิบัติตามแผนดังนี้คัดกรองลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกค้า วัดอุณหภูมิก่อน
เข้าพักเสมอ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าพัก ท าความสะอาดห้องด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเสมอ   

(2) นายเกรียติภูมิธัม ทวีพานิชย์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบุศยรินทร์)
พบว่ามีการปฏิบัติตามแผนดังนี้ ตรวจไข้ก่อนเข้าพักโรงแรม ป้องกันตามมาตรฐานของภาครัฐ ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพัก 
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3) พนักงำน พบว่า มีการปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
นายณัฐชนนท์ กองแก้ว ใส่หน้ากาอนามัยทุกคน 
นายวสุภัทร ติยานนท์ เรายังคงมีทุนส ารองท าให้สามารถจ้างลูกจ้างไว้ได้เพ่ือเป็น

การช่วยลูกจ้าง 
นายพงศธร นูกลึง ให้พนักงานป้องกันสวมหน้ากากอนามัยและแบ่งการท างานในแต่

ละสัปดาห์ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดพยายามไม่ให้กระทบกับพนักงานมากเกินไป และทางโรมแรมมี
การท าความสะอาดฆ่าเชื่อให้กับผู้เข้าพักอาศัยประจ า 

นางสาวชุติมล ศรีทอง ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงชื่อ และ
ฉีดเจลล้างมือให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาใช้บริการ 

นายธนภูมิ  นรินทร ให้พนักงานทุกคน สวมหน้ากากทุกคน ล้างมือทุกครั้ ง 
วัดอุณหภูมิก่อนเข้าท างาน 

นางสาวจันทร์จิราภรณ์ เปรมพลอย บังคับใช้หน้ากากอนามัย ตรวจโรคโควิดทุกคน 
ฉีดแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่ท างาน สอบการการเดินทางข้ามจังหวัดของพนักงานและ 
ให้พนักงานที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงได้ท าการกักตัว จ านวน 14 วัน เพ่ือรอดูอาการก่อนเข้าท างานต่อ 

นายรณชัย พลทามูล 1) การบริการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า 2) บริการจุดล้างเจล 
แอลกอฮอล์ และ 3) ตรวจโควิด-19 ให้บุคลากรในโรงแรม ทุก ๆ 14 วัน 

นายธนากร พันหนอง 1) ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้างานทุกวัน 2) พนักงาน
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3) จัดเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ที่ทางเข้าและ
ตามจุดต่าง ๆ ในโรงแรม 4) ท าการถ่ายเทระบายอากาศอย่างสม่ าเสมอ 5) ท าความสะอาดฆ่าเชื้อ
พ้ืนผิวจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู เป็นต้น 6) ยกเลิกการพาชมและแนะน าบริการ
ภายในห้องพักชั่วคราว 7) ตรวจสอบซักประวัติสุขภาพผู้เข้ารับบริการก่อนเช็คอินหรือเข้าห้องอาหาร
และ 8) ก าหนดจ านวนคนใช้บริการลิฟต์ในแต่ละครั้ง 

นายณัฐวัฒน์ เกศทองกาญจน์ ทางโรงแรมได้ คัดกรองผู้เข้าพัก จากสถานที่มาของ 
ผู้เข้าพัก และให้ผู้เข้าพัก แสดงไทม์ไลน์พอสังเขป 

นางณีรบล ตั้งอรุณสวัสดิ์ มีการวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าใช้บริการและหลัง
จารบริการมีการให้น้ ายาฆ่าเชื้อท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากผู้บริการใช้เสร็จ 

นางสุชารัตน์ วงศ์จารุวัฒน์ สวมถุงมือหน้ากากอนามัย พ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดที่มีมือ
สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลิฟต์ ราวจับ ประตู ห้องน้ า และถ่ายเทอากาศอยู่เสมอ 

นายดรัณ ภัทรวรเมธ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ 
2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3) จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4) จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5) ท าความสะอาดภายนอกและภายในโรงแรม/
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พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ และ 6) ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก
เหลื่อมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 

นายสมากร ชิดชอบ ใช้มาตรการ DMHTT ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะน า 
นางสาวสมฤทัย ค าหมื่น ลดความหนาแน่นของประชากร เว้นระยะห่าง สวมแมส  

ตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์บริการทุกจุด 
ส ำหรับผู้เข้ำพัก 
1) ท าการคัดกรองเบื้องต้น 
2) เน้นย้ าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
ส ำหรับบุคลำกรภำยในโรงแรม 
1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดให้บุคลากรเข้าใจ  
2) เน้นย้ าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน

และนอกเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการน าเชื้อเข้าพ้ืนที่ 
นายเตชิต โพนสงครม มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งและมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ส าหรับ

ล้างมือ 
องค์ประกอบที่ 3 (Check) คือ กำรตรวจสอบ/กำรติดตำมผล ค้นหำปัญหำและโอกำส

พัฒนำ 
จากการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานในการรับมือในการพัฒนา

ตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหาปัญหาและโอกาสพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์โควิด-19: 
กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายด้วยค าถาม
ว่า โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ โรงแรมของท่านมี
การพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-
19 อย่างไร 

1) ผู้บริหำร  
นายชูโชค ทวีพานิชย์ (โรงแรมบุศยรินทร์) โรงแรมของท่านมีการสอบถามการ

เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมี โดยการสอบถามของพนักงานต้อนรับของ 
ทางโรงแรม โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร 1) จากการคัดเลือกและ 
สรรหาพนักงาน โดยเริ่มจากต าแหน่งผู้จัดการจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 2) นาน ๆ ครั้ง ก็จะมีการ
ฝึกอบรมให้กับพนักงานเพ่ือเสริมทักษะและความรู้ 3) ในบางครั้งก็ได้สุ่มการสอบถามไปยังลูกค้า  
ที่เคยมาใช้บริการและน าปัญหาที่ได้รับจากลูกค้ามาอบรมและตักเตือนพนักงาน 4) ในพนักงานที่ขาย
ของที่โรงแรมมีการฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงาน โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 1) จากแต่ก่อนมีพนักงาน 70 กว่าคน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 
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ปัจจุบัน ท าให้ทางโรงแรมแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเลยได้ต้องลดจ านวนพนักงานลงจากเดิมเหลือ 40 
คน และ 2) จากเดิมกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนต่างจากชาติเป็นส่วนใหญ่ลดน้อยลง 

นายสมหมาย ติยานนท์(ผู้บริหารโรงแรมบ้านสบายริมโขง)พบว่าทางโรงแรมได้มีการ
รับมือในการพัฒนาตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหาปัญหาและโอกาสพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในสถานการณ์โควิด-19 โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ 
ตอบ มีการสอบถามเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร  
ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรม และให้ห้องพิเศษที่มีไว้ให้พนักงานทุกคนระบายความเครียดจากการ
ท างาน โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร กลุ่มลูกค้าเดินทางมาเข้า
พักน้อยลงเมื่อเทียบกับ ก่อนที่จะเกิดโรคละบาท โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ส่งผลให้ทางโรงแรมต้องลด
ค่าใช้จ่ายบางส่วน และลดเงินเดือนพนักงานแทนการให้ออกเป็นต้น   

2) หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล   
พลภัทร ติยานนท์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่ามีการรับมือ 

ในการพัฒนาตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหาปัญหาและโอกาสพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์
โควิด-19 ดังนี้ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบ  
มีครับ สอบถามตลอดว่ามาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่และได้กักตัวหลังมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่ โรงแรม
ของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเรื่องการบริการต่าง ๆ 
อบรมพนักงานด่านหน้าในเรื่องการบริการอย่างเข้มข้นปรับปรุงและพัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา  
โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างไร ลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้หดตัวลง ไม่มีเงินส่งธนาคาร ไม่มีเงินจ่ายพนักงาน ต้องเลิกจ้างพนักงาน   

นายเกรียติภูมิธัม ทวีพานิชย์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบุศยรินทร์) พบว่ามีการ
รับมือในการพัฒนาตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหาปัญหาและโอกาสพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพัก
หรือไม่ ตอบมีการสอบถาม โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร มีการประชุม
วางแผน Morning talk ทุก ๆ วัน โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 
ลูกค้าลดลง  

3) พนักงำน พบว่า มีการรับมือในการพัฒนาตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหา
ปัญหาและโอกาสพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้  

นายณัฐชนนท์ กองแก้ว โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบสอบถาม โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร  
เพ่ิมโบนัส โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร รายได้ลดลง 
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นายวสุภัทร ติยานนท์ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม ่ตอบจ าเป็นต้องสอบถามเพราะต้องระวังลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสียง โรงแรมของท่าน
มีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร ให้รับการอบรมจากโรงแรมที่มีชื่อเสียง โรงแรมของท่าน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร ลูกค้าลดลงอย่างมาก  

นายพงศธร นูกลึง โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
เข้าพักหรือไม่ ตอบโดยสถานะปัจจุบันทางโรงแรมไม่สามารถถามข้อมูลการเดินทางจากลูกค้าได้  
โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร ทางโรงแรมจัดการอบรมและให้พนักงาน
ท างานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 อย่างไร ผลกระทบลูกค้าลดลง รายได้ลดลง 

นางสาวชุติมล ศรีทอง โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมีโรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร มีการฝึกอบรม
ของทุกฝ่ายในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในโรงแรม และโรงแรมของ
ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 1) รายได้ลดลง และ 2) จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าใช้บริการ 

นายธนภูมิ นรินทร โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
เข้าพักหรือไม่หากมีผู้เข้าที่พักอาศัยมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเราต้องท าการตรวจอย่างเคร่งครัด  โรงแรมของ
ท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรทุก ๆ เดือนจะมีการประเมินพนักงาน เราจะต้องใส่ใจ
พนักงานทุกคนว่ามีการท างานเป็นเช่นไรเพ่ือนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและโรงแรม และโรงแรมของ
ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร โดนกระทบทุกด้าน ท าให้ไม่มีรายได้จึงต้องยุติ
การเปิดกิจการ  

นางสาวจันทร์จิราภรณ์ เปรมพลอย โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจาก
พ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมี ถ้ามาจากพ้ืนที่เสี่ยงทางโรงแรมจะแยกห้องต่างหากและ 
มีมาตรการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาพ้นแอลกอฮอล์ตลอด แยกการกินจากคนที่ไม่ได้มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 
เพ่ือความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคน โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการ
อย่างไรประเมินพนักงานทุก ๆ สามเดือน อบรมพนักงานทุก ๆ หนึ่งเดือนและโรงแรมของท่านได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร จ านวนผู้ใช้บริการน้อยลง นักเที่ยวชาวต่างชาติลดลง  

นายรณชัย พลทามูล โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
เข้าพักหรือไม่ขอความร่วมมือจากลูกค้าช่วยตอบแบบฟอร์มแบบง่าย ๆ ว่าเดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดง
หรือไม่ โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร 1) ส่งบุคลากรไปอบรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 2) โรงแรมส่งเสริมให้พนักงานอยู่ห่างกันในการปฏิบัติงานและโรงแรมของท่าน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 1) ยอดผู้เข้ามาพักลดลง ท าให้รายได้ของโรงแรม
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ลดลง 2) วัตถุดิบ สินค้า และบริการอื่น ๆ มีจ านวนการอุปโภคและบริโภคลดลง ส่งผลต่อรายได้ระยะ
ยาวของโรงแรม และ 3) โรงแรมต้องแบกรับภาระหลายด้านในช่วงที่ปิดท าการ  

นายธนากร พันหนอง โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมี โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรมีการจัดอบรม
การให้บริการประจ าปีและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างไร 
ขาดสมดุลทางด้านการเงินเนื่องจากรายรับลดร้อยลงแต่รายจ่ายเท่าเดิม ท าให้จ าเป็นต้องลดจ านวน
พนักงานลงบางส่วน และลดการใช้ไฟฟ้าลง 

นายณัฐวัฒน์ เกศทองกาญจน์ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่
เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบสอบถาม ว่าทางผู้เข้าพักเดินทางมาจากที่ใด โรงแรมของท่านมีการ
พัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรให้พนักงานเข้ารับความรู้กับพนักงานสาธารณสุขเพ่ือให้ทราบวิธี
และขั้นตอนปฏิบัติและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร ผู้เข้าพัก
ลดลง จากเหตุการณ์ปกติถึง 60% ท าให้เกิดความเสียหายในด้านค่าใช้จ่าย  

นางณีรบล ตั้งอรุณสวัสดิ์โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมีการสอบถามก่อนเสมอ โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการ
อย่างไรน าข้อมูลเกี่ยวกับโควิดมาแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กรและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร จ านวนผู้ใช้บริการน้อยลง  

นางสุชารัตน์ วงศ์จารุวัฒน์ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่
เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมี โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรจัดอบรม
และประเมินสมรรถนะของบุคลากรและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 
อย่างไร ได้รับผลกระทบคือผู้มาใช้บริการน้อยเนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยู่ทุกวันท าให้คนไม่กล้า
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลูกค้าที่มาพักก็น้อยลง แต่ยังคงต้องเปิดให้บริการเนื่องจากต้องมีพนักงาน
อีกหลายชีวิตที่ต้องดูแล ก็ต้องสู้กันต่อไป 

นายดรัณ ภัทรวรเมธ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
เข้าพักหรือไม่ตอบมีการสอบถามทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อในระดับหนึ่ง โรงแรม
ของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรมีการบริการที่สะดวกสบาย อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และปฏิบัติตามกฎของโรงแรมอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาต่างตามมาในภายหลังและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 อย่างไร
ลูกค้ามาใช้บริการน้อย ส่งผลให้มีรายได้ท่ีน้อยกว่าเดิมหลายเท่า และยังรวมไปถึงไม่มีรายได้น ามาจ่าย
ค่าจ้างพนักงาน  

นายสมากร ชิดชอบ โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อน
เข้าพักหรือไม่ตอบ มีการคัดกรองผู้เข้าพักตามค าสั่งของ สสจ. โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากร
ในการบริการอย่างไรใช้การเทรนนิ่งจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านงาน
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บริการและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างไร ผู้เข้าพักลดน้อยลง
เพราะการท่องเที่ยงซบเซา 

นางสาวสมฤทัย ค าหมื่น โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมีการสอบถาม โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร 
ให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 
ผู้เข้าพักน้อย ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย  

นางสาวอมรศรี ไฝเอ้ย โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ตอบมี มีการสอบถามการเดินทางจากทุกพ้ืนที่ ก่อนเข้าพัก เพ่ือท าการพิจารณารับ
ผู้เข้าพักโรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไร 1) สร้างความเป็นทีมเพ่ือให้การ
ด าเนินงานในแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น และ 2) มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
สร้างความรู้สึกร่วมในฐานะเพ่ือนที่ร่วมเดินทางมาเข้าพักในโรงแรมและโรงแรมของท่านได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรง ไม่สามารถรับ
ผู้เข้าพักได้ในช่วงของสถานการณ์คลี่คลาย ได้จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักส่งผลกระทบด้านงบประมาณ  
ในส่วนของรายจ่ายมากกว่ารายรับ   

นายเตชิต โพนสงครม โรงแรมของท่านมีการสอบถามการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ก่อนเข้าพักหรือไม่ ตอบมี เราจะท าการสอบถามลูกค้าก่อนทุกครั้งว่ามาจากพ้ืนที่จังหวัดไหนโรงแรม
ของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการอย่างไรเราจะมีการจัดงานอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ
พนักงานทุก ๆ เดือน และโรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร ช่วงโรค
ระบาดโควิด ท าให้ลูกค้าไม่มาท่องเที่ยวมานักจึงไม่ค่อยมีลูกค้ามาใช้บริการ 

องค์ประกอบที่  4 Act (action) คือ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม/ 
กำรจัดท ำมำตรฐำนใหม่ ก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

จากการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม/การจัดท ามาตรฐานใหม่ ก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยค าถามว่า ท่านคิดว่าท่านจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างไร (ตอบเฉพาะผู้บริหารและฝ่ายบุคคล) 

1) ผู้บริหำร  
นายชูโชค ทวีพานิชย์ (โรงแรมบุศยรินทร์) พบว่ามีการพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
(1) เริ่มจากการสรรหาและคัดเลือก 
(2) การพัฒนาและการฝึกอบรม 
(3) การประเมินผลและการปฏิบัติงาน 
(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
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นายสมหมาย ติยานนท์ (ผู้บริหารโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่ามีการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ ก็จะให้ทางฝ่ายนักทรัพยากรมนุษย์ประจ าโรงแรม ไปฝึกอบรม  
การพัฒนาพนักงานในโรงแรม และทางผู้บริหารจะมีการให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุมเปิดใจรับฟัง
ความเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนหาทางออกในการแก้ปัญหาช่วยกัน เพราะหากจะเอาแต่ความคิด
ใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลัก ผมเห็นว่ามันจะเป็นการปิดกั้นพวกเขาเพราะ แต่ละคนล้วนมีงานที่แตกต่าง
กันจะเล็งเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละด้านได้ดีกว่าทางผู้บริหาร 

2) หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล   
พลภัทร ติยานนท์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบ้านสบายริมโขง) พบว่ามีการพัฒนา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ ควรเริ่มต้นที่การท าการศึกษาตลอดวิจัยข้อมูลในด้านนี้อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงกับเป้าหมายที่
ต้องการ ออกแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร 
เช่น การคัดสรรบุคลากรในโรงแรมไปฝึกอบรมแล้วกลับมาถ่ายทอดพัฒนาโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

นายเกรียติภูมิธัม ทวีพานิชย์ (หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมบุศยรินทร์) พบว่ามีการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ ท าระบบทุกอย่างให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมระบบ
อินเตอร์เน็ตให้หมด เพ่ือเป็นการลดเวลาและเพ่ิมความแม่นย าในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จัดระบบงาน
อย่างชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ในการบริหารองค์กรนั้นผู้น าต้องมีการด าเนินการ
บริหารอย่างครอบคลุมในทุกองค์ประกอบคือ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและ
ระบบในการด าเนินการ ในสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในองค์กร 
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานควรได้รับการคัดเลือกให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการประเมินการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
เพ่ือคุณภาพของผลงานตามหน้าที่ที่ก าหนด บุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมหรือทบทวนความรู้ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ หน่วยงานควรมีระบบสวัสดิการหรือ 
สิ่งสมนาคุณเพ่ือเป็นกาลังใจให้กับบุคลกร และส่งเสริมในได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือเพ่ิม
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
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ซึ่งในส่วนการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบและเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาแบบกระบวนการพัฒนาวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ตามแนวคิดของ Deming 
(1986) ซึ่งประกอบด้วย Plan-Do-Check-Act (PDCA)จากแบบเดิมและแบบใหม่ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 1. เปรียบเทียมระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์ 
โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย เดิมกับระบบที่พัฒนาขึ้น  

กระบวนกำรหลัก ระบบเดิม ระบบที่พัฒนำขึ้น 

การพัฒนาทรัพยากรบคุคลของ
โรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์
โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรม 
บุศยรินทร์และโรงแรมบา้นสบาย
ริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับ
สถานการณ์โควดิ-19โดยการปดิ
กิจการหรือลดจ านวนพนักงานลง
โดยขาดความรูด้้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและไม่มีการ
ประชาสมัพันธ์ของทางโรงแรมอยา่ง
ทั่วถึง 

เกิดนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของโรงแรมในการรับมือกับ
สถานการณ์โควดิ-19 โดยจัดให้มี
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นสาร
ธารณสุขจากทางโรงพยาบาลมี
การสอบถามผู้ที่เดมิทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยงและมีการติดตาม
ข่าวสารจากทางภาครัฐและมีการ
ประชาสมัพันธ์ของทางโรงแรมโดย
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดยี 

 
8. บทสรุป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการ
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย”สรุปผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบจ าลองแบบกระบวนการพัฒนาวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ตามแนวคิดของ Deming (1986) ซึ่งประกอบด้วย Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรวำงแผน (Plan) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานของโรงแรมบุษยรินทร์และโรงแรม
บ้านสบายริมโขงด้วยค าถามโรงแรมของท่านได้มีการวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
อย่างไร  

ผลการศึกษาพบว่าแทบไม่มีความแตกต่างกัน คือ ทางโรงแรมทั้งสองแห่งได้มีการวางแผน
รับมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มจากการติดตามข่าวสารของทางราชการและมาตรการณ์ต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้
น ามาปรับใช้กับวิธีการและกระบวนการวางแผน พยายามไม่รับลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง มีการอบรม
พนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ คือ มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการบริการ 
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ลูกค้าทุกท่านที่จะเดินทางมาพักที่โรงแรมจะต้องสวมหน้ากากหรือแมส ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์
จะท าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line หรือ
แพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืน ๆ ให้มากขึ้น ให้พนักงานมาท างานสลับวันเว้นวัน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นทั้งสองโรงแรมได้มีจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยมีสิ่งจูงใจส าหรับ
พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนั้นคือรางวัลโบนัส กล่าวสรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ในด้านการวางแผนนั้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19: กรณีศึกษา
โรงแรมบุศยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก 
จะแตกต่างกันตรงที่บางโรงแรมมีการท า MOU กับทางโรงพยาบาล โดยทางโรงแรมจะจัดส่งกลุ่ม
ลูกค้าหรือพนักงานที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสให้กับทางโรงพยาบาลรักษาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
คุณภาพในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับช านาญ ปิยวนิชพงษ์ 
กล่าวว่า การบริหารงานในปัจจุบันผู้บริหารของแต่ละองค์กรเริ่มตระหนัก และให้ความส าคัญของ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น (ช านาญ ปิยวนิชพงษ์, 2552, น.2)  

องค์ประกอบที่ 2 (Do) คือ กำรปฏิบัติตำมแผน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจาก
การปฏิบัติตามแผนจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานของโรงแรม  
บุษยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขงด้วยค าถาม โรงแรมของท่านมีมาตรการณ์ในการรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19อย่างไร  

ผลการศึกษาพบว่า ในการด้านการรับมือกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทางโรงแรมนั้น
ทั้งสองโรงแรมได้มีการจัดส่งพนักงานให้ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ มีปฏิบัติ
ตามแผนตามมาตรการของทางภาครัฐโดยการคัดกรองลูกค้าที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับลูกค้า วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพักเสมอ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพักท าความสะอาดห้อง
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเสมอส่วนในเรื่องการพบผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าหรือพนักงานของทางโรงแรมนั้นก็จะจัดส่ง
โรงพยาบาลที่ทางโรงแรมได้ท า MOU (Memorandum of Understanding) ร่วม เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งสอดคล้องกับอรรถพล หวังสุวัฒนา (2562) ท าการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบินจ ากัดจังหวัดสมุทรปราการ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิง
การบินจ ากัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์กรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวทาง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าใช้แนวคิดของ Nadler and Wigg (1986) 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม
การศึกษาในการพัฒนาปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบที่ 3 (Check) คือ กำรตรวจสอบ/กำรติดตำมผล ค้นหำปัญหำและโอกำส
พัฒนำ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ/การติดตามผล ค้นหาปัญหาและโอกาส
พัฒนา จากการจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานของโรงแรม 
บุษยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขงด้วยค าถาม 3 ค าถามคือ 1) โรงแรมของท่านมีการสอบถาม
การเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงก่อนเข้าพักหรือไม่ 2) โรงแรมของท่านมีการพัฒนาบุคลากรในการบริการ
อย่างไร และ 3) โรงแรมของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร  

ผลการศึกษาพบว่า ค าถามที่หนึ่งนั้นทั้ง 20 คน ในทั้งสองโรงแรมตอบว่า มีการสอบถามคัด
กรองคนที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงและคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง ส่วนค าถามที่สอง พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่ายบุคคล นาน ๆ ครั้งจะได้มีการจัดฝึกอบรมด้านบริการต่าง ๆ พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ 
เชิญพนักงานสาธารณสุขมาให้ความรู้ ในทุก ๆ เช้าของทุกวันก่อนเริ่มการท างานได้จัดให้มีการคุยกัน
และมีการเพ่ิมโบนัสให้กับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้และมีการจัดห้อง
พิเศษไว้ให้กับพนักงานทุกคนไว้ระบายความเครียดจากการท างาน ในส่วนของพนักงานนั้นพบว่า  
ได้มีการสร้างความรู้สึกร่วมในฐานะเพ่ือนร่วมเดินทางในสายงานเดียวกัน คอยให้ก าลังใจกันเสมอ
ระหว่างพนักงานด้วยกันเองเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานไปด้วยกันอย่างมีความสุข 
ส่วนค าถามที่สาม ในส่วนผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบุคคล พบว่า มีการลดพนักงานลงจากเดิม 
ผู้ใช้บริการลดลงจากเดิมมากจากเดิมกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นชาวต่างชาติเนื่องจากตอนนี้ปิดประเทศท า
ให้ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลง ในส่วนของพนักงานนั้นเกือบทังหมดตอบไปในทิศทางเดี่ยวกันคือ 
รายได้และผู้ใช้บริการลดลงมากซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558, น.172-
173) ท าการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารและปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับ คือระดับผู้บริหารหน่วยงาน
ระดับผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และระดับบุคลากรที่ปฏิบัติในหน่วยงาน 
และท าการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านการได้มาซึ่งบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานเห็นว่าสภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ จ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่องบประมาณที่จ ากัด ไม่มีการวางแผน และขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 
เรื่องงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างบุคลากร เช่นเดียวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
มีความเห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างบุคลากรมีสภาพปัญหามากที่สุด สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ผู้บริหารมีความเห็นว่า สภาพปัญหาของงานด้านการรักษาไว้
ซึ่งบุคคลที่พบมากที่สุดคือ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ งานการประเมินผล  
การปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง และการบริหารค่าตอบแทน ในขณะที่ผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความเห็นว่า สภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 
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บุคลากรขาดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารมีความเห็นว่า สภาพปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลที่พบมาก
ที่สุดคืองานการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับกรพัฒนา โดยไม่มีการสนับสนุนไม่มีงบประมาณและไม่เห็น
ความส าคัญเท่าที่ควรในขณะที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความเห็นว่า สภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรไม่มีเวลา/ไม่พร้อมเข้า
รับการพัฒนา และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านการพ้นออกจากงาน ผู้บริหาร
หน่วยงานมีความเห็นว่า ไม่พบปัญหา ในขณะที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่า สภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ มีระบบ
อุปถัมภ์ช่วยบุคลากรที่ด้อยคุณภาพให้ยังคงปฏิบัติงานอยู ่

องค์ประกอบที่ 4 (Act) (Action) คือ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม/กำร
จัดท ำมำตรฐำนใหม่ ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการสัมภาษณ์ 
กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบุคคลและพนักงานของโรงแรมบุษยรินทร์และโรงแรมบ้านสบายริมโขงด้วย
ค าถามท่านคิดว่าท่านจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร (ตอบเฉพาะผู้บริหารและ
ฝ่ายบุคคล) 

ผลการศึกษาพบว่าโรงแรมทั้งสองโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มากการบริหารหรือ
การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรยังไม่ค่อยเป็นระบบแบบแผนตามที่ควร ในอนาคตทาง
โรงแรมเองได้มีแผนการพัฒนาระบบพัฒนาบุคคลขึ้นโดยเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา
และฝึกอบรมให้กับพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทางโรงแรมยังขาดระบบสวัสดิการ
ให้กับพนักงานเพ่ือการท างานอย่างมั่นคงและส่งเสริมการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือเพ่ิมเงินเดือน
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ทางโรงแรมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเพ่ือทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และจะได้น ามาแก้ไขและ
ประยุกต์ใช้ในบริการรูปแบบใหม่ในอนาคตต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ ศศลักษณ์ ทองปานดี (2551) ศึกษา
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท พาวเวอร์ปั๊ม จ ากัด เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ความต้องการการพัฒนาตนเองของพนักงาน 3 แห่งในกรุงเทพฯในระดับมากโดยเพศที่ต่างกันมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายได้ได้แก่ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและด้านการฝึกอบรม
แตกต่างกันพนักงานที่มีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในภาพรวม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและด้านการศึกษาต่อแตกต่างกันส่วนพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงาน
แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและทุก ๆ ด้านแตกต่างกัน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาว่าควรจัดให้ทุนการศึกษาต่อส าหรับบุคลากรควรจัดฝึกอบรมให้ตรงกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบและควรส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีสารสน 
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9.ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

9.1 ในการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
บุคลากรของโรงแรมยังขาดความรู้เรื่องการพัฒนาบุคคลทางโรงแรมควรมีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกเริ่มจากการสรรหาและคัดเลือกการพัฒนาและการฝึกอบรมการประเมินผลและการ
ปฏิบัติงานค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม  

9.2 ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการรับมือกับสถานการณ์ 
โควิด-19 ทางโรงแรมควรมีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบอย่างจริงจัง 

9.3 เนื่องด้วยโรงแรมมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากการจัดการระบบทางด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่
คล่องตัวทางโรงแรมควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคคลจากโรงแรมที่มีระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
10. ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 

10.1 ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการ
การลดพนักงานลง 

10.2 ควรศึกษาเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของพนักงาน
และผู้รับบริการ 
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กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำแนวเขตที่ดินที่ไม่ชดัเจนระหว่ำง
แปลง ในพื้นที่ก่อสร้ำง งำนจัดระบบน้ ำเพื่อเกษตรกรรม ของโครงกำรส่งน้ ำ

และบ ำรุงรักษำกุมภวำปี อ ำเภอกมุภวำปี จังหวัดอุดรธำนี 

ชัยตระการเดช เครือค า* 

บทคัดย่อ 

การเกษตรมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การพัฒนาระบบ
ชลประทานในไร่นาได้เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
และต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างสูงสุดและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ในการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมมีความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรให้ทั่วถึง
ทุกแปลงนา โดยเป็นการขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างคูส่งน้ าเท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาแนวเขตที่ดิน
เป็นปัญหาหลักของงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งประเด็นแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่าง
แปลงในพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
แนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง และ 2) เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหา  
แนวเขตท่ีดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ส าหรับงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

การศึกษานี้ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การประชุมพบปะสมาชิกกลุ่ม จ านวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ 2 การระดมความคิด และการเลือก
แนวทางการแก้ไขเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และครั้งที่ 3 การรายงานผลการด าเนินงานได้น าไปปฏิบัติ 
โดยผ่านการระดมสมองจากสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย เกษตรกรเจ้าของที่ดิน ผู้ที่ส่ วนได้  
ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหา และน าไปใช้ได้
จริงในหน่วยงาน 

ผลของการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ได้แนวทางการท าจัดเอกสารแบบประกอบ
แนวเขตก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งเจ้าของที่ดินร่วมกันชี้แนวเขตระหว่างแปลงที่อยู่
ข้างเคียง โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีระยะความยาวจากจุดอ้างอิง และลงมือชื่อรับรองไว้ พบว่า 
เกษตรกรเจ้าของที่ดินได้เข้าร่วมโครงการงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและยินยอมให้ก่อสร้างคูส่งน้ า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าได้อย่างทั่วถึงแปลงไร่นาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ค ำส ำคัญ: การขอใช้ประโยชน์ที่ดิน, เกษตรกรเจ้าของที่ดิน, จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม, แนวเขตที่ดิน  

                                           
* ว่าที่ร้อยตรี, นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, E-mail: chaitrakand.kru@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นภาคการเกษตรมาระยะเวลายาวนาน เนื่องจากที่ตั้งของไทย มีลักษณะ

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม การพัฒนางานจัดรูปที่ดินและ 
งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 นั้น 
เพ่ือน าไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์สามารถวางแผนการจัดระบบชลประทาน  
ในระดับไร่นาเพ่ือเกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร การมีระบบชลประทาน
ในไร่นาสามารถได้รับน้ าได้อย่างทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ าหรือท่อส่งน้ า พร้อมมีทาง
ล าเลียงผลผลิตเข้าสู่แปลงเกษตร 

ทั้งนี้ระบบชลประทานในส่วนของการทดน้ าและระบบส่งน้ า (คลองส่งน้ า) สามารถส่งน้ าได้
เฉพาะแปลงที่อยู่ติดกับคลอง และส่งน้ าผ่านแปลงเท่านั้น ส่วนแปลงที่อยู่ถัดไป แปลงที่ไม่ได้อยู่ติด
คลองส่งน้ า หรือแปลงที่อยู่ห่างจากคลองส่งน้ า และแปลงพ้ืนที่ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ต่ า ก็ไม่
สามารถรับน้ าได้โดยตรง เพ่ือให้มีระบบชลประทานในไร่นาสามารถได้รับน้ าได้อย่างทั่วถึงทุกแปลง
เกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ าหรือท่อส่งน้ า พร้อมมีทางล าเลียงผลผลิตเข้าสู่แปลงเกษตร จึงได้น า งาน
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ า ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างสูงสุด
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

การก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 จะต้องแสดงแนวเขตพ้ืนที่ และแหล่งน้ าที่ประสงค์จะจัดท า ระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม จ านวนเจ้าของที่ดินที่ท าเกษตรกรรม ประเภทของการท า เกษตรกรรม ความเป็นไปได้
และความคุ้มค่าในการด าเนินการ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ก าหนดแนวเขตส ารวจการจัดระบบ
น้ าเพ่ือเกษตรกรรม โดยการปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดิน เพ่ือเป็นแนวเขต  
ในการด าเนินการ ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระท าการใด ๆ แก่สิ่งกีดขวางการส ารวจได้เท่าที่จ าเป็น 
ในการเข้าไปในที่ดินนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินได้ทราบ และต้องระมัดระวังให้กระทบกระเทือน
การใช้ประโยชน์ของเจ้าของที่ดินน้อยที่สุด การจัดท าระบบชลประทาน ต้องค านึงถึงการจัดสรรน้ า
ให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งประสงค์จะใช้น้ าเพื่อท าเกษตรกรรม การอ านวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผล
การเกษตร โดยให้พิจารณาจัดท าไปตามแนวเขตของพ้ืนที่เดิมให้ได้มากท่ีสุด 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานีสูบน้ าส่ง
เข้าระบบคลองส่งน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพส่วนใหญ่ใช้การได้ดี เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท า
เกษตรกรรมคือ ท านาปี การท านาของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ าฝนในการท านา เนื่องจากระบบ
ชลประทานไม่สามารถส่งน้ าให้พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับปริมาณน้ าต้นทุนในฤดูแล้งมีจ ากัด  
การส่งน้ าแบบน้ าท่วมทุ่ง และการส่งน้ าโดยผ่านแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง ท าให้มีอัตราการสูญเสีย
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น้ าสูง เพ่ือแพร่กระจายน้ าชลประทานจากระบบส่งน้ าไปสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่าง
รวดเร็ว ตามปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการเป็นการประหยัดปริมาณน้ าต้นทุน และท าให้ปริมาณ
น้ าเหลือใช้ในฤดูฝนเพ่ิมขึ้นมีผลต่อการสะสมปริมาณน้ า เพ่ือน าไปใช้ในการปลูกพืชครั้งที่  2 ได้  
สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องน้ าของเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างงานจัดระบบน้ า
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่ชลประทานในเขตโครงการฯ 
ดังกล่าว ให้ได้รับประโยชน์ 

การด าเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมในระดับแปลงไร่นา ซึ่งเป็นการขอใช้
ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน โดยแนวก่อสร้างจะลัดเลาะไปตามแนวแปลงไร่นาเพ่ือท า
การก่อสร้างระบบคูส่งน้ า ทั้งนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแปลงกรรมสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ใด ๆ กับแนวเขตที่ดิน
ทั้งสิ้น โดยเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น ส าหรับปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจน การก่อสร้าง
ตามแนวคูส่งน้ าต่าง ๆ พบว่าประเด็นส าคัญ ในการลงพ้ืนที่ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง 
ดังกล่าวมักจะมีปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนในพ้ืนที่ เกิดจากแนวเขตที่ดินระหว่างแปลงข้างเคียง
ของเกษตรกรไม่ชัดเจนจนท าให้หาข้อสรุปในแนวเขตแดนระหว่างแปลงไม่ได้ โดยเกิดจากปัญหาหลัก ๆ 
ของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนที่ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี  
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้  

1) แนวหลักเขตที่ดินระหว่างสองแปลงของเกษตรกรเจ้าของที่ดินไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามเอกสารในหลักฐานโฉนดที่ดิน 

2) แนวหลักเขตที่ดินของเกษตรกรเจ้าของที่ดินระหว่างสองแปลงสูญหาย 
3) แนวเขตท่ีดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง หรือมีการย้ายหลักเขตท่ีดินโดยมิชอบ 
4) เกษตรกรเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้แนวเขตก่อสร้างคูส่งน้ า เช่น พ้ืนที่แปลง

เกษตรนั้นได้รับน้ าจากคลองโดยตรงแล้ว 
5) แนวเขตก่อสร้างอยู่ใกล้พื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน เหมือง ร่องน้ าสาธารณะ พ้ืนที่

สาธารณะ 
6) เกษตรกรเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้แนวเขตก่อสร้างปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้

ก่อสร้างคูส่งน้ า 
7) การขัดแย้งกันระหว่างเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตก่อสร้างคูส่งน้ า 

ความส าคัญและเหตุผลการศึกษา ปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนในพ้ืนที่ก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี เป็นการศึกษาปัญหาแนวเขตที่ดินที่อยู่ระหว่างสองแปลงที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามเอกสารสิทธิ์ 
ท าให้ต้องย้ายแนวก่อสร้างใหม่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะต้องได้แก้ไขงานดินและงานคอนกรีตใหม่ 
ท าให้วัสดุก่อสร้างเกิดความเสียหาย การท างานก่อสร้างเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ทั้งก่อนก่อสร้าง 
ระหว่างก่อสร้าง หรือหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลกระทบความในการท างาน เกิดความล่าช้า 
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ไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความเสียหายด้านต่าง ๆ และยังมีผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถท า
การเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล อีกทั้งยังท าให้การพัฒนาระบบกระจายน้ าไม่เต็มพ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่ของ
เกษตรกรบางส่วนที่เป็นแนวเขตก่อสร้าง แต่ไม่สามารถก่อสร้างได้ด้วยจากเกิดปัญหาดังกล่าวท าให้
เสียโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากคูส่งน้ านั้น ดังนั้นผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาหาปัญหา สาเหตุ 
แนวทาง วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
น ากระบวนการ วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ สู่การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไข
ปัญหานั้น เพ่ือเป็นแนวทางกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 
น าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน สังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ส าหรับงานก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง 
ส าหรับงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

3.1 เหตุใดการแบ่งเขตที่ดินระหว่างแปลง งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จึงมีปัญหา 

3.2 แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือลด/แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลงงาน
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 
 
4. กำรอธิบำยกำรศึกษำ 

จากการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่มคนหรือกลุ่มสมาชิกโดยการมีส่วนร่วม การท าความเข้าใจ การแก้ไขปัญหา การเรียนรู้  
จากประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน ด้วยการระบุตั้งค าถาม การก าหนดแนวค าตอบ การคิดวิเคราะห์
หาสาเหตุและผล และน ามาปฏิบัติกับกลุ่ม เกิดการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จะช่วยสร้าง
ผลลัพธ์ที่สามารถท าให้เป็นทักษะ กระบวนการ วิธีการ เรียนรู้ และการพัฒนาทีม  
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กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้มาใช้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน
ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง การก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่ งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยกระบวนการงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ า
เพ่ือเกษตรกรรม เริ่มลงพ้ืนที่ชี้แนวเขตแนวก่อสร้างระหว่างแปลงโดยให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินตกลง
ยินยอมให้แนวก่อสร้างตามจุดอ้างอิงต่าง ๆ เช่น หลักโฉนดที่ดิน คันนา หลักเสารั้วไม้ แนวต้นไม้ 
เสารั้วคอนกรีต หรือตอไม้ และอ่ืน ๆ ตามตกลงกัน ท าให้ไม่มีความชัดเจนในแนวเขต ท าให้เกิดปัญหา
กันในภายหลัง ซึ่งไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัด ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแปลง ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนระหว่างแปลง เริ่มตั้งแต่การส ารวจโครงการ การเตรียมความพร้อม การวางแผนงาน 
เงิน งบประมาณ การด าเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งการประชุมชี้แจงงาน การขอใช้ที่ดินของเกษตรกร 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า ในส่วนของการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นการให้ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคเอกชน 
หน่วยงานด าเนินงานก่อสร้าง และหน่วยงานบริหารจัดการน้ า ทั้งนี้จะด าเนินการประชุมกลุ่มโดยให้
ความส าคัญกับประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคจริงในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น แนวคิด วิธีการหรือการน าปัญหา
มาพูดคุยให้ เกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จะท าให้ได้รู้ปัญหา และสาเหตุที่แท้จริง  
ในการศึกษานี้จะต้องระบุขอบเขตที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยที่สมาชิกกลุ่มสมัครใจที่จะเรียนรู้  
ใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เ พ่ือที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ซึ่งเป็นการหาทางออกของปัญหาร่วมกันนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ปัญหาหรือโครงการ (Problem/Project) งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม เป็นการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์การ คือ
ปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ของพ้ืนที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ บ่อยครั้งทั้งก่อนการก่อสร้าง 
ระหว่างการก่อสร้าง และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน และ  
ไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และการก่อสร้างล่าช้า อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อการท าไร่ ท านา ของเกษตรกรตามฤดูกาล 

2) กลุ่ม (Set or Group) สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร
เจ้าของที่ดิน คณะกรรมการจัดระบบน้ าชุมชน ผู้ใช้น้ า ผู้น าชุมชน นิติกร นายช่างชลประทาน  
นายช่างส ารวจ ผู้ปฏิบัติงานทางฝ่ายวิศวกรรม และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในสายงานต่าง ๆ  
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3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questioning and Reflection 
Processes) การซักถามมีความส าคัญในการด าเนินการตามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การพูดคุย การสนทนา เป็นทั้งผู้พูด ผู้ฟัง จะท าให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ 
มีมุมมองที่แตกต่างกันไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริง 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในกลุ่ม โดยกระบวนการพูดคุยให้ครอบคลุมประกอบด้วย 3 ค าถาม ดังนี้ 

(1) ผู้ที่รอบรู้ข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหา คือ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ
ก่อสร้าง เช่น นายช่างชลประทาน นายช่างโยธา และนายช่างส ารวจ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
จัดระบบน้ าชุมชน 

(2) ผู้ที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา คือ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ
ก่อสร้าง และนิติกร 

(3) ผู้ที่มีอ านาจผลักดันงานให้บรรลุผล คือ ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการ 
และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรม 

(4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ เกษตรกรเจ้าของที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
คณะกรรมการจัดระบบน้ าชุมชน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ พบปะในแต่
ละครั้ง เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ 

4) แนวทางการแก้ปัญหา (Problem Solution) การที่สมาชิกกลุ่มเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาแล้ว น าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง  
มีประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) การประชุมกลุ่มสมาชิกจะต้องมี
การวางแผนแนวทางก่อน ด้วยการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม จะท าให้ผลการ
เรียนรู้ในการประชุมพบปะครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (จากประสบการณ์ การสืบค้นการวางแผน 
และการด าเนินการทดสอบ)  

6) ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Coach) ประสิทธิภาพของการด าเนินการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ได้ผลสูงสุด ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเสนอแนะ เป็นที่
สร้างการยอมรับในมุมมองของคนอ่ืน การท างานเป็นทีม 

ส าหรับขอบเขตการศึกษา การศึกษานี้ อยู่ในช่วงระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) ทั้งนี้ก าหนดการศึกษาเฉพาะปัญหาของการใช้พ้ืนที่เป็นแนวเขตก่อสร้างของเกษตรกร
เจ้าของพ้ืนที่ ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เท่านั้น ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย เกษตรกรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม คณะกรรมการจัดระบบน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่งานก่อสร้าง ซึ่งจะมีการจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ รวมทั้งหมดจ านวน 3 ครั้ง  
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ประชุมพบปะครั้งที่ 1 การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ตั้งค าถาม หาสาเหตุ และช่วยกัน
วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหานั้น โดยการน าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
เข้ามาใช้อธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

ประชุมพบปะครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้ 
หาแนวทางวิธีการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การใช้การปฏิบัติ  

และประชุมพบปะครั้งที่ 3 เพื่อประเมินผลงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาแนวเขต

ที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลงในพื้นที่ก่อสร้างของการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมได้ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนของแนวเขตที่ดินในการก่อสร้างระหว่างแปลงของเกษตรกรที่อยู่ติดกัน และเป็นการแสดง
หลักฐานอ้างอิง เช่น รั้ว คันนา และวัตถุถาวรอ่ืน ๆ รวมถึงการแสดงแนวเขตที่ดินที่เป็นจริง เช่น  
ตอนใดเป็นเส้นตรง ตอนใดคดโค้งให้ท าเขตไว้ในแผนที่ ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตาม
แผนงาน และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม  
ไม่ล่าช้า จึงท าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีระบบ 
ขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลา และ
งบประมาณในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และแบบที่แก้ไขได้ ส่งผลท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และน าไปสู่เป้าหมายได้ ทั้งนี้เกษตรกรในพ้ืนที่ตามแนวเขตก่อสร้างคูส่ง
น้ าจะสามารถใช้น้ าเพ่ือการเกษตรต่าง ๆ และใช้ประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างเต็มที่และ 
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำ 

5.1 แนวคิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นด้านในการ

สร้างความคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุดในระยะสั้น ระยะยาวต่อบุคคล ทีมงาน และองค์การ ในช่วง
ทศวรรษ 1920 Revans (1980) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้เป็นบิดาของ AL แนวคิดเกี่ยวกับ AL เกิดขึ้น
จากเมืองถ่านหินและในโรงพยาบาล โดยเชื่อว่า AL เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
เน้นด้านการมีส่วนร่วม ที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการให้กลุ่มได้ตั้งค าถาม
ความส าเร็จ ความล้มเหลวในการท างาน ให้คิดวิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น    

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) ให้ทัศนะว่า AL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง (Real 
Learning) การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การจะต้องเริ่มภายในหน่วยงาน AL จึงเป็น
การปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้จาก On-the job Training สู่ On-the job Learning เป็นการ
เรียนรู้จากประการณ์การท างานผ่าน 3 Cs คือ ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร 
(Communication) ความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุ่ม การเรียนรู้-การท างานให้
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สั้น รวดเร็ว น าไปสู่การสร้างคุณค่าเพ่ิมขึ้นในการท างาน เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เพ่ือ
การท างาน “เกาถูกท่ีคัน” มากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่า เป็นรูปแบบกระบวนการส่งเสริม
การเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้ (Learn how to Learn)” ที่เหมาะกับยุคสมัยที่ การเรียนรู้ต้องรู้รอบ รู้เร็ว 
รู้แจ้ง รู้จริง เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในการท างานขององค์การ การบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป 

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ที่มีความส าคัญในการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 

1) ปัญหา (Problem) หมายถึง ประเด็น ข้อวิตกห่วงใย งานหรือโครงการ เป็นสิ่งที่ 
“จุดประกาย” ให้เกิดเวทีของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์การ เปิดโอกาสเพ่ือเป็นการทดสอบความคิด การทดลองความรู้ที่
เป็นผลจากการเรียนรู้และคิดใคร่ครวญ 

2) กลุ่ม (Group) บุคคล 4-8 คน หรือสมาชิกกลุ่ม ที่สนใจและท้าทายปัญหาที่ยัง
แก้ไขไม่ได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงาน  

3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questioning and Reflection 
Processes) การซักถามมีความส าคัญในการด าเนินการตามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การพูดคุย การสนทนา เป็นทั้งผู้พูด ผู้ฟัง จะท าให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ 
มีมุมมองที่แตกต่างกันไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริง  
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในกลุ่ม  

4) แนวทางการแก้ไขปัญหา (Problem Solution) การที่สมาชิกกลุ่มเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาแล้ว ผลที่ได้ท าให้ ถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว หากมี Reaction ควบคู่กับ 
Action น าไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักการจะช่วยท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยอาศัย
กระบวนการคิดใคร่ครวญ ควรมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาไปด้วย 

5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) ก่อนการท าควรฝึก รู้จักคิด
ใคร่ครวญค้นหา พูดคุย การประชุมกลุ่มสมาชิกจะต้องมีการวางแผนแนวทางก่อน ด้วยการคิด
วิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม จะท าให้ผลการเรียนรู้ในการพบปะกันทุกครั้ง  
ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

6) ผู้อ านวยการกลุ่ม (Learning Coach) ทีมต้องมีสมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็น 
ผู้คอยกระตุ้นให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถก าหนดปัญหา จ ากัดแนวทางการพูดคุยเพ่ือหา
ข้อสรุป มีการให้ข้อมูล มีการวางแผน การด าเนินการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ได้ผลสูงสุด ซึ่งต้องเป็นผู้ที่
ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเสนอแนะ เป็นที่สร้างการยอมรับในมุมมองของคนอ่ืน การท างาน
เป็นทีม 
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5.2 ทฤษฎีแผนผังก้ำงปลำ (Cause Effect or Fishbone Diagram) 
แผนผังก้างปลาหรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์
คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว  

เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา 
1) เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
2) เมื่อต้องการศึกษา ท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับกระบวนการอ่ืน ๆ 

เพราะว่าส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะของตนเองเท่านั้น แต่เมื่อมีการท าแผนผังก้างปลาแล้ว 
จะท าให้รู้ถึงกระบวนการของแผนก สายงานอ่ืน ๆ ได้ 

3) เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนให้ความสนใจ
ในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 

การก าหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ควรก าหนด
หัวข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม 
ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ 

ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา 
ส่วนสาเหตุ (Causes) สามารถแยกย่อยออกได้ คือ ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อ

ปัญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก และสาเหตุย่อย 
ซึ่งสาเหตุของปัญหาจะเขียนไว้ในก้างปลาของแต่ละก้าง ก้างย่อยก็จะเป็นสาเหตุของก้างรอง 

และก้างรองก็เป็นสาเหตุของก้างหลัก โดยหลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (Fishbone 
Diagram) คือ ใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ทางด้านขวาสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตามแนว
ยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3 -6 หัวข้อ 
โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่ง
ที่ท าให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่
เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4-5 
ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็น
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
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6. ผลกำรศึกษำ 
การด าเนินกิจกรรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจน

ระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้าง งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยน ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาร่วมกัน น าไปสู่การหาทางออกและเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ส่งผลการท างาน  
การวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณ และท าให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว ดังนี้ 

การประชุมพบปะครั้งที่ 1 (ปัญหาและการซักถาม) ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบุญเรือง 
บ้านค้อน้อย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 
16.30 น. มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเป็นจ านวน 8 คน เป็นการเสนอปัญหา การแสดงความคิดเห็น  
การซักถามปัญหา ข้อมูลของปัญหา และการพูดคุยที่พบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

สรุปว่าอะไรคือปัญหาหลักและปัญหารอง รวบรวมได้จ านวน 7 ข้อดังนี้ 
1) แนวเขตไม่ตรงตามหลักโฉนด 
2) หลักโฉนดหาย 
3) ต้นคลองส่งน้ าไม่ยินยอมให้ก่อสร้างคูส่งน้ า 
4) ที่สาธารณประโยชน์  
5) เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้ก่อสร้าง 
6) เจ้าของที่ดินใกล้เคียงขัดแย้งกัน 
7) แนวเขตท่ีดินข้างเคียงกันไม่ชัดเจน 

การประชุมพบปะครั้งที่ 2 (กระบวนการระดมความคิดและการวิเคราะห์ปัญหา) ณ ศาลา
อเนกประสงค์ วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.30 และ 13.30 - 15.00 น. มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเป็นจ านวน 8 คน 

สรปุผลการแก้ไขปัญหา สมาชิกกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้าง งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 
ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยที่แนวทางการแก้ไข 
คือ การท าเอกสาร “แบบประกอบแนวเขตก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม” ประกอบด้วย
รายละเอียดระบุข้อความต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) แบบประกอบแนวเขตระหว่างแปลง ของการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยมีระยะอ้างอิง และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หลักจ าลองอ้างอิงแนวเขต หาวัตถุ
ในสภาพแวดล้อมที่ม่ันคงแข็งแรงอยู่ใกล้เพ่ือใช้อ้างอิงระยะเพ่ิมเติม  

2) แนบภาพถ่ายที่ท ากิจกรรม เช่น การชี้แนวเขต การวัดระยะกันเขตพ้ืนที่และ
สภาพแนวเดิม 

3) ลงชื่อเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลง และมีพยานคือ คณะกรรมการจัดระบบน้ าชุมชน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

4) ใบบันทึกยินยอมให้ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม เอกสารประกอบด้วย 
ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน และส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา 
ใบโฉนด และเอกสารใบส าคัญอ่ืน ๆ 

การประชุมพบปะครั้งที่ 3 (รายงานผลการด าเนินงาน) ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบุญเรือง 
บ้านค้อน้อย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -
17.30 น. มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจ านวน 8 คน เป็นการประชุมพบปะเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ที่ให้น าไปปฏิบัติให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบ และร่วมกันวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้
จากปฏิบัติและสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง  
ในพ้ืนที่ก่อสร้าง งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้ 

ผลของการตัดสินใจร่วมกันคือเป็นการจัดท าเอกสาร “แบบประกอบแนวเขตก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม” ตามที่สมาชิกกลุ่ม ในศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่
ชัดเจระหว่างแปลงในพ้ืนที่ก่อสร้าง งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ได้เห็นควรให้น าเอกสารประกอบกับ  
ลงพ้ืนที่จริง และร่วมกันตรวจสอบความชัดเจนของแนวเขตที่ดินเพ่ือยืนยันความถูกต้องตามความ
ต้องการตามเจตนาของเจ้าของที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวเพ่ือไปใช้ปฏิบัติต่อไป 
โดยให้มีการเพ่ิมเติม ปรับแก้ ข้อความให้ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น มีรายละเอียดเอกสาร ตามที่
สมาชิกกลุ่มได้เสนอไว้ 

โดยน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติใช้ กับพ้ืนที่แปลงตามแนวเขตก่อสร้างของสายคู 
ส่งน้ า ของงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ า P5 
ต าบลแชแล อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 1) ก่อนการก่อสร้าง คือพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีเจ้าของที่ดินร่วมกันชี้แนวเขตของระหว่างแปลงที่อยู่ติดกัน และแปลง
ข้างเคียง มีเกษตรกรเจ้าของที่ดินเข้าร่วม จ านวน 8 ราย และ 2) ระหว่างการก่อสร้าง คือพ้ืนที่ที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีเจ้าของที่ดินร่วมกันชี้แนวเขตของระหว่างแปลงที่อยู่ติดกัน และแปลง
ข้างเคียง มีเกษตรกรเจ้าของที่ดินเข้าร่วม จ านวน 8 ราย  
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ผลการลงพ้ืนที่พอสรุปได้ ดังนี้ เกษตรกรเจ้าของที่ดินได้เข้าร่วม และยินยอมให้ใช้ที่ดินในการ
ก่อสร้างคูส่งน้ าโครงการงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมแล้ว ซึ่งได้กันเขตพ้ืนที่ก่อสร้างและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ได้ท าการชี้แจงแนวเขตที่ดินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งแนวหลักอ้างอิงและ
รูปถ่ายพ้ืนที่สภาพจริง ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และน าเอกสาร แบบแปลนประกอบแนวเขต
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม และเกษตรกรเจ้าของที่ดินทุกท่าน คณะกรรมการจัดระบบน้ า
ชุมชน (ตัวแทน) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงชื่อในบันทึกไว้ในเอกสารแล้ว 
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

ปัญหาของแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม สรุปดังนี้ 

1) หน่วยงานด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งเสียค่าใช้จ่าย และเสียค่าด าเนินการก่อสร้างไป
แล้ว เกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง เมื่อมีการยกเลิกแนวก่อสร้างคูส่งน้ า 

2) เกษตรกรเจ้าของที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้รับการพัฒนาระบบการชลประทาน
ในไร่นา (คูส่งน้ า) อย่างทั่วถึง และเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากคูส่งน้ าในการสร้างรายได้ทาง
การเกษตร 

3) เกษตรกรเจ้าของที่ดิน มีปัญหาและมีความขัดแย้งกัน ในแนวเขตที่ดิน หลักโฉนด
ที่ดิน แนวเขตระหว่างสองแปลง ท าให้เจ้าของที่ดินตกลงกันไม่ได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ก่อสร้างคูส่งน้ าหรือด าเนินการก่อสร้างไม่ได้เลย 

4) หน่วยงานด าเนินงานก่อสร้าง เกิดความล่าช้า เสียเวลาและงบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน ส่งผลท าให้หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

5) เกษตรกรเจ้าของที่ดิน จะต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และประชุมกลุ่มย่อยภายใน
สายคูส่งน้ าแนวเขตก่อสร้าง จ านวนหลายครั้ง ซึ่งท าให้เสียเวลา ใช้ระยะเวลานาน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้างงานจัดระบบ
น้ าเพื่อเกษตรกรรม สรุปได้ดังนี้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 จัดเอกสาร “แบบประกอบแนวเขตก่อสร้างงานจัด 
ระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม” ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของที่ดินร่วมกันชี้แนวเขตของระหว่างแปลงที่อยู่
ติดกัน โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีระยะความยาวจากจุดอ้างอิง และประกอบกับการลงพ้ืนที่แปลง
ที่ดินจริง พร้อมรูปถ่าย และลงมือชื่อรับรองไว้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 2 การให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาท าการรังวัดที่ดินใหม่ 
เพ่ือให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ในกรณีที่หลักโฉนดสูญหายหรือถูกท าลาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ใช้ระยะเวลาด าเนินการนานเกินไป อาจจะไม่ทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิด
ความล่าช้าในการท างานก่อสร้าง และไม่สามารถแก้ไขได้ 
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การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติตามที่สมาชิกกลุ่ม เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพ้ืนที่ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม  
ได้ร่วมกันแสดงความคิด วิเคราะห์ค้นหาปัญหา สาเหตุ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่รู้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้น เมื่อได้มีสมาชิกกลุ่ม  
การเรียนรู้ จึงท าให้ได้ผ่านกระบวนการพูดคุย คิด วิเคราะห์ และการสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ท าให้
สามารถหาแนวทางที่เหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่ไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ส าหรับงาน
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 

2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการช่วยการด าเนินงาน หรือการท างานร่วมกันเป็น
ทีมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกิดขึ้นจากสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น เสนอวิธีการ แนวทางต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการลด/  
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วน าเอาแนวทางท่ีเหมาะสมไปใช้ในการแก้ไขปัญหา น าไปปฏิบัติให้ได้ผล
ส าเร็จต่อไป 

3) แนวทางที่ เหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหาของสมาชิกกลุ่มได้สรุปเลือก 
ซึ่งอาจจะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา อ านาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการ
หาแนวทางเหมาะสมในการลด/แก้ไขปัญหา เมื่อเจอปัญหาเกิดขึ้นใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ และวิธีการ
แก้ไขไว้ สมาชิกกลุ่มก็สามารถน าปัญหาดังกล่าวมาเป็นประเด็นปัญหา เพ่ือช่วยกันคิดวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากการปฏิบัติได้อีกครั้ง 
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กำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ เพื่อเพิม่ประสิทธิภำพต่อกระบวนกำร
ผลิตแหนมเนือง บริษทั วีที แหนมเนือง จ ำกดั จังหวัดอดุรธำน ี

ณดณณ์ ไชยหาญ* 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยอิสระ การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิตแหนมเนือง บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี 
เป็นการศึกษากระบวนการผลิต ปัญหาการผลิต และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้การผลิต
แหนมเนืองไม่เป็นไปตามเป้าผลิตที่ตั้งไว้ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการปฏิบัติจริง (Action 
Leaning) มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข ด้วยการ
ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในกลุ่มทั้ง 7 คน มาจากหลากหลายแผนก ท างานในหน้าที่
แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และได้ตามเป้าผลิต เพ่ือส่งมอบ
แหนมเนืองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักของการผลิตที่เป็นสาเหตุส าคัญทีท าให้การผลิตไม่ได้ตามเป้า
ผลิตคือ ปัญหามาจาก คน , กระบวนการ , และเครื่องจักร , การก าหนดคู่มือการท างาน Work 
Instruction, Action Plan ที่ชัดเจน พนักงานปฏิบัติงานได้จริง มีการลงบันทึกข้อมูลในจุดการผลิต
อย่างละเอียด ตรวจสอบได้ และหัวหน้างานควบคุมการท างานของพนักงานทั้งเรื่องระเบียบวินัย 
(Discipline) ความรู้ในงาน จึงท าให้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ
กระบวนการผลิตแหนมเนือง จึงเพ่ิมยอดเป้าผลิตได้ ซึ่งก่อนการแก้ปัญหา ปริมาณการสั่งซื้อเดือน  
ก.ย.-ธ.ค. 2563 มียอดสั่งซื้อ 12 ,548,774.25 บาท ยอดผลิตได้จริง 11 ,707,886.85 บาท 
ยอดเสียหายจากการส่งแหนมเนืองไม่ได้คิดเป็น 393,497.10 บาท และเมื่อน ากระบวกการประยุกต์
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติมาใช้ ผลปรากฏว่า เดือน พ.ค. 2564 ยอดผลิตมีการผลิตได้ตามเป้าผลิตและ 
มีบางวันได้มากกว่าเป้าผลิตที่ตั้งไว้ ซึ่งระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค. 2564 ยอดผลิตรวมจะอยู่ที่ 38,4382 
ไม้ เป้าผลิต 325,000 ไม้ คิดเป็นผลผลิตที่มากขึ้น 18.27% และได้มูลค่าก าไรเพ่ิมขึ้นจากการผลิตที่
ได้มากกว่าเป้าผลิต 59,382 ไม้ คิดเป็นเงิน 831,348 บาท 
ค ำส ำคัญ: แหนมเนือง, การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ, ประสิทธิภาพการผลิต 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 

ส าหรับอาหารในมุมมองของผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่เพียงแต่รับประทานเพ่ือให้อ่ิมท้องเท่านั้น 
แต่จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย รวมถึงความสามารถในการป้องกันโรคต่าง ๆ
ของสารอาหารเหล่านั้นด้วย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการปรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพว่าเป็น
การลดความเสี่ยงหรือช่วยป้องกันการเกิดโรคได้มากกว่า ทั้งนี้ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาพยาบาลเมื่อสูงวัยด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มอายุ เฉลี่ยสูงขึ้น อายุเฉลี่ย
เป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ที่ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของคนไทยในภาพรวม ซึ่งจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับทศวรรษที่
ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2556 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นกว่า 3 ปี แสดงว่าคนไทยมี
อายุยืนขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  
2556) จากกระแสรักสุขภาพท่ีก าลังมีผู้บริโภคสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่ แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มหันมาสนใจในสุขภาพของตนอย่างจริงจัง ในปัจจุบันมีคนไทยจ านวนมากที่
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ มูลค่าตลาด 2 อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพในไทยมีมูลค่า 83,348 
ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการแข่งขันกัน อย่างรุนแรงจากผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามา ซึ่งอาหาร
เพ่ือสุขภาพเหล่านี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าให้กลุ่ม คนวัยท างานบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น (กนิษฐา หมู่งูเหลือม, 2551) ผลจากการที่กลุ่มคนวัยท างานไม่มีเวลานั้น ส่งผลให้เมื่อมี
เวลาว่างคนกลุ่มนี้มักจะหา เวลาพักผ่อนให้กับตนเอง โดยใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวและ 
กลุ่มเพ่ือน ไม่ว่าจะเป็นการ รับประทานอาหารนอกบ้าน งานสังสรรค์ หรือจับจ่ายใช้สอยตาม
ห้างสรรพสินค้า (Warde & Martens, 2000) ผลส ารวจจากบริษัท Nielsen Research ประเทศไทย 
พบว่า ผู้บริโภคชาว ไทยมีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบ้านหลายครั้งภายในหนึ่งเดือน เนื่องจาก
ความสะดวกสบาย มากกว่าการท าอาหารรับประทานเองที่บ้าน ธุรกิจร้านอาหารถือเป็นธุรกิจที่
แข็งแกร่งที่สามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือซบเซา เนื่องจาก
อาหารเป็นปัจจัยสี่ซึ่งมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการ ด ารงชีวิ ต เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ในภาคส่วนของธุรกิจร้านอาหารก็ต้องปรับตัว เช่นกัน ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทยขยายเติบโตสูง บวกกับพฤติกรรมการ รับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ยิ่งขึ้นของคนรุ่นใหม่ ท าให้ในปัจจุบันมีจ านวนธุรกิจร้านอาหารกว่า 1,760 ราย และมีมูลค่าตลาดรวม
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ 629,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย) คาดว่า กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านอาหารรายใหม่ในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็นไปในลักษณะของการเจาะ
ช่องว่างในตลาดผ่านกลยุทธ์ ทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า และน าเสนออาหาร สัญชาติใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเสนออาหารในรูปแบบที่
แตกต่างจากเดิมเพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้จะส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย  
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แหนมเนือง เป็นอาหารประจ าชาติของชาวเวียดนามที่ได้รับความนิยมในไทย ซึ่งเป็นอาหารที่
มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ชาวเวียดนามกินข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารจานอ่ืน ๆ เช่น  กุ้งพันอ้อย เฝ๋อ ปอเปี๊ยะ 
(กระยอ มีทั้งแบบสด และแบบทอด) บั่นแบ๋ว บั่นฮ๋อย เป็นต้น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอาหาร
เวียดนามคือการรับประทานอาหารต่าง ๆ พร้อมกับผักสดที่หลากหลายชนิดซึ่งผักสดต่าง ๆ นั้นเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายและมีสรรพคุณทางยาด้วยเช่นกัน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น (ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล, 2557) ในเรื่องของคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
ของพืชผัก จึงท าให้แหนมเนืองเป็นอาหารทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี 
รักสุขภาพและใส่ใจในอาหารที่ตนเองรับประทาน ยิ่งกระแสสุขภาพมาแรงเท่าใด อาหารเวียดนาม 
แหนมเนืองก็ยิ่งเติบโตมากขึ้น ถึงแม้ว่าตลาดอาหารแหนมเนืองในประเทศไทยนั้นยังมีขนาดเล็ กอยู่ 
กล่าวคือ มีจ านวนร้านไม่มาก และความต้องการของผู้บริโภคยังน้อยเมื่อเทียบกับอาหารจากชาติอ่ืน ๆ 
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาลี เป็นต้น แต่ในทางตรงกันข้าม ก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีกระแสความต้องการ
ของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากจ านวนร้านแหนมเนืองที่เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี รวมถึง
ในเขต กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็น
โอกาสที่ดีและมีความน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหารทั้งรายใหม่ที่ก าลังจะเข้ามาแข่งขัน 
ในตลาดและรายเดิมที่ท ากิจการอยู่แล้ว ที่จะเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจหรือคิดกลยุทธ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษา แนวทางการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ กระบวนการผลิตแหนมเนือง ในบริษัท วีทีแหนมเนือง จ ากัด จังหวัด
อุดรธานี 

 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแหนมเนือง ที่ไม่ได้ตามเป้าผลิต ควรมีวิธีการ
อย่างไร  

2.2 แนวทางการผลิตแหนมเนืองเพ่ือให้ตามเป้าที่ผลิต และคุณภาพท่ีต้องการ ควรเป็นเช่นใด 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
3.1 เพ่ือศึกษา หาสาเหตุ ปัญหา การแก้ไข ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแหนมเนืองที่ไม่ได้

ตามเป้าผลิต และไม่ได้คุณภาพ 
3.2 เพ่ือหาแนวทาง วิธีการแก้ไข การผลิตแหนมเนือง เพ่ือให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 
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4. กำรวำงแผนกกำรศึกษำ  
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) โดยการรวบรวมข้อมูลการผลิตแหนม

เนืองในแต่ละวัน (Output Daily Report) เพ่ือประเมินการผลิต 
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) โดยการศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ รวมถึง

รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละ Process การผลิต ปัญหาคุณภาพ ที่ท าให้การผลิต
ไม่ได้ตามยอดเป้าผลิต และไม่ได้ตามคุณภาพท่ีก าหนด (West Process Report) 

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมกลุ่มบุคคล แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหา
ผ่านการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับปัญหานี้และเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและมีผู้มีความรู้ในกลุ่ม
เป็นวิทยากรหลัก เพ่ือน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการผลิต การตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งสมาชิก
ภายในกลุ่มจะมีการเสนอแนวทาง เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือการแก้ปัญหาในมุมมองของตนเอง 
ซึ่งแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิตแหนมเนือง และฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ แต่สมาชิกทุกคนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้ได้แนวความคิดหลากหลาย
แนวทาง เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และครบถ้วน ครอบคลุมหลาย ๆ ด้านในการผลิตแหนมเนือง 

ขั้นตอนที่  4 เป็นการวิเคราะห์ (Data Analysis) โดยน าข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวม 
การสังเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ได้จากการประชุมร่วมกัน แล้วน ามาวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาของทุก
ฝ่ายร่วมกัน จนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะสม ตรงจุด สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่าย ทุกแผนกที่เก่ียวข้องได้ 

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการสรุปผลการแก้ปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปด าเนินการและรับฟัง
รายงานผลจากผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการผลิตแหนมเนือง การผลิตของแต่ละแผนก ในช่วงระยะเวลา  
ที่ปฏิบัติจริง 2 เดือน โดยแผนกตรวจสอบคุณภาพเป็นผู้รายงานเรื่องคุณภาพ และเป้าหมายการผลิต
ที่ได้จริงเพื่อน าเสนอในที่ประชุมร่วมกันต่อไป 

 

5. แผนกำรด ำเนินกำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Leaning)  
ในการด าเนินการจัดกลุ่มการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ

กระบวนการผลิตแหนมเนือง บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี โดยการคัดเลือกกลุ่ม
สมาชิกที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตแหนมเนืองให้ได้จ านวนตามยอดเป้าผลิต ที่ตั้งไว้และมีปริมาณ  
ที่เพียงพอ มีคุณภาพ ซึ่งแต่ละแผนกต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากนั้ นเข้าสู่
กระบวนการนัดหมายก าหนดการประชุม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันในทีม จนได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจน แล้วจึงร่วมกันหาวิธี เรียงล าดับต่อไปในระดับปฏิบัติการ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมในการ
ประชุมกิจกรรมครั้งนี้ได้มาจากตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 แผนก คือ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายผลิต



[106] 

 

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิต และแผนกช่างซ่อมบ ารุง 
มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิกในกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 3 ครั้ง 
ขั้นตอนที่ 2 ในการประชุมมีการก าหนดประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่มี

ความส าคัญต่อการผลิต หากไม่มีการแก้ปัญหาจะก่อความเสียหายแก่การผลิตของหน่วยงาน 
โดยก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดประเด็นปัญหาการผลิต สาเหตุที่มีผลต่อการผลิตที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
2) จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ต่อพนักงานฝ่ายผลิต การท าตาม Control Plan 
3) สมาชิกในกลุ่มทุกคน ร่วมกันระคมความคิดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่

เกิดข้ึนและให้แยกเป็นประเภท 
4) สมาชิกในกลุ่มแต่ละแผนก ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

และก าหนดวิธีการเป็นขั้นตอบการปฏิบัติ โดยพิจารณาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นตามหน้าที่รับผิดชอบและ
ความถนัดของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เสรีโดยไม่
มีผู้บังกับบัญชา มาควบคุมหรือจ ากัดความคิดเห็นแต่อย่างใด 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท ารายงาน โดยผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลเพ่ือท ารายงานน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) สรุปสาเหตุของปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง 
2) สรุปแนวทางการวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละสาเหตุให้ครบถ้วน โดยน าข้อมูลจาก

การน าข้อปฏิบัติที่ทางกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สรุปไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็นการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

3) การให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนในส่วนอื่น ๆ ในอนาคตหรือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

4) การให้ข้อมูลป้อนกลับของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำร  

6.1 ผู้จัดการทั่วไป 
6.2 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
6.3 หัวหน้าแผนกควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ (QC) 
6.4 หัวหน้าแผนก ส่วนงานฝ่ายผลิต 
6.5 พนักงานฝ่ายผลิต 
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6.6 หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 
 

7. ประโยชน์ที่จะได้รับ     
7.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแหนมเนืองให้ได้ตามเป้าหมาย 
7.2 เพื่อให้การผลิตแหนมเนืองมีคุณภาพได้มาตรฐานระบบ GMP 
7.3 เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการการผลิตให้เป็นระบบสากล 

  
8. กระบวนกำรและกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 

กระบวนการและการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action Leaning) 
เพ่ือแก้ปัญหาการผลิตแหนมเนืองไม่ได้ตามยอดเป้าผลิต และไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของ
ลูกค้า ของบริษัทวีที แหนมเนือง จ ากัด ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาเป็นเครื่องมือการในการแก้ปัญหาและ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของพนักงานในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้การผลิตแหนมเนืองในช่วงเดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม มียอดการผลิตที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ ตามล าดับ 

ดังนั้น การพัฒนายุทธศาสตร์ของทางแก้สู่การกระท า (Developing Strategies and Taking 
Action) ส าหรับการท า Action Learning การเรียนรู้ที่แท้จริงจะไม่เกิดเลยหากไม่ได้กระท าการ
เนื่องจากไม่มั่นใจว่าความคิดหรือแผนการจะทรงประสิทธิผลจนกระทั่งลงมือด าเนินการ ดังนั้น 
สมาชิกกลุ่ม Action Learning ต้องมีอ านาจในการลงมือ กล้าคิด กล้าท า และต้องมั่นใจว่า
ข้อเสนอแนะของตนจะได้รับการด าเนินการ เพราะเป้าหมายเดียวกันคือ การผลิตแหนมเนืองที่ได้
ปริมาณที่ต้องการตามเป้าผลิตและมีคุณภาพ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรกำรผลิตแหนมเนือง 
ประสิทธิภาพผลิตของกระบวนการผลิตแหนมเนืองคือ การผลิตที่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

แล้ว และในการท าได้ตามเป้านั้น สามารถลดเวลาการท างาน หรือลดทรัพยากร หรือลดต้นทุนในการ
ด าเนินการผลิตลงไปได้ ยกตัวอย่างเช่น 

การผลิตแหนมเนือง โรงงานตั้งเป้าผลิตไว้ว่าในหนึ่งวัน (8 ชม.) ต้องผลิตแหนมเนืองให้ได้ 
25,000 ชิ้น (Output) ถึงเวลาผลิตจริง ๆ สามารถผลิตได้ 25 ,000 ชิ้น แต่ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน 
(4 ชม.) ก็เสร็จ (ลด Input) แบบนี้เรียกว่า การผลิตแหนมเนืองที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ส าหรับการน าระบบ Action Leaning มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตแหนมเนือง 
ตัวอย่างการจัดตารางการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติมาใช้ พบว่า ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้น 28.27% และสามารถลดค่าการเสียโอกาสถึง 
1,086,077.33 บาทต่อเดือน ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1. การผลิตพนักงานไลน์แหนมเนือง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

 
 
ตารางสรุปผลการผลิตประจ าเดือน (อ้างอิง ตารางที่ 1) จากตารางสรุปจะเห็นได้ว่า เมื่อน า

กระบวกการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (Action Leaning) มาใช้ผลิตแหนมเนือง ผลปรากฏ
ว่ายอดผลิตมีการผลิตได้ตามเป้าผลิตและมีบางวันได้มากกว่าเป้าผลิตที่ตั้งไว 25 ,000 ไม้/วัน 
ซึ่งระหว่างวันที่ 1-13 พ.ค.2564 ยอดผลิตรวมจะอยู่ที่  38,4382 ไม้ เป้าผลิต 325,000 ไม้ คิดเป็น
ผลผลิตที่มากขึ้น 18.27% และได้มูลค่าก าไรเพ่ิมขึ้นจากการผลิตที่ได้มากกว่าเป้าผลิต 59 ,382 ไม้ 
คิดเป็นเงิน 831,348 บาท 
 
9. กระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ กลุ่มค ำถำม กำรสะท้อนกำรเรียนรู้ 

9.1 กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัต ิ
9.1.1 ผู้ที่มองเห็นโอกาส (Who Know) คือ   

1) นายณดณณ์ ไชยหาญ ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป  
2) นายวิโรจน์ นันทะศรี ต าแหน่งผู้จัดการผลิต 

9.1.2 ผู้ที่มีความสนใจ (Who Care) ประกอบด้วย 
1) นางสาวมัลลิกา พลซา หัวหน้างานแผนกตรวจสอบคุณภาพ QC 

9.1.3 ผู้มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (Who Can) ประกอบด้วย 
1) นายจตุพล ศรีหล่มสัก หัวหน้านายช่างเทคนิค/ซ่อมบ ารุง 
2) น.ส เพียงเพ็ญ บุญจะนะ หัวหน้าฝ่ายผลิต 
3) น.ส จารุณี เชยชัยภูมิ พนักงานฝ่ายผลิต 
4) นายแมน พุทธา พนักงานฝ่ายผลิต 

9.1.4 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Who Effect) ประกอบด้วย 
1) นายทอง กุลธัญวัฒน์ เจ้าของบริษัท 

9.2 ค ำถำมในกำรศึกษำกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
1) ปัญหาการผลิตแหนมเนืองไม่ได้ตามเป้าผลิตที่ตั้งไว้ และไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง 

ที่ท าให้การส่งมอบแหนมเนืองให้ลูกค้าไม่ทัน และบางครั้งพบปัญหาเรื่องคุณภาพ เช่นแหนมเนืองไหม้ 
สีไม่สวยแหนมเนืองเสียมีกลิ่นบูด หรือแม้กระทั่งผักเหี่ยว เน่า สลัดมีรสขม มะเฟืองเน่า เป็นต้น 
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จากปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมาท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือการส่งมอบไม่ตรงเวลา และคุณภาพไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดตามระบบคุณภาพ ปัญหาส่วนมากเกิดจากพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Man) ขาดความ
เข้าใจในกระบวนการผลิต รวมไปถึงเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีปัญหาต่อกระบวนการผลิตด้วย 

2) Process หรือกระบวนการผลิตมีปัญหาหลายอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องจักร
เก่า ช ารุด หรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ และส่งมอบไม่ตรงเวลา ท าให้การผลิตล่าช้า เป็นต้น  

3) พนักงานฝ่ายผลิตขาดความรู้ ความเข้าใจใน Job Description, WI (Work 
Instruction) ในจุดไหนบ้าง จึงไม่ปฏิบัติตามวิธีการ (Action Plan) ที่ถูกต้อง 

4) จะมีวิธีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตจุดไหนบ้าง ที่ขาดประสิทธิภาพ
อย่างไร และมีขั้นตอนการด าเนินงานใดที่สมควรปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก 

5) มีระบบแนวทางการติดตามการท างาน การตรวจเช็คเครื่องจักร เครื่องวัด 
เครื่องมือเครื่องใช้ การลงบันทึก และจะประเมินผลการด าเนินงานที่ปรับปรุงได้อย่างไร 

9.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติ  
ในการด าเนินกิจกรรมและการจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การประยุกต์จากการ

ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาการผลิตแหนมเนืองไม่ได้ตามเป้าผลิตที่ก าหนดและไม่ได้คุณภาพ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหลักการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดปัญหำ ท าการก าหนดปัญหาโดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญที่
ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาปัญหาที่ท าให้การผลิตแหนมเนือง ไม่ได้ตามเป้า
ผลิตและคุณภาพ เกิดจากกระบวนการท างาน วิธีการ (Process) ในแต่ละจุดการผลิต ที่ผิด และ 
ขาดการตรวจสอบที่จริงจัง ไม่มีเอกสาร Control อย่างเป็นระบบ  

ขั้นตอนที่ 2 กำรวัด การวัดนั้นมีความจ าเป็นมากเนื่องจากท าให้สามารถเข้าใจกระบวนการ
ท างานในปัจจุบันขององค์การ ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาหรือความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้ โดยจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการจัดเรียงตามกระบวนการ เพ่ือท า
การวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วน ามาจัดเรียงข้อมูล
ตามหลักการทางสถิติ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ เป็นการน าสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ทั้ง 4 
ประเด็นมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ ) Man คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรรวมทั้งนักวิจัยผู้ใช้บริการ 
2) Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในการศึกษานี้ ได้แก่ เครื่องปั้นหมู เครื่อง
สไลด์หมู เครื่องย่างหมู เครื่องแพ็คหมู และเครื่องบรรจุหมูซองเขียว Material วัตถุดิบหรืออะไหล่
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการซึ่งในการศึกษานี้ หมายถึงหมู ผักต่าง ๆ และน้ าจิ้ม 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรปรับปรุง เพ่ือให้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา 
เป็นขั้นตอนในการพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะของประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของกลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นเครื่องมือ  
ในการปรับปรุงคุณภาพการท างานแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิม ๆ เกิดขึ้นอีก 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 5 กำรควบคุม ในขั้นตอนการควบคุมนี้เป็นลักษณะของการควบคุมหรือก ากับ
ดูแลกระบวนการที่ไห้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มได้ก าหนด
ขึ้นจากการประชุมแล้วมีการก ากับดูแล ติดตามกระบวนการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างระบบ
หรือข้อก าหนดที่ช่วยควบคุมป้องกันความผิดพลาด 

9.3.1 กลุ่มกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
1) นายณดณณ์ ไชหาญ ผู้จัดการทั่วไป (GM) ผู้ท าวิจัยมีบทบาทหน้าที่เป็นประธาน

กลุ่มและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตแหนมเนือง การตรวจคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการน าการประชุม และโน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีใครถูกหรือผิด รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้เพ่ือท าการวิเคราะห์ หาสาเหตุ (Root Cause Analysis) ที่แท้จริง ที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ผลิตแหนมเนืองที่ไม่ได้ตามเป้าผลิต รวมถึงเป็นผู้ประสารงานของบริษัทเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Service) ดูแลและให้บริการลูกค้าทั้งผ่าน Web Page, Face Book บริษัท วีทีแหนมเนือง จ ากัด  

2) นายวิโรจน์ นันทะศรี ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ควบคุมการผลิต
แหนมเนืองทุก Process ในสายการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิต การบรรจุ 
หีบห่อ และการจัดส่งถึงมือลูกค้า รวมถึงวางแผนการผลิต , ก าหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , 
ต้นทุนการผลิต การส่งมอบ) ประมาณการยอดการผลิต การใช้ทรัพยากรการผลิต และจัดก าลังคนเข้า
ท างานให้เหมาะสมกับก าลังการผลิต ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก ากับดูแล  
การท างานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนวางแผนพัฒนาพนักงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการท างานรายงานต่อผู้บริหาร 

3) นางสาวมัลลิกา พลซา หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบและ
ควบคุม คุณภาพกระบวนการผลิตแหนมเนืองทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบวัตถุดิบให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและประกันคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและท าการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GMP รวมถึงวางแผนและประสานงาน 
การจัดการระบบบริหารคุณภาพของโรงงาน 
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4) นายจตุพล ศรีหล่มสัก หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องเริ่มต้นผลิตแหนมเนือง ที่มีการใช้เครื่องจักร
เข้ามาช่วย รวมถึงเป็นผู้จัดเก็บ จัดซื้ออะไหล่ (Spare Part) ของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงาน 

5) นางสาวเพียงเพ็ญ บุญจะนะ หัวหน้าแผนกผลิตแหนมเนืองหมูดิบ ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานของพนักงานในแผนกผลิตแหนมเนือง (หมูดิบ) มีหน้าที่ปั้นหมู และตกแต่งหมูให้ได้
ขนาดที่ได้มาตรฐาน และตรวจเช็คการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา และท าเอกสาร Out Put และ 
ของเสียส่งผู้บังคับบัญชา 

6) นางสาวจารุณี เชยชัยภูมิ หัวหน้าแผนกผลิตแหนมเนืองหมูสุก มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการท างานชองฝ่ายผลิตแหนมเนือง (หมูสุก) มีหน้าที่ย่างหมูแหนมเนือง การบรรจุแหนม
ใส่ซอง และท าหมู 100% (หมู 100 เปอร์เซ็น คือ หมูขายทานหน้าร้านอาหาร) และตรวจเช็คการ
ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา และท าเอกสาร Out Put และ ของเสียส่งผู้บังคับบัญชา 

7) นายแมน พุทธา พนักงานแผนกแหนมเนือง ฝ่ายปฏิบัติการ มีประสบการณ์การ
ท างานมากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปั้นหมู การตกแต่งหมู และที่ส าคัญการย่างหมูที่เป็น
งานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษสูง และมีหน้าที่อบรมพนักงานฝ่ายผลิตที่เข้าใหม่ 

9.3.2 กระบวนกำรชักถำมและสะท้อนมุมมอง 
การประชุมกลุ่มสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ตามกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้

เพ่ือการปฏิบัติ มีการซักถามแบบค าถามปลายเปิด เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ตามกรอบแนวความคิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได้ มีการซักถามสมาชิกที่รับผิดชอบหน้าที่ในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
แล้วสมาชิกในกลุ่มร่วมกันกลั่นกรองเพ่ือให้ตกผลึกทางความคิด ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีและ
ถูกต้อง โดยมีการประชุมร่วมกัน ในห้องประชุม 3 ครั้ง ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2. การประชุมครั้งที่ 1  
คร้ังท่ี 1 สถำนที ่ วัน/

เดือน/ป ี
เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วม

ประชุม 
ผลลัพธ ์

ที่คำดหวัง 
1 

 
 
 
 
 

ห้องประชุมฝ่าย
ผลิตบริษัท วีที 
แหนมเนือง จ ากัด 
จังหวัดอุดรธาน ี

3 มีนาคม 
64 

1.อธิบาย ช้ีแจงเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ การศึกษา
และ อธิบายความหมาย 
ความส าคญักระบวนการ
และประโยชน์ของการ 
เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
2.เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เห็นปญัหา

1.นายณดณณ์ 
ไชยหาญ 
2.นายวิโรจน์ 
นันทะศร ี
3.น.ส.มัลลิกา 
พลซา 
4.นายจตุพล 
ศรีหลม่ศักดิ ์

1.สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มได้ทราบปญัหา
ทีม่ีผลต่อการผลิต
แหนมเนือง 
2.ได้ก าหนดปญัหา 
หัวข้อท่ีน ามาแก้ไข
จากกาเรียนรู้
ประยุกตจ์ากการ
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คร้ังท่ี 1 สถำนที ่ วัน/
เดือน/ป ี

เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

ผลลัพธ ์
ที่คำดหวัง 

ที่ส าคัญที่ และยังไมไ่ดร้ับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง โดย
สมาชิกกลุ่มเลือกปญัหา
การผลิตทีส าคัญ แยกเป็น 
Process การผลิตที่มี
ปัญหา เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข 

5.น.ส.เพียงเพ็ญ 
บุญจะนะ 
6.น.ส.จารุณี  
เชยชัยภูม ิ
7.นายแมน 
พุทธา 

ปฏิบัติจริง 
3.สมาชิกมีความรู้
ความเข้าใจ
กระบวนการผลติ
มากขึ้นเข้าใจ
ปัญหา และแก้ไข
อย่างถูกวิธี 

 
ตำรำงท่ี 3. การประชุมครั้งที่ 2 

 
ตำรำงท่ี 4. การประชุมครั้งที่ 3 
คร้ังท่ี 

3 
สถำนที ่ วัน/

เดือน/ป ี
เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วม

ประชุม 
ผลลัพธ ์

ที่คำดหวัง 
3 

 
 
 
 

ห้องประชุม Back 
Office ช้ัน 2  
ห้อง 201 
บริษัท วีที แหนม
เนือง จ ากัด จังหวัด

15 พ.ค. 
64 

1.เพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยี ปัญหาการผลิต
แหนมเนือง จากการ
ประชุมครั้งที่ 2  

1.นายณดณณ์ 
ไชยหาญ 
2.นายวิโรจน์ 
นันทะศร ี
3.น.ส.มัลลิกา 

1.สรุปผลการ
ประยุกต์ เรียนรู้ 
จากการปฏิบตัิว่า
สามารถช่วย 
แก้ปัญหาการผลติ

คร้ังท่ี 2 สถำนที ่ วัน/
เดือน/ป ี

เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

ผลลัพธ ์
ที่คำดหวัง 

2 
 
 
 
 

ห้องประชุมฝ่าย
ผลิต บริษัท วีที 
แหนมเนือง จ ากัด 
จังหวัดอุดรธาน ี

25 เม.ย. 
64 

1.เพื่อทบทวน และติดตาม 
การปฏิบัตจิริง ประเด็น
ต่างๆที่ได้ ด าเนินการไปใน
การประชุมครั้งท่ี 1 
2.เพื่อให้สมาชิกตัวแทนแต่
ละแผนกไดม้ีข้อเสนอแนะ
ปัญหาการผลติแหนมเนือง
ใน Process ที่ตัวเอง
รับผิดชอบ 
3.เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มที่มี
ส่วนไดส้่วนเสียเข้าใจการ
ท างน การแก้ปัญหา กล้า
คิดกล้าท า 

1.นายณดณณ์ 
ไชยหาญ 
2.นายวิโรจน์ 
นันทะศร ี
3.น.ส.มัลลิกา 
พลซา 
4.นายจตุพล  
ศรีหลม่ศักดิ ์
5.น.ส.เพียงเพ็ญ 
บุญจะนะ 
6.น.ส.จารุณี  
เชยชัยภูม ิ
7.นายแมน 
พุทธา 

1.สมาชิกทุกคนได้
ทราบปัญหาแต่ละ
จุดในกระบวกการ
ผลิตแหนมเนือง 
2.สามารถก าหนด
แนวทางการ
แก้ปัญหา และ
ระดมสมองหา
วิธีแก้ไขในจุดผลิต
ที่ท าให้การผลติไม่
เป็นไปตามเป้า 
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คร้ังท่ี 
3 

สถำนที ่ วัน/
เดือน/ป ี

เป้ำหมำย ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

ผลลัพธ ์
ที่คำดหวัง 

อุดรธาน ี 2.เพื่อทบทวนการ
แก้ปัญหา แนวทางสาเหตุ
ของปัญหา (Action 
Leaning) และเสนอไปยัง
ฝ่ายบรหิาร ต่อไป 

พลซา 
4.นายจตุพล 
ศรีหลม่ศักดิ ์
5.น.ส.เพียงเพ็ญ 
บุญจะนะ 
6.น.ส.จารุณี  
เชยชัยภูม ิ
7.นายแมน 
พุทธา 

แหนมเนืองได้
หรือไม ่
2.ได้ทราบข้อ สรุป
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขจากการ
เรียนรู ้
สู่การปฏิบัตสิ่งไป
ยังผู้บริหาร 

 
กำรประชุมครั้งที่ 1  
ได้เริ่มจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิต 

บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมกลุ่ม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ท าการศึกษาครั้งนี้ และประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป มีความเชี่ยวชาญการตรวจสอบ
คุณภาพแหนมเนืองได้ท าหน้าที่ชี้แจงและสนับสนุนให้สมาชิกได้แสดงความเห็นว่ามีปัญหาใดบ้างที่
เป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยกลุ่มได้เล็งเห็นว่า การผลิตในแต่ละ Process มีปัญหาหลัก ๆ คือพนักงานขาด
ความรู้และทักษะ การท างานผลิตแหนมเนือง รวมถึงระเบียบวินัย (Discipline) ของพนักงาน 
การหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน หรือการขาดงานของพนักงาน รวมถึงเครื่องจักรเสีย ต้องหยุด
ผลิตเพ่ือซ่อมแซมเครื่องจักร ท าให้กระบวนการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ล่าช้ากว่าก าหนด  
ในการศึกษานี้ สมาชิกกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะหลากหลาย เพ่ือน าปัญหาน าไปปรับปรุง และปฏิบัติจริง
โดยการด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนดังนี้ 

1) อธิบายความหมาย ความส าคัญและประ โยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
2) รายงานองค์ประกอบกระบวนการของการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติ 
3) ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 
4) อธิบายกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนหมายถึง

อะไร และมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การก าหนดปัญหา 
(2) การวัด 
(3) การวิเคราะห ์
(4) การปรับปรุง 
(5) การควบคุม 
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เมื่ออธิบายกระบวนการครบทั้ง 5 ขั้นตอนแล้ว ประธานกลุ่มจะท าหน้าที่
โน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนระดมสมอง (Brain Storming) เพ่ือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเสรี 
โดยไม่มีใครถูกหรือผิด ในการก าหนดปัญหาโดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาที่มี
มานานและปัญหานี้ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่แต่ละคนระบุปัญหาขึ้นมาว่า
ควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างเพือ่มาน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป 

กำรประชุมครั้งที่ 2 
การประชุมครั้งที่ 2 ได้มีการด าเนินการ ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม

ฝ่ายผลิต บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1) ประธานกลุ่ม ได้อธิบายและเพ่ือทบทวน ติดตาม การปฏิบัติจริง ประเด็นต่าง ๆ 

ที่ได้ด าเนินการไปในการประชุมครั้งท่ี 1 
2) ประธานกลุ่ม ได้ให้สมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ทุกต าแหน่ง ทุกแผนกได้

แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนบนกระดานบอร์ด 
แล้วน าเสนอให้ที่ประชุมได้ฟังทีละคนจนครบทั้ง 6 คน 

3) สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นอิสระ เสรีและ
หาข้อก าหนดเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแหนม
เนืองในพ้ืนที่ปฏิบัติจริงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเพ่ือเป้าหมาย (Target) ให้ได้ยอดเป้าผลิตและ
คุณภาพต่อไป 

4) เมื่อจบการประชุมในครั้งที่ 2 สมาชิกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนน า
ข้อก าหนดในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไปด าเนินการปฏิบัติจริงครบถ้วนตามมติที่ประชุม 

กำรประชุมครั้งที่ 3 
การประชุมครั้งที่ 3 ได้มีการด าเนินการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง

ประชุม Back Office ชั้น 2 ห้อง 201บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี  
1) ผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่ม ทบทวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ Action 

Learning การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อีกครั้งเพ่ือเป็นการทบทวนการแก้ปัญหา แนวทางสาเหตุของ
ปัญหา และเสนอไปยังฝ่ายบริหาร ต่อไป  

2) ผู้วิจัยสรุปผลการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาการ
ผลิตแหนมเนืองได้อย่างไรและแนวทางแก้ไขจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติส่งไปยังผู้บริหาร 

กำรประยุกต์ข้อเสนอสู่กำรปฏิบัติ 
ผลจากการด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้การน าข้อมูลของรายงานผลการตรวจติดตาม

สภาวะทุกคนน าไปปฏิบัติ โดยน าเนอในรูปแบบตารางและกราฟ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) และใช้ 
SWOT Analysis น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ของผู้มีส่วนให้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
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ผลิตแหนมเนือง เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์มาแก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้
ตามเป้า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาของเสียที่เกิดจากการผลิต 

 
10. ผลกำรด ำเนินกิจกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล 

10.1 กำรประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 1 กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรผลิตแหนมเนือง
ไม่ได้ตำมเป้ำผลิตและไม่ได้คุณภำพ บริษัท วีที แหนมเนือง จ ำกัด จังหวัดอุดรธำนี 

ในการประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 : ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 7 คน เป็นการให้ความรู้
เรื่องกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วหลังจากนั้น ทางกลุ่มยังได้รับทราบข้อมูลและที่มา
ประกอบการคัดเลือกปัญหา โดยเลือกปัญหา คือ ปัญหาการย่างหมู หมูไหม้/สีไม่สวย , ปัญหาการปั้น
หมูไม่ได้ขนาด, ปัญหาหมูผิวแห้ง และสีผิวไม่มัน, ปัญหาจุดเครื่องเสียบไม้เสียบ่อย 

ปัญหำที่ 1 กำรย่ำงหมู หมูไหม้/สีไม่สวย 
เกิดจากการเปิดไฟแรง หรืออ่อน จนเกินไป การควบคุมระดับการย่าง เวลาที่ก าหนดการ

พนักงานขาดการเอาใจใส่ ไม่สังเกตผิวของหมู ดูแลการย่างไม่ทั่วถึง 

 
 

 
ภำพที่ 1. แสดงการวิเคราะห์ โดยใช้แผนภูมิก้างปลา ปัญหาหมูไหม้/สีไม่สวย 
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10.2 สำเหตุของปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข 
จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการหาสาเหตุเบื้องดัน สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ได้แยกตามสาเหตุการเกิดได้ดังนี้ 
1) คน (Man) ไม่รู้วิธีใช้โปรแกรมการย่าง การเปิดไฟเตาย่างให้ถูกต้อง ไม่มีความ

รอบคอบในการตรวจสอบ Line ผลิตเตาย่าง อุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออาจรีบท างานเพ่ือจะรีบกลับบ้าน 
พนักงานบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท าให้ความสามารถในการท างานลดลง 

การแก้ไข จัดให้มีการอบรมเทคนิคการออกแบบให้พนักงานก่อนเข้ามาท างานถึง
วิธีการและขั้นตอนในการใช้โปรแกรมออกแบบอย่างถูกวิธี หัวหน้าต้องตรวจสอบเสมอว่ามีการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับงาน ควรมีการปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเสียดายกับของเสียที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการผลิต 

2) วิธีการ (Method) เนื่องจากพนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างาน ไม่ได้
ตรวจสอบแบบงาน งานอาจเกิดความผิดพลาดซึ่งท าให้หมูแหนมเนืองที่ย่างที่ผลิตไปแล้วใช้การไม่ได้ 
ไหม้ หรือสีไม่สวยงาม ไม่ผ่านตามข้อก าหนด 

การแก้ไข พนักงานควรตรวจสอบแบบงานทุกครั้งก่อนท าการผลิตการย่างหมู
หัวหน้างานควรดูการท างานของพนักงานว่าเป็น ไปตามขั้นตอนหรือเปล่า ถ้าไม่ท าตามขั้นตอนก็ตัก
เดือนและบอกข้ันตอนที่ถูกต้อง ในขั้นตอนการบันทึกของเสียหัวหน้าและพนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ต้องเป็นผู้บันทึกเองเพ่ือที่จะได้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

3) เครื่องจักร (Material) เนื่องจากเครื่องย่างหมูที่ใช้ในการผลิตมีความเก่าและมีจุด
ที่เสียอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหัวแก๊สทีปล่อยความร้อนช ารุดซึ่งอาจท าให้ผิวของหมูแหนม
เนืองไม่สม่ าเสมอ บางจุดไหม้ บางจุดสีอ่อน ซึ่งไม่ผ่านตามมาตรฐานการย่างหมู 

การแก้ไข มีการตรวจสอบเครื่องจักรอยู่สม่ าเสมอ ระหว่างผู้ใช้งานเตาย่างและฝ่าย
ซ่อมบ ารุง หาจุดที่เสียของเครื่องจักรเพ่ือท าการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่อง เช็คสภาพของ
เครื่องหัวแก๊สก่อนใช้งานทุกครั้ง และท าความสะอาดเมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง 
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ภำพที่ 2. แสดงการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง Work Instruction (คู่มือและวิธีการผลิตแหนมเนือง)

และอบรมเรื่อง ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบวินัย กฎระเบียบในการท างาน 
 

ขาดการสื่อสารในองค์กรผลิต ขาดการวางเป้าหมายการท างาน และการประเมินงานที่ไม่
ชัดเจน (Master Planning Schedule)  

กำรแก้ปัญหำ: ก่อนการปฏิบัติงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องประชุมพนักงานทุกวัน 
(Morning Brief) เรื่องเป้าหมายยอดผลิต (Target Out Put) แหนมเนือง/วัน ปริมาณของเสีย 
(Scrap) และนโยบายบริษัท 

  

 
 

ภำพที่ 3. แสดงการลงพื้นปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา กระบวนการผลิตแหนมเนืองของสมาชิกกลุ่ม 
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ภำพที่ 4. แสดงการลงพื้นปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาไข เครื่องจักร และการ PM ของสมาชิกกลุ่ม 
 

ขาดการดูแลอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เหมาะสม (Equipment and Machine) ไม่มีการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน และหลังเลิกงาน อุปกรณ์ อะไหล่ช ารุด ไม่มี
การแจ้งซ่อม ท าให้อุปกรณ์เสียหายมากขึ้น และต้องหยุดเพื่อรอช่างซ่อมแซม ท าให้เสียเวลาและ Out 
Put ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ภำพที่ 5. ก้างปลาแสดงสาเหตุและปัญหาที่ท าให้เครื่องจักรช ารุดบ่อย 

 
11. สรุปผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกระบวนการ
ผลิตแหนมเนือง บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการผลิตแหนมเนืองเพ่ือให้ได้ตามเป้าผลิต เป็นที่พอใจและยอมรับจากลูกค้า โดยการเรียนรู้จาก
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การปฏิบัติจริงจากสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการผลิตแหนมเนือง และได้น าข้อเสนอมาปรับปรุง
การผลิตเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

11.1 สรุปกำรด ำเนินกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ และกำรสะท้อนบทเรียนรู้
ของสมำชิก 

จากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตแหนมเนืองที่ไม่ได้ตาม
เป้าผลิตตาม จึงท าให้เกิดการพัฒนาจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง การศึกษาจากหน้างานไลน์ผลิต
การสอบถามปัญหาโดยตรงจากพนักงานฝ่ายผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดมความคิดอย่างอิสระ 
และหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพ่ือเสนอผู้บริหารองค์กรทราบ จนสามารถหาวิธีทางแก้ปัญหาจนท า
ให้สามารถผลิตแหนมเนืองได้ตามปริมาณเป้าผลิต และน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสาขาอ่ืน ๆ 
และองค์กรต่อไปในอนาคต   

11.1.1 สรุปประเด็นในกำรพัฒนำ  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิต

แหนมเนือง บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นปัญหาตามมติที่ประชุม ที่สมาชิก
ทุกคนได้ระดมความคิด การหาปัญหาและเลือกวิธีการ 4 วิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาในรูปแบบการแสดง
แผนภูมิก้างปลา ดังต่อไปนี้  

1) สาเหตุหลักท่ีเกิดจากคน (Man) หมายถึงการจัดสรรให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะ
การท างานได้มากที่สุด โดยมีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการรักษา
บุคลากรคุณภาพให้เป็นทรัพยากรองค์กรให้นานที่สุด ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตของบริษัทวีที 
แหนมเนือง จ ากัด พบพนักงานไม่มีระเบียบวินัยในการท างาน ขาดงานและมีจ านวนพนักงานลาออก 
และปลดออก (Turnover Rate) จึงท าให้การขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะ และเชี่ยวชาญในจุด
ปฏิบัติงาน 

2) สาเหตุจากกระบวนการ (Method) หมายถึงกระบวนการคือการค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดี WI (Work Instruction) มีการจัดการ วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ (Action Plan) 
และควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้  
การพัฒนาขั้นตอนในการท างาน วางแผนให้ดี มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
ท างาน ส่วนปัญหาที่พบในบริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัดคือไม่มีการก าหนดคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
(Work Instruction) เอกสาร Control ไม่ละเอียด (Action Plan) จึงท าให้พนักงานขาดทักษะ 
การท างานและไม่มีการก าหนดการอบรม สม่ าเสมอ เพื่อทวนสอบการปฏิบัติงาน 

3) สาเหตุจากเครื่องจักร (Machine) หมายถึงการจัดการ จัดหาวัสดุและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อ
การท างานที่เพ่ิมผลผลิตได้ ปัญหาที่พบในบริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัดคือ เครื่องจักรเก่า ช ารุด 
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เนื่องจากผลิตมาหลายปี เครื่องจักรเสื่อมสภาพ และไม่มีอะไหล่ (Spare Part) รอเปลี่ยน สั่งซื้อกับ
เจ้าของเครื่องต่างประเทศ และสิ่งส าคือไม่มีเอกสารการตรวจเช็ค PM ตรวจเช็คเครื่องจักร  

4) สาเหตุจากวัตถุดิบ (Material) หมายถึงการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบ 
ให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน  
ให้ทันและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย ปัญหาที่พบบริษัทวีที แหนทเนือง จ ากัด คือ วัตถุดิบไม่
เพียงพอวัตถุดิบ มาล่าช้า และวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ 

11.2 ทบทวนหลังกำรด ำเนินกำร AAR (After Action Review) 
หลังจากสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือทบทวนวิธีการ

ท างาน จากสาเหตุของปัญหาพบสาเหตุและผลกระทบที่ส่งผลต่อการผลิตที่ล่าช้า ไม่ตรงตามเป้าผลิต
ที่ตั้งไว ส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทันเวลาที่ก าหนด เสียโอกาสในด้านการจัดจ าหน่าย ลูกค้า
ขาดความเชื่อมั่น ปัญหาอันดับแรก คือ ปัญหาคน (Man) (อ้างอิงจากปัญหาที่ระบุในแผนกภูมิ
ก้างปลา) วิธีการ (Method) วัตถุดิบ (Material) เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) คนเป็นปัญหา 
มากสุด ไม่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในงาน ความประมาท ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจในการท างาน 
ขาดการจูงใจที่ดีในงาน ผลที่ตามมาก็คือ ประสิทธิภาพในการท างานลดลง การผลิตไม่ได้ตามเป้า 
ดังนั้นจึงต้องมีการการฝึกอบรมตามคู่มือปฏิบัติงาน และมี Action Plan และลงมือปฏิบัติจริงตามการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และผลที่ได้คือยอดผลิตเพิ่มข้ึน ได้ตามเป้าหมาย 
 

กิตติกรรมประกำศ 

การท าวิจัยอิสระเล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณา เมตตาชี้แนะและ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ท่านอาจาร ย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน เพ่ือน ๆ พ่ีน้อง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจจนงานวิจัยส าเร็จด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน  
ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญ ที่ท าให้
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนเอกชนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดหนองคำย 

ณภัทร พิสัยพันธ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาถึงการการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียน ในด้านการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการธ ารง
รักษาบุคลากร ได้ด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ จากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการของทางโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่ทางผู้วิจั ยได้
เลือกเป็นกลุ่มตัวของการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการและวิธีด าเนินของ
งานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย   

ผลการศึกษา ในการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ได้มีกระบวนการ
การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช .) 
อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ผู้บริหารได้มีภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในโรงเรียนเป็นส าคัญ  
ค ำส ำคัญ: กระบวนการบริหารงานบุคคล, โรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาส ตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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1. บทน ำ 
ในการบริหารงานในปัจจุบันนี้ ได้มีการให้ความส าคัญไปที่การวัดและประเมินผลของบุคคล

ภายในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหลักที่  ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงถือเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานบุคคลที่สามารถช่วยเหลือ และพัฒนาการท างานขององค์การให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังสอดคล้องกับส านวนที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของ
งาน” ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนกลุ่มงานบุคคล มีความส าคัญที่จะสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้มาพัฒนาองค์ความรู้แก่ นักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด การศึกษาในปัจจุบันมีบทบาทที่มุ่ งเน้นในการพัฒนาคน มีความสามารถรอบด้าน อาทิ 
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี หรือ ด้านการคิดเคราะห์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทุกช่วงวัย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส านึก รักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าของความ
เป็นไทย และได้รับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความมุ่งเน้นของ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดการบูรณาการในเรื่องความซื้อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติถึง 
การบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการ คือ การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการบริหาร 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล และสร้างระบบ 
คุณธรรมให้เข้มแข็ง โดยมุ่งหวังว่าหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีขวัญ
ก าลังใจที่ดีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ในการบริหารจัดการศึกษา กฎหมายได้ก าหนดยุบรวมกรมต่าง ๆ ภายในส่วนกลาง 
เพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและเอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่สังกัด
ภายในกรม จังหวัด และอ าเภอ อีกทั้งยังก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป ยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยหวัง
ว่าจะลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ และให้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
ได้พ่ึงตนเองมากขึ้น ความเป็นมีอาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงขึ้น ในส่วนของงบประมาณการบริหารจัดการจะถูกลงและ
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งบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับมากขึ้น (นที แก้วสีขาว , 2547, น.3; อ้างถึงใน สนิท 
คงภักด,ี 2548, น.3) 

การบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียน จึงเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลให้เกิดความเป็น
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ตามหลักธรรมภิบาล โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชู มีความมั่งคง และ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ย่อมจะส่งผลให้บุคลากรทางศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
และให้องค์ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มก าลังและทัดเทียมนานาประเทศ 

จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษากระบวนการด าเนินงานของงานบุคคลภายในโรงเรียน
เอกชน เพ่ือต้องการศึกษาถึง กระบวนการการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ในด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากร เพ่ือให้สถานศึกษาได้บริหาร
จัดการเต็มศักยภาพ พัฒนาองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

กระบวนการของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองคาย เป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษากระบวนการและวิธีด าเนินของงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

วิจัยเรื่อง “การประเมินผลงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด
หนองคาย” โดยได้ก าหนดขอบเขต 

4.1 ท าการศึกษาต่อการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากร ภายในโรงเรียน 

4.2 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ในลักษณะการสัมภาษณ์ จากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ วไป 
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทั้งหมด 3 ท่าน 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลต่อการรับบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย 
5.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียนและผู้ปกครองเกิดความ

ไว้วางใจมากขึ้น 
5.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเข้ารับบุคลากรทางการศึกษา  

 
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาถึงการประเมินผลงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัด หนองคาย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน โดยรายละเอียดแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 1) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และ 4) การบริหารค่าตอบแทน แสดงออกถึงความรู้สึกเชิงทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
การบริหารงานบุคคล ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย   

1) การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2) การวางแผนอัตราก าลังและการด ารงต าแหน่ง  
3) การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง   
4) การรักษาวินัยและการพ้นจากต าแหน่ง 

 
7. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา พบว่า การบริหารงานของฝ่ายบุคคลของโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
มีกระบวนการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลบุคลากร และการธ ารงรักษาบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช) อย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งผู้บริหารงานมีภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
โรงเรียนเป็นส าคัญ 
 
8. สรุปผลกำรวิจัย 

8.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย มีขั้นตอนการสรรหา
และคัดเลือกที่มีขั้นตอนและวิธีการสรรหามีความชัดเจนเป็นระบบ เน้นการมีส่ วนร่วมของบุคลากร 
ในทุกกลุ่มสาระให้รับทราบถึงความต้องการของบุคลากรอีกทั้งยังมีช่องทางที่สะดวกต่อการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมตรงตามความต้องโรงเรียน 
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8.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ได้มีผู้บริหารมีจุดมุ่งเน้นไปที่การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกฝ่ายงานเป็นส าคัญ และให้บุคลากรเพ่ิมพูนทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือที่จะให้การด าเนินงานภายในโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าประสงค์ของ
ทางโรงเรียน และยังพบว่ามีอุปสรรค์การพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานภายนอกได้จัดกิจกรรมขึ้น 
เนื่องจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมได้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 

8.3 การประเมินผลบุคลากรโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ใช้
เครื่องมือและเกณฑ์การวัดการประเมินผลบุคลากรที่มีความเหมาะสม และชัดเจน อีกทั้งบุคลากร
ภายในโรงเรียนจะต้องรับทราบรวมกัน ถึงข้ันตอน เครื่องมือ และเกณฑ์การวัดประเมินผลในแต่ละทุก
ภาคการศึกษา 

8.4 การธ ารงรักษาบุคลากรโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ได้มีการธ ารงรักษาบุคลากรภาย  
ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนและให้สวัสดิ์การแก่บุคลากรที่มีความ
ตอบสนองตามความต้องการของบุคลากรโดยยึดกฎระเบียบภาครัฐอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ทาง
โรงเรียนไม่ได้มีอุปสรรค์ในการสรรหาบุคลากร 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก มีชั่วโมงในการฝึกอบรม 
ที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้กระทบต่อการด าเนินการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ควรจะมีการปรับลด
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 
10. ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ระยะเวลาการด าเนินการมีระยะเวลาที่จ ากัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัด
หนองคาย จึงท าให้ ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยในเชิงปริมาณได้ ข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัยสืบค้น
ไม่เพียงพอ 
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ควำมพึงพอใจของลูกค้ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ที่มำใช้บริกำร 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สำขำสกลนคร 

ตรีรัตน์ คันฉ่อง* 

บทคัดย่อ 

ปัจจัยพื้นฐานของการด ารงชีวิตที่ส าคัญอันขาดไม่ได้ของมนุษย์ทุกคนได้แก่ ที่อยู่อาศัย การมี
รายได้ที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและความมั่นคงของชีวิต รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญส่วนนี้จึงออกนโยบายสาธารณะ
ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและพนักงานของรัฐ 
ให้สามารถมีบ้านได้ง่ายขึ้น   

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ. 
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร และ 2) ศึกษาปัจจัย 
ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการมาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ สาขาสกลนครโดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 222 ตัวอย่าง   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ ด้านส่วนบุคคล 7 มิติ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้บริการ เหตุผลที่ลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ตัดสินใจใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร และด้านปัจจัยความพึงพอใจ 
7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ทั้งนี้แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด จากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/PC (Statistic Package for the Social Science) 
และอภิปรายแปรผลพรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย      

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.4 และเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 48.6 ส่วนมากมีอายุ 31-40 ปีขึ้นไป การศึกษาส่วนมากระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท สูงสุดต่อเดือนมากกว่า 70,001 บาท 
เหตุผลที่ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัดสินใจมาให้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขา
สกลนคร เพราะมีความเชื่อถือมั่นและมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ส่วนใหญ่เคยใช้บริการมา

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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นานกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50-4.77 

จากข้อสรุปงานวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบไปด้วย 1) ด้านสินค้า 2) ด้านราคา และ 3) แคมเปญโปรโมชั่น ผู้วิจัยได้
เสนอแนะว่า ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรเข้ามามีบทบาทในการ
วางระบบ เพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ในฐานะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านราย
ใหญ่ควรมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตและร้านค้า เพ่ือร่วมกันพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้กู้ในราคาที่เหมาะสม ประหยัด และมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้กู้มีเงินเหลือส ารองส าหรับใช้จ่าย  
ในครอบครัวหรือน าไปลงทุนต่อยอดอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย
ให้กับธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือมีการน าเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลให้
เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นเกิดการหมุนของเงิน (Multiplier Effect) รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ 
ในการเก็บภาษี   
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์, บมจ.โฮมโปรดักเซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
 
1. บทน ำ 

ปัจจัยพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตที่ส าคัญอันขาดไม่ได้ของมนุษย์ทุกคนได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
ซึ่งปัญหาหลักของที่อยู่อาศัย คือ การขาดแคลนและความไม่เพียงพอต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน การมีรายได้ที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความไม่มั่นคงในชีวิต ปัญหาความยากจนและ  
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นปัญหาส าคัญ สืบเนื่องจากความเหลื่ อมล้ าในการกระจายรายได้ 
ความไม่เท่าเทียมทางโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงิน ภาระหนี้สินที่สูงล้นพ้นตัว ขาดการบริหารจัดการ
ทางการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงราคาของที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง เกิดการกระจุกตัวของประชากร 
และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญส่วนนี้ จึงออกนโยบายสาธารณะผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ข้าราชการและพนักงานของรัฐให้สามารถ  
มีบ้านได้ง่ายขึ้น รัฐได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตที่อยู่อาศัย โดยการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางและ 
ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามามีบทบาทหลักในการเป็นธนาคารเฉพาะกิจ เพ่ือให้สินเชื่ อแก ่
ผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยและราคาที่อยู่อาศัยไม่แพง เพ่ือผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น 
นโยบายสาธารณะจึงเปรียบเสมือนกลไกหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานของรัฐผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเติมเต็มช่องว่างให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
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ทางการเงินได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการจัดท าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จากตัวเลขแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พบว่า 
จ านวน 21.32 ล้านครัวเรือนมีบ้านเป็นของตัวเองหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายความว่าไม่ต้อง
เช่าอยู่ มี 15.45 ล้านครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีมากถึง 5.87 ล้านครัวเรือน ในจ านวนนี้
แบ่งเป็นครัวเรือนรายได้สูง 0.8670 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนรายได้ปานกลาง 1.4112 ล้านครัวเรือน และ
รายได้น้อยมากเกือบ 3.6 ล้านครัวเรือน นอกนั้นเป็นครัวเรือนไร้ที่พ่ึง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
จัดท าแผนเพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเหล่านี้ ได้มีบ้านเป็นของตนเองภายในปี 2579  
ซึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ตั้งเป้าให้คนไม่มีบ้านและได้รับการสนับสนุนดังนี้ 

1) กลุ่มรายได้สูงที่มีอยู่เกือบ 10,000 ล้านครัวเรือน จะมีการเคหะแห่งชาติและ
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน ท าโครงการเพ่ือการมีบ้านให้ได้ราว 900,000 หน่วย เช่น บ้านประชารัฐ 

2) กลุ่มรายได้ปานกลาง ที่มีอยู่กว่า 14,000 ล้านครัวเรือนจะมีการเคหะแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้งภาคเอกชนเข้าสนับสนุน ท าโครงการให้ได้บ้านกว่าล้าน 2 แสน
หน่วย ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้คือ ผู้ที่มีก าลังเงินเพียงพอที่จะสามารถหาบ้านให้ตนเองร่วมกับโครงการที่
ภาคเอกชนและธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้อีกองค์ประกอบส าคัญควบคู่กับการมีบ้านคือวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของการมีบ้าน หากบ้านที่ขาดอุปกรณ์ตกแต่งหรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกบ้านก็อาจไม่สมบูรณ์แบบได้และการซื้อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง จากงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้เคยศึกษาจะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในด้านของงานบริการ สินเชื่อต่าง ๆ แต่ความส าคัญอีกประการหนึ่ง หากมองในด้านของนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) รัฐต้องไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วจบ แต่ต้องมองไปถึงปล่อยกู้แล้วจะท า
อย่างไรให้ผู้กู้มีเงินจ่ายคืนธนาคาร เพ่ือไม่ก่อให้เกิดเป็นหนี้เสียเมื่อผู้ขอสินเชื่อด าเนินการกู้ส าเร็จต้อง
มีการซื้อแล้วไปซื้อที่ไหนอย่างไร ผู้วิจัยอยากทราบถึงพฤติกรรมของผู้ขอที่สินเชื่อว่า มีพฤติกรรม 
ในการน าเงินไปซื้อสินค้าอย่างไรในส่วนที่ผู้วิจัยศึกษาจะสามารถไปเติมเต็มองค์ความรู้เดิมในงานวิจัย
ก่อน ๆ ที่เคยมีมาและจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงร้านค้าที่เป็นผู้ขาย   
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการ
มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจค้นคว้าข้อมูลทางด้านปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  

และฐานข้อมูลลูกค้าของ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขากลนคร โดยวิธีการสุ่มแบบมีระบบลักษณะ
จะคล้ายคลึงกับการสุ่มแบบอย่างง่าย แต่จะมีการก าหนดช่วงห่างระหว่างหมายเลขในการสุ่มโดยใช้
สูตรในการค านวลหาค่า จากนั้นท าการจับฉลากเพ่ือหาล าดับเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่างสามารถค านวล
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
ก าหนดรูปแบบของค าถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ก าหนดในการเลือกตอบ ได้ก าหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เหตุผล
ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ตัดสินใจใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
และระยะเวลาการใช้บริการ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ โดยค าถามที่ให้ผู้ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย ความไม่แน่ใจ 
ในความพึงพอใจ และไม่ตอบระดับความพึงพอใจ 

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้อธิบายให้ผู้ที่ท าการออกไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจนเป็นที่เข้าใจและ
รวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวนที่ค านวณได้ น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ได้ไม่สมบูรณ์ออก 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดท าการบันทึก เพ่ือหาค่าสถิติ
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS/PC (Statistic Package for the Social 
Science) โดยจะแบ่งการวิเคราะห์เป็นส่วน ๆ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าสถิติเชิงปริมาณ (Descriptive 
Statistic) ในการแจกแจงความถ่ีในรูปตาราง ร้อยละ (Percentage) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของลักษณะ
กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ใช้ค่าสถิติเชิงปริมาณในการแจกแจงความถี่ในรูปร้อยละ 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความถ่ีและร้อยละที่มีต่อปัจจัยความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ 
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ตัวแปรอิสระ ในด้านของปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
เหตุผลที่มาใช้บริการ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ระยะเวลาการใช้บริการ ในด้านของ
ความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการมาใช้บริการที่ 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสกลนคร              

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้น ามาสร้างกรอบแนวคิด 
ในการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาสกลนคร ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 

ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ 
6.เหตุผลที่มาใช้บริการโฮมโปร 
7.ระยะเวลาที่มาใช้บริการ 

ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจ 
1.ด้านผลิตภัณฑ์  
2.ด้านราคา 
3.ด้านการจัดจ าหน่าย  
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.ด้านบุคคล 
6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7.ด้านกระบวนการ 

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์ในกำรมำใช้บริกำร 

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (มหำชน) 
กรณีศึกษำ สำขำสกลนคร 



[136] 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  
1) ประชากร คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 500 คน ที่มาใช้บริการที่ 

บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา   
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 222  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร สามารถค านวลก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวลประชากรได้ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 222 คน 

 
4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจากแบบสอบถามจ านวน 222 ชุด และประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS/PC (Statistic 
Package for the Social Science) ซึ่งจะได้น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ตามล าดับต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการใช้บริการ และเหตุผลที่ตัดสินใจ
มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปร
ดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ประกอบด้วย ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพของสินค้า มีความ
หลากหลายของราคาตามเกรดของสินค้า ความสมเหตุสมผลของราคา สถานที่สะดวกในการเดินทาง
มาใช้บริการ แคมเปญโปรโมชั่นสินค้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านสินค้าและการบริการ  
การบริการหลังการขายที่ดี ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ความมีอัธยาศัยที่ดีต่อ
ลูกค้า บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานในการให้บริการ มีที่จอดรถสะดวกสะอาดและ
เพียงพอ พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถมีการดูแลให้ความช่วยเหลือขณะน ารถเข้า
จอด ภายใน Store สะอาด น่าเดินไม่มีกลิ่น การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ หมวดหมู่ หาง่ายหยิบ
สะดวก มีป้ายบอกสินค้าราคาถูกต้องชัดเจน ความรวดเร็วในการช าระเงินของแคชเชียร์ ความรวดเร็ว
ในการออกใบก ากับภาษี ความรวดเร็วในการเปลี่ยนคืนสินค้า และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง 

จากแบบสอบถามผู้ศึกษาให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ระบุเหตุผลที่มาให้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร วิเคราะห์ได้ว่า เหตุผลในการ
ตัดสินใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการโดยแยกตามอายุได้ ดังนี้ อายุ 31 -40 ปี 
มีความเชื่อมั่นในการบริการของ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.2 และช่วง
อายุต่ ากว่า 20 ปีขึ้นไป มีความเชื่อมั่นในการบริการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 ความน่าเชื่อถือของ
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บริษัท ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีความเชื่อมั่นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.1 ช่วงอายุ 31 -40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 รองลงมาช่วงอายุ 21-30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.9 ส่วนกลุ่มที่คิดว่าความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทน้อยที่สุดคือช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี  

ข้อมูลรายละเอียดเหตุผลของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปร
ดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร วิเคราะห์ตามรายได้ ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเหตุผลในการตัดสินใจมาใช้บริการเพราะว่า บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ มีการขายสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจรมากที่สุด คือ ช่วงอายุ  31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 52.0 ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
8.0 เหตุผลความสะดวกสบายที่มาใช้บริการ อายุ 41 ปีขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.9 และ 
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4 และรองลงมาอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.7 เหตุผลความ
สะดวกสบายน้อยที่สุดคือช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 

บุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท มีความเชื่อมั่นในการบริการมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 60.7 รายได้ตั้งแต่ 30,001-50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมา รายได้ 50,001-
70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 และมีความเชื่อมั่นในการบริการน้อยที่สุด คือรายได้มากกว่า 
70,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 เหตุผลความน่าเชื่อถือของบริษัท บุคคลที่มีรายได้ 30,001-50,000 บาท 
มีความน่าเชื่อถือของบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.5 บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 องลงมา รายได้ 50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 และมีความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทน้อยที่สุดคือบุคคลที่มีรายได้ 70,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ บมจ.โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร เพราะมีเหตุผลว่าเป็นสถานที่ขายสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร มากที่สุดคือ
บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 รายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 รองลงมารายได้เฉลี่ย 50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุดคือบุคคล 
ที่มีรายได้มากกว่า 70,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ กลุ่มที่มี
รายได้ 30,001-50,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.4 และกลุ่มที่รายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50 ,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 
และที่คิดว่าได้รับความสะดวกสบายน้อยที่สุด คือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70 ,001 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปร
ดักส์เซน็เตอร์ สาขาสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
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1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ 
ที ่บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในการมาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 

การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ลักษณะข้อมูลทั่วไปของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้
บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร จ านวน 222 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอยู่ 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการใช้บริการ และเหตุผลที่ลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ตัดสินใจมาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปร
ดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 7 ด้าน ลักษณะส าคัญ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 

เมื่อทราบแล้วน ามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

การศึกษาในส่วนที่ 1 คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 222 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
กรณีศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย ส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 31 -40 ปี 
โดยมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีเป็นส่วนมาก มีอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้าน จากแบบสอบถาม
ผู้วิจัยให้ผู้ตอบค าถาม ระบุจ านวนเต็มของรายได้ ท าให้ข้อมูลละเอียด สามารถรู้ได้ว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย
ต่ าสุดต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท สูงสุดต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท เมื่อน าค าตอบมารวม 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ น้อยกว่า 30,000 บาท ด้านเหตุผล  
ที่ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัดสินใจมาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 43.7 ใกล้เคียงกับความเชื่อมั่นในการบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 และระยะเวลาการมาใช้บริการ คือ 6 เดือนถึง 1 ปี 

การศึกษาในส่วนที่ 2 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
จากการศึกษาความพึงพอใจลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.  

โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยได้ 2 ปัจจัย สรุปได้ว่า มีความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพของสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของสินค้า ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใกล้เคียงกันทั้ง 2 ด้าน       

2) ด้านราคา 
จากการศึกษาความพึงพอใจลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ. 

โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยไว้ 2 ด้าน สรุปได้ว่า ลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ด้านความหลากหลายของสินค้าสูงสุดรองลงมาคือความ
สมเหตุสมผลของราคา ซึ่งมีความพึงพอใจมากอยู่ในระดับใกล้เคียงกันทั้ง 2 ด้าน 

3) ด้านการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาด้านพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ 

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ตั้งก าหนดปัจจัยไว้ 2 ด้าน สรุปได้ว่า ลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจมากด้านความพึงพอใจในสถานที่สะดวก 
ในการเดินทางมาใช้บริการสูงสุด และรองลงมาคือด้านความสมเหตุสมผลของราคา ซึ่งมีความพอใจ
ในระดับใกล้เคียงกันทั้ง 2 ด้าน 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ  

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยไว้ 3 ด้าน สรุปได้ว่า แคมเปญ
โปรโมชั่นสินค้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี 
มีความพึงพอใจมากไม่แตกต่างกัน 

5) ด้านบุคคล 
จากการศึกษาด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ 

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยไว้ 3 ด้าน สรุปได้ว่า ลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจมาก ในความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ของพนักงาน ความมีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้า บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานในการให้บริการ 
โดยทั้ง 3 ด้านนั้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

6) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ  

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยไว้ 5 ด้าน สรุปได้ว่ า ลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความพึงพอใจมาก ในด้านที่จอดรถสะดวก สะอาดและเพียงพอ รวมถึง
ภายใน Store สะอาด น่าเดิน สว่างไม่มีกลิ่น การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ ตามหมวดหมู่ หาง่าย 



[140] 

 

หยิบสะดวก มีป้ายบอกประเภทสินค้า ราคาถูกต้อง ชัดเจน ยกเว้น ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัย
มีการดูแลช่วยเหลือขณะน ารถเข้าจอด ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

7) ด้านกระบวนการ 
จากการศึกษาด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ  

ที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยไว้ 4 ด้าน สรุป ได้ดังนี้ ลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจมาก ในความรวดเร็วในการช าระเงินของ
แคชเชียร์ ความรวดเร็วในการออกใบก ากับภาษี ความรวดเร็วในการเปลี่ยนคืนสินค้าและความตรงต่อ
เวลาในการจัดส่งสินค้า   

กำรอภิปรำย 
จากการศึกษาด้านความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ. 

โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ พบว่า
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการ สามารถวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1) จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิงและเพศชาย มีอายุ 31-
40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้าน มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 
30,000 บาท สูงสุดมากกว่า 70,001บาท มีความพึงพอใจที่มาใช้บริการเพราะมีความน่าเชื่อถือของ
บริษัทและมาใช้บริการ 6 เดือนถึง 1 ปี 

2) ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการเมื่อน า
ค่ามาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ ไม่ตอบ สามารถอภิปรายความพึงพอใจในการมาใช้บริการที่ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนครได้ว่า ร้อยละที่มีค่ามากแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร มีระดับความพึงพอใจ 
ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
มีระดับความพึงพอใจมาก ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
จากรายงานการวิจัยพบว่า ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.โฮมโปร

ดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร มีสัดส่วนกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้
ต่ ากว่า 30,000 บาท ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัดสินใจซื้อสินค้า 
ประกอบไปด้วย 1) ด้านสินค้า 2) ด้านราคา และ 3) แคมเปญโปรโมชั่น ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรเข้ามามีบทบาทในการวางระบบเพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น 
ผู้มีรายได้น้อยในฐานะธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านรายใหญ่ควรมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตและ
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ร้านค้า เพ่ือร่วมกันพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้กู้ในราคาที่เหมาะสม ประหยัด  
และมีคุณภาพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้กู้ ซึ่งจะท าให้ผู้กู้มีเงินเหลือส ารองส าหรับ ใช้จ่าย 
ในครอบครัวหรือน าไปลงทุนต่อยอดในอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย
ให้กับธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือมีการน าเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลให้
เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นเกิดการหมุนของเงิน (Multiplier Effect) รัฐจะได้ประโยชน์จากการ
เก็บภาษีส่วนผู้ผลิตและร้านค้าจะได้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มากขึ้นช่วยเพ่ิมยอดขายและส่งผลต่อ
การลดต้นทุนลงอย่างมีนัยส าคัญจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 

ผลศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้ขอสินเชื่อ ห้างร้านค้า
วัสดุ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร และผู้วิจัย 

1) ด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางในการน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์

ทางการเงินหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยร่วมมือกับร้านค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้ าน  
ผลิตสินค้าในราคาที่เหมาะสม ประหยัดและมีคุณภาพ เพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ให้สามรถซื้อสินค้าได้ในราคา
ถูกลง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะได้ประโยชน์จากการเก็บดอกเบี้ยไม่ก่อให้เกิดหนี้เสีย ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การปล่อยกู้แล้วจบ แต่ต้องมองไปถึงปล่อยกู้แล้วจะท ายังไงให้ผู้กู้มีเงินจ่ายคืนธนาคารไม่ว่าจะ
เป็นทั้งดอกเบี้ยหรือเงินต้น เมื่อผู้กู้มีเงินเหลือจากการซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงก็จะมีเงินเหลือให้
สามารถน าไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือน าไปลงทุนต่อได้ ผู้กู้ก็จะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายคืนธนาคารไม่ก่อ
ให้เป็นเกิดหนี้เสีย เป็นปัญหากู้มาแล้วไม่มีเงินผ่อนหรือส่งคืนธนาคารเกิดเป็นปัญหาหนี้สินสูงล้นพ้น
ตัวเพ่ิมหนักข้ึนไปอีก    

2) ด้านผู้ขอสินเชื่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อนอกจากจะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าในราคา  

ที่ถูกลงแล้ว ยังมีเงินเหลือให้สามารถน าไปลงทุนต่อหรือสร้างอาชีพหรือน าไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
ที่ไม่ใช่ห้างร้านเพียงช่องทางเดียวเงินก็จะไม่ไปกองอยู่กับนายทุนเพียงทางเดียวเกิดการกระจายของ
เงิน เมื่อกู้มาแล้วมีการลงทุน ต่อยอดเพ่ิมก็จะเกิดเป็นรายได้ เมื่อมีรายได้ที่เพียงพอก็จะเกิดการใช้จ่าย
เกิดการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจ หากมองมุมกลับกันเมื่อกู้มาแล้วใช้จ่ายจนเงินหมดไม่เหลือเงิน
ไว้ส าหรับลงทุนหรือต่อยอดในอาชีพที่กู้มาก็จะหมดไปหรือต้องไปกู้เพ่ิมรายได้เท่าเดิมหนี้สินเพ่ิมขึ้น  
เงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ส่งผลต่อการใช้จ่ายท าให้ไม่เกิดการใช้จ่ายเงินที่จะหมุนในระบบ
เศรษฐกิจก็จะหยุดชะงักเพราะต่างก าเงินไว้กับตัวไม่กล้าที่จะใช้หรือไม่มีให้ใช้ 

3) ด้านห้างร้านค้าวัสดุ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ห้างร้านค้าจะได้ประโยชน์จากลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนปริมาณ (Volume) 

การซื้อเพ่ิม ต้นทุนถูกลง 
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4) ด้านภาครัฐ 
การศึกษาวิจัยนี้  ภาครัฐจะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีทั้งผู้ผลิ ต จ าหน่าย  

ผู้ขอสินเชื่อจากการใช้จ่ายและรายได้ อีกทั้งนโยบายสาธารณะได้ตอบสนองประชาชนและ  
ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่มีเพียงนโยบายสาธารณะแต่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง 

5) ด้าน บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 

สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้ให้บริการ 
6) ด้านผู้วิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการต่อยอดกิจการให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ต่อไป 

ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบข้อจ ากัดในบางประการ ดังนี้ 

1) ข้อจ ากัดในด้านระยะทาง เนื่องจากผู้วิจัยพนักงานและกลุ่มตัวอย่างอยู่คนละ
จังหวัดส่งผลกระทบทางด้านการเดินทาง การสื่อสาร การท าความเข้าใจในขั้นตอนและรายละเอียด
ก่อนออกไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีแทนการไปพบพนักงานผู้ที่ออกไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  

2) ข้อจ ากัดในด้านโรคระบาด จากกสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของโควิด -19
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ จังหวัดมีมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความล่าช้าและ 
ถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แก้ไขโดยให้พนักงานที่ออกไปสัมภาษณ์ปฏิบัติตามมาตรการ  
ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ส่วนบางรายที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แก้ไขโดยการสุ่มตัวอย่างใหม่มาทดแทน 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการมาใช้บริการที่ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่มุ่งศึกษาในประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัย
สนใจ จึงจะน ามาอภิปรายดังด้านล่างนี้ 

1) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาท่ีผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นขึ้นมาจากสิ่งที่ผู้ศึกษาสนใจ
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในด้านอ่ืน ๆ ผู้ที่สนใจสามารถวิจัย 
เชิงคุณภาพต่อยอดในเรื่องนี้ได้ 
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2) การศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึกขั้นวิเคราะห์หาคู่ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกับ 
ความพึงพอใจและมีในทิศทางใดบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเวลาและค่าใช้จ่าย ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยมีเวลาและทรัพยากรที่จ ากัดจึงไม่สามารถไปขยายกลุ่มตัวอย่างภายในห้าง/ร้านอ่ืน ๆ ได้  
จึงท าให้ขาดภาพหรือรายละเอียดบางส่วน หากท่านใดสนใจจะศึกษาต่อก็สามารถต่อยอดให้
การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปได้ 
 

กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ บมจ.  
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของรองศาสตราจารย์ 
ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ที่ได้กรุณาให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา
และชี้แนะ ตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภานี นวกุล ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ผู้วิจารณ์พร้อมทั้งให้ค าชี้แนะ ข้อคิดเห็น 
เพ่ือให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ให้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการเขต บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ ที่ได้ให้ความกรุณา สนับสนุน
ช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงทีมงานตลอดจนลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาใช้บริการที่ 
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือในการในการตอบแบบสอบถาม
พร้อมส่งคืนจนครบทุกฉบับ และขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่เป็นก าลังใจที่ดีเสมอมาจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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กำรศึกษำควำมร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรจัดกำรขยะ: 
กรณีศึกษำ ศูนย์จัดกำรขยะเทศบำลเมอืงมหำสำรคำม จังหวดัมหำสำรคำม 

ทรงกรต บุบปับพา* 

บทคัดย่อ 

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการใช้แพร่หลายในนานาประเทศ เพ่ือสร้าง 
ประสิทธิภาพและความประหยัดเชิงขนาดในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมัก เผชิญกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ นอกจากนี้ ยังช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรับมือกับปัญหาสาธารณะที่มีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่องค์กร
เดียวจะจัดการได้ดีเพียงล าพังได้ อาทิ ปัญหาเรื่องขยะ ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เป็นพ้ืนที่ก าจัดขยะร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนรวม 12 หน่วยงาน ในการบริหาร
จัดการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิ้นนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างของเครือข่ายในการจัดการขยะร่วมกัน 2) ศึกษาบทบาทของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายในโครงการนี้ และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ 
ในการจัดการขยะร่วมกันของศูนย์ก าจัดขยะดังกล่าว โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความร่วมมือในการ
จัดการขยะ ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านโครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะร่วมกันนั้น มีการสร้าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมประชุมหารือในการบริหารจัดการขยะ แต่ไม่มีการใช้บุคลากร
และงบประมาณร่วมกันในการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะ มีเพียงรายรับจากการใช้พ้ืนที่ในการ
รองรับขยะจากหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ในอัตรา 600 บาทต่อตัน ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลา
หนึ่งอาจไม่เพียงพอในการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการ ด้านบทบาทของหน่วยงานเครือข่ายที่ใช้
พ้ืนที่ศูนย์ก าจัดขยะร่วมกันนั้น พบว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เป็นหน่วยงาน
หลักในการอ านวยความสะดวกและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดขยะ นอกจากนี้ยังพบว่าสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมลด
ขยะ และภาคประชาชนมีบทบาทในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้านแนวทางในการพัฒนาความ
ร่วมมือนั้น พบว่า ควรมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือภาคีเครือข่ายหรือคณะกรรมการที่เป็นทางการ 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เพ่ือร่วมกันวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ และการติดตามและประเมินผลการด านินงานการบริหาร
จัดการศูนย์ก าจัดขยะร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน 
ค ำส ำคัญ: ความร่วมมือ, การจัดการขยะ 
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประการหนึ่งของสังคมทั่วโลก 
และนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นการอุปโภค บริโภค 
อาหาร ที่อยู่อาศัยเพ่ิมอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ยิ่งในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้สังคม 
มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อีกทั้งมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ หรือ 
Work From Home ท าให้ประชาชนอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
หรือตลาดนัด ถึงแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ แต่สิ่ง
ที่ตามมาคือประชาชนมีการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากขึ้น รวมทั้งการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ท าให้
ปริมาณขยะประเภทพลาสติกเพ่ิมสูงขึ้นในเกือบทุกพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามการอุปโภค บริโภค อาหาร 
ที่อยู่อาศัยยังคงมีอัตราเพ่ิมขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของประชากรในการเข้าประกอบ
อาชีพ ผลที่ตามมาย่อมมีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีมาอยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ แล้วมีการผลิตที่ซับซ้อน
ใช้องค์ประกอบที่ก าจัดยากจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษ
ทางดิน มลทางน้ า มลพิษทางอากาศ 

เมื่อมีการผลิตมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือขยะที่เกิดขึ้นหลังการใช้งาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากแหล่งก าเนิดที่หลากหลาย เช่น ขยะมูลฝอยจากบ้านพักอาศัย ขยะมูลฝอย
จากธุรกิจ การค้า การเกษตร แหล่งท่องเที่ยว โรงพยาบาลและจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  
ซ่ึงแต่ละสถานท่ีจะมีชนิดของขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน เช่น เศษอาหาร เศษถุงพลาสติก เศษใบไม้ใบ
หญ้า เศษวัสดุ ก่อสร้าง เศษกระเบื้อง เศษกระป๋อง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีปริมาณที่แตกต่าง
กันไปด้วยปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้น ถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกต้องก็จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมามากมาย เช่น ท าให้มีสภาพสกปรก ขาดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่า
รังเกียจแก่ผู้พบเห็นและผู้ที่อยู่อาศัย ขยะมูลฝอยที่กองไว้ตามที่โล่งต่าง ๆ นั้นอาจเป็นเชื้อเพลิงติดไฟ
ได้ง่าย ก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจาย
เชื้อโรค ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความร าคาญต่าง ๆ 
จากกลิ่นและฝุ่น ขยะมูลฝอยที่ตกลงไปตามคูคลอง หรือรางระบายน้ า ท าให้เกิดการอุดตันของท่อ
ระบายน้ า การไหลของน้ าไม่สะดวก และเป็นเหตุให้เกิดสภาวะน้ าท่วมได้ หรือท าให้แหล่งน้ านั้น ๆ 
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ตื้นเขินและเกิดการเน่าเสีย น้ าเสียจากขยะมีความสกปรกสูงมาก มีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และ
เชื้อโรคเจือปนอยู่หากไหลไปปนเปื้อน บริเวณใด ๆ ก็ตามจะท าให้เกิดความสกปรกและความเสื่อม
โทรมบริเวณนั้น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการขาดระบบการ
จัดการที่ดี การขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให้พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มี
การคัดแยกก่อนทิ้ง โดยเฉพาะในชุมชนเมือง แต่อย่างไรก็ตามการสร้างจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่
เรื่องง่ายหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ด าเนินการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยโดยตรง ในการการเก็บขนขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย 
รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการสิ่งแวดล้อมทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องขยะ
มูลฝอย เป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่มักเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า 
การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งก่อตัวรุนแรงมากขึ้น และปัจจุบันการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคาม ประสบกับปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุก
วัน ซึ่งเฉพาะขยะจากเทศบาลเมืองมหาสารคามมีปริมาณมากกว่า 46 ตันต่อวัน (ส านักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, 2564) ในขณะที่ปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้เพียง 10-12 
ตันต่อวัน (แบบรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. จังหวัดมหาสารคาม) 
และศูนย์การจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นสถานที่รองรับอีก 12 หน่วยงานที่น า
ขยะมูลฝอยมาก าจัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทศบาล
เมืองมหาสารคาม เทศบาลต าบลขามเรียง เทศบาลต าบลท่าขอนยาง องค์การบริหารส่วนต าบลเกิ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเลิงจาน บริษัท สารคามบ้านไผ่ร่วมพัฒนา จ ากัด บริษัท ยอดยาใจ 2015 พาณิชย์ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565) ท าให้ปริมาณขยะตกค้างเพ่ิมมากขึ้นจนเป็น
ปัญหาใหญ่ของจังหวัดมหาสารคาม 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือการศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ : กรณีศึกษา 
ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลร่วมกัน 
2.2 บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายในโครงการนี้ 
2.3 แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะร่วมกัน 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสาร 

(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) ด้วยเครื่องมือคือ
แบบ สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแนวทางเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
และการวิเคราะห์ตามแก่นเนื้อหาสาระส าคัญ (Thematic Analysis) ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ: กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จ าเป็นต้องได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้น  
จากหน่วยงานที่ใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้งการลงไปมีปฏิสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ที่ต้องการตรวจสอบวิเคราะห์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้วิจัยจะต้องมีบทบาทในการเข้าไป
ส ารวจและตีความ เนื้อหา ข้อความ ค าพูด ความหมาย การกระท า และพฤติกรรมของตัวแสดงต่าง ๆ 
ภายในสถานการณ์จริงของปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งแนวทางดังกล่าวน าไปสู่การเลือกใช้กรณีศึกษา 
(Case Studies) และการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ซึ่งการ
ใช้ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกจะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูล ทั้งด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนแนวทางการจัดการและ
ด าเนินการใช้พื้นที่ร่วมในการทิ้งขยะของ 12 อปท. หรือหน่วยงาน  
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา การศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ : 
กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

4.1 โครงสร้ำงของเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พื้นที่ก ำจัดขยะร่วมกัน 

ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งที่ปรากฏขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มิได้อยู่ใน
กรอบการวิเคราะห์ที่พัฒนาไว้ (Emerging Theme) กล่าวคือ พบว่าในโครงสร้างของเครือข่าย
ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetrical Relationship) ในเครือข่าย กล่าวคือ 
มีเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นผู้มีอ านาจ (Power) สูงสุดในโครงสร้างเครือข่าย (โปรดดูภาพที่  6) 
ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเจ้าของพ้ืนที่บ่อก าจัดขยะ หรือเป็นเจ้าของทรัพยากร
ส าคัญที่ตัวแสดงอ่ืน ๆ ไม่มีหรือขาดแคลนจึงต้องการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะ
ของหน่วยงานตัวเอง ดังนั้น ในโครงสร้างนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้องจึงไม่เท่าเทียม 
และเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวแสดงอ่ืน ๆ ต้องพ่ึงพาตัวแสดงหลักหรือผู้น าของเครือข่าย เพ่ือให้แต่ละตัว
แสดงหรือแต่ละองค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กรตนเองในเรื่องการแก้ปัญหาการก าจัด
ขยะต่อไปได ้
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ผลการศึกษาตามประเด็นหลักจากกรอบการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) ด้านระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอย 
ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการขยะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมใช้พ้ืนที่ในการทิ้ง
ขยะ ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ออกแนวนโยบายในการใช้พ้ืนที่หรือบ่อก าจัดขยะ ผ่านการ
ประชุมหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นแกนน าจัดตั้ง
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 24.14 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยตั้งอยู่บ้านหนองปลิง มีพ้ืนที่ 49 ไร่ เป็นระบบแบบฝังกลบ (Sanitary Landfill) มีเครือข่าย
เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 12 แห่ง ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นประมาณ 103 ตัน/วัน ลักษณะชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสสารคาม จะหนาแน่นบริเวณใจกลางเมืองและริมถนนเกือบทุกสาย 
ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ตลาดสด โรงงาน โรงแรม สถาบันการศึกษาสถานพยาบาล 
จึงมีจ านวนประชากรแฝงถึงร้อยละ 30 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร ซึ่งขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณวันละ 45 ตัน/วัน 

ภายหลังจากได้รับค าสั่งให้รับมอบภารกิจการจัดการก าจัดขยะ ส านักการช่างโดย
ฝ่ายงานช่าง สุขาภิบาล ได้ออกส ารวจสภาพปัญหาเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) ปัญหาขยะที่สะสมจ านวนมาก 
(2) ปัญหาเครื่องจักรช ารุด 
(3) ปัญหาระบ าบัดน้ าเสียมีความจุไม่เพียงพอ 
(4) ปัญหาบ่อหมักสิ่งปฏิกูลช ารุด 
(5) ปัญหาการจัดการภายในระบบก าจัดขยะ  

ทางเทศบาลจึงมีนโยบายโดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามภายใต้
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
คณะผู้บริหารเทศบาล ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝังกลบขยะ 
สรุปได้ดังนี้ 

(1) จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงระบบฝังกลบขยะ 
(2) สนับสนุนโครงการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชุนที่อาศัยบริเวณ

ภายในและภายนอกบ่อก าจัดขยะ 
(3) สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะ

ให้ตามกรอบแนวทางหลักสุขาภิบาล 
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จากข้อสังเกตของผู้วิจัย ในเรื่องระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลได้มีการจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565 ออกมาใช้
งานแล้วตั้งแต่ป ี2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งอยู่ในระดับ ผู้อ านวยการ
ในฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 12 หน่วยงานทราบว่ามีแผนบริหารนี้ แต่ในระดับผู้ปฏิบัติเองอาจยังทราบกันไม่
ทั่วถึง จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานก่อนส่งเข้าศู นย์ก าจัด
ขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

หนึ่งในองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบเครือข่ายนั้น คือ การมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะมีส่วนร่วมได้ทุกคนต้องทราบวิสัยทัศน์ของงานและเข้าใจในวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการประชุมชี้แจงไว้แล้วนั้น กระบวนการดังกล่าวจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จหากไม่มีการสร้างข้อตกลงร่วม การบริหารจัดการเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยหน่วยงาน
หรือองค์การต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ย่อมต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความสามารถในการประสานงาน ให้ความร่วมมือประโยชน์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และจ าเป็น
จะต้องจัดระบบการบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือให้เครือข่ายสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น 

2) ด้านการสร้างข้อตกลงร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การสร้างข้อตกลงร่วมกันของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ในการประชุมร่วมกัน อันเกิดจากปัญหาของปริมาณขยะที่มีเพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่ปัญหาขยะล้นบ่อ 
จึงได้มีการเรียกประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของศูนย์ก าจัดขยะโดยขอความ
ร่วมมือจาก สถาบันการศึกษาที่มีความเข้าใจความรู้ในด้านสาธารณสุข ขอความร่วมมือกับองค์การ
ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ใช้ในการก าจัดขยะเป็นการด าเนินการจัดการขยะในระยะต้นทาง โดยการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิชาการจัดการขยะตามหลัก 3R ไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ 
เช่น โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิบัติการ 50 วัน “แยกก่อน
ทิ้ง” กิจกรรมการก าจัดขยะอินทรีย์ ตามโครงการแม่บ้านมหาดไทย การสร้างเครือข่ายสมาชิก
อาสาสมัครรักษ์โลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อถล.) ระดมทรัพยากรร่วมกัน การปรับปรุง
บ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีการขนส่งขยะที่ 
ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกวิธี มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนตาม เส้นทางเก็บ  
ขนขยะ เครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงานได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้
หน่วยงานเครือข่ายแต่ละหน่วยงานร่วมกันลดปริมาณ ขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนน าขยะเข้าสู่ศูนย์ก าจัด
ขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งในการการสร้าง ข้อตกลงร่วมกันนั้น คือข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานทั้ง 12 หน่วยงาน เป็นข้อตกลงความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการจัดการขยะ 
มูลฝอย 
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3) ด้านการด าเนินงานร่วมกัน  
ในการด าเนินการร่วมกันระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายจากการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่าองค์ประกอบหลักที่ส าคัญคือ บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่จะมาเป็นตัวแทน  
ในคณะกรรมการในการบริหารการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในการใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะร่วมกันศูนย์
ก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีประสานงานหรือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยทางเทศบาล
ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานศึกษาภายในจังหวัด
มหาสารคาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยขอความ
ร่วมมือ 2 สถาบัน ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางเทศบาลเมือง ในการแก้ปัญหาขยะที่ปลายทาง 
(หลุมฝังกลบขยะของเทศบาล) เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเครือข่ายที่น าขยะมาก าจัดและ
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน มีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นต้น มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ และองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการขยะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลุมฝังกลบขยะ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการร่วมตัวกันจัดตั้งเป็น
คณะกรรมการในรูปแบบภาคีเครือข่ายของทั้ง 12 หน่วยงาน เพียงแต่มีการท าข้อตกร่วมกันใน
ลักษณะการรับรู้แนวการปฏิบัติงาน บุคลากรของเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงานเครือข่ายมีการร่วมกัน
ปรึกษาหารือ รับทราบปัญหา สร้างข้อตกลงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ในทางปฏิบัติจริง แต่
ละเครือข่ายไม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นเพียงการรับทราบร่วมกันเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่าย
เทียม (Pseudo Network) 

4) ด้านงบประมาณ 
ในปัจจุบันหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีเพียงการช าระค่าก าจัดขยะ
ให้กับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามในอัตรา 600 บาทต่อตัน โดยส่วนใหญ่ทางเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ตามข้อมูล
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามดังนี้ 

การแก้ไขปัญหาภายในบ่อก าจัดขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมงบประมาณ 
9.315 ล้านบาท ได้แก่ 

(1) โครงการฟื้นฟูระบบบ่อก าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ 9.315 ล้านบาท 
(แล้วเสร็จ) 

- งานขุดรื้อระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- งานฝังกลบขยะเก่าสะสม 
- งานท าคันดินชั้นที่ 3 
- จัดซื้อรถแบ็คโฮ ขนาด 150 แรงม้า 1 คัน 
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(2) โครงการก าจัดและแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า  
เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่

ที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม (Cluster) ประกอบด้วยอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอกันทรวิชัย 
และอ าเภอแกด า ซึ่งหากมีการก าจัดมูลฝอยทุกท้องถิ่นภายใน Cluster 1 จะต้องท าหน้าที่ก าจัดมูล
ฝอยจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท้ังหมด 32 แห่ง ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องก าจัด 228.18 ตัน/วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565) แต่ในขณะที่บ่อก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลฯ มีพ้ืนที่ในการก าจัดมูลฝอยเพียง 49 ไร่ ตั้งอยู่ ที่บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองระยะทาง ประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบัน
รองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ประมาณ 39 ตันต่อวัน  
(ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับมูลฝอยของระบบที่ออกแบบ
ไว้ ท าให้เกิดมูลฝอยที่ไม่สามารถฝังกลบได้สะสมและรอการก าจัดเกือบ 300,000 ตัน ประกอบกับ
ปริมาณมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่ระบบจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถฝังกลบมูลฝอยรายวันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯจึงต้องปรับปรุงระบบและเพ่ิมความสามารถในการก าจัดมูลฝอย
(ใหม่) ให้เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีการบริหารจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่าง
ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เทศบาลฯ จึงมีนโยบายการก าจัดมูลฝอยโดยน ามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าภายใต้ชื่อ “โครงการก าจัดและแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม” ก าลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์ รูปแบบการลงทุนเป็น
แบบ Build Own-Operate (BOO) งบประมาณการลงทุน มากกว่า 1,200 ล้านบาท โดยเอกชน
ลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งเทศบาลฯได้ด าเนินการตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 และได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนด าเนินโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ชุมชนในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือจะได้ยื่นขอ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตอ่ืนที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโรงงาน 
(งบประมาณปี 62) งบประมาณ 1,200 ล้านบาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ในปัจจุบันงบประมาณที่ใช้
ในการบริหารจัดการของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐเป็นหลัก และมีรายรับจากการใช้พ้ืนที่ในการรองรับขยะจาก
หน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ในอัตรา 600 บาทต่อตัน ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งอาจไม่
เพียงพอในการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการ 
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4.2 บทบำทของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีมำใช้พื้นที่ศูนย์ก ำจัดขยะร่วมกัน 
บทบาท คือ พฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานะใด ๆ ในกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามต าแหน่งและหน้าที่ บทบาทนี้อาจมีลักษณะเป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่ม
รูปนัยที่จะก าหนดสิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลที่ครองต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ จะต้องคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ
กิจกรรม ทั้งในส่วนของตนและส่วนที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีต าแหน่งหน้าที่อ่ืน ๆ ในกลุ่ม และ
อาจมีลักษณะ ไม่เป็นทางการที่เป็นความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการให้ผู้มีหน้าที่หนึ่ง ๆ 
ต้องมีพฤติกรรมใดบ้าง 

ในการขับเคลื่อนงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในการใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะร่วมกัน ณ 
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จากหน่วยงานทั้ง 12 หน่วยงานเป็น
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน เป็นสถานศึกษา 2 หน่วยงาน และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 7 หน่วยงาน 
ส่วนอีก 3 หน่วยงานเป็นองค์กรเอกชน ดังที่กล่าวมาผู้วิจัยได้จ าแนกโครงสร้างและรายละเอียด 
ในการด าเนินการตามโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทความร่วมมือเทศบาลเมืองมหาสารคามในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ 
เทศบาลเมืองมหาสารคามในฐานะเจ้าของพ้ืนที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนการด าเนินงานรวมทั้งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแก่
หน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

(1) จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบฝังกลบขยะโดยทาง
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะจากงบประมาณประจ าปีของทาง
เทศบาลเมืองมหาสารคามและได้งบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) สนับสนุนโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อาศัยบริเวณ
ภายในและภายนอกบ่อก าจัดขยะ ซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประสานงานกับโรงพยาบาล
มหาสารคาม เพ่ือด าเนินการตรวจสารเคมีประเภทโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกาย มอบหมายทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองปลิงส ารวจจ านวนประชาชนรวมทั้งจุดในการให้บริการตรวจร่างกาย 
เสนอต่อทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพ่ือทางเทศบาลจะด าเนินการประสานงานกับทางโรงพยาบาล
เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจให้เพียงพอ 

(3) สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ให้ตามกรอบ แนวทางหลักสุขาภิบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทางและลดปริมาณขยะได้ท าโครงการ
คัดแยกขยะขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการขยะ อสม. ภายในชุมชน และดึงทุกภาคส่วนเข้ามี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล (กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว) ครัวเรือน
ในชุมชนจะคัดแยกน ามาร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งจะเปิดเดือนละ 1 ครั้ง ขยะอินทรีย์ 
(เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้) ครัวเรือนจะคัดแยกน าไปท าน้ าหมัก ชีวภาพ แก๊สชีวภาพ หรือท าปุ๋ยหมัก
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อินทรีย์ ขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์) และ ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก 
รณรงค์ร้านค้าร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก  

เนื่องจากขยะมูลฝอยในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเทศบาลเมืองมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพ้ืนที่  แต่ยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ บุคลากร ท าให้ไม่สามารถก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้ทั้งหมด จึงต้องหาแนวทาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 

2) บทบาทของสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่โดยรอบ

พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก การท ากิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จะน าไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่ท าง
เทศบาลเมืองมหาสารคามก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย ในการลดปริมาณขยะและจัดโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าโรง
คัดแยกขยะน าร่อง จ านวน 1 จุด ณ บริเวณ โรงคัดแยกขยะที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงจัดท าตะแกรง
เหล็กส าหรับใส่ขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะประจ าจุดไว้ ณ ตลาดน้อย และการจัดท าระบบธนาคารขยะรี
ไซเคิลขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตรู้จักการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยโดยกองอาคารสถานที่จึงด าเนิน
โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมวางแผนรูปแบบ
และบริหารจัดการในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งการท างาน ได้ดังนี้ 

(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2) ก าหนดแผนและแนวทางในการด าเนินงาน 
(3) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
(4) งานรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้วยธนาคารรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรณรงค์ให้ความรู้และท าความเข้าใจแก่นิสิต
และบุคลากร บริเวณตลาดน้อยและตามคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(5) งานการจัดเก็บขยะรีไซเคิลตามหอพักนิสิตต่าง ๆ โดยได้ท าการเตรียม
ภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลไว้ให้ด้านหน้าหอพักนิสิตต่าง ๆ 

(6) งานจัดเก็บขยะรีไซเคิล ณ บริเวณตลาดน้อย ตามที่ได้เตรียมภาชนะ
รองรับขยะรีไซเคิลไว้โดยเป็นลักษณะตะแกรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 
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(7) การด าเนินงานธนาคารรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถท าการเปิดบัญชีและน าขยะรีไซเคิล
มาฝากไว้กับ ธนาคารรีไซเคิล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีนโยบายอย่างชัดเจน 
ในการที่จะก่อให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีคู่มือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ 
ครบวงจร ซึ่งคู่มือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยนี้ โดยเน้นถึงหลักการ 
และวิธีการรวบรวมและคัดแยกขยะ ก่อนส่งก าจัดอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2563 ให้ความส าคัญในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และผลักดันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

3) บทบาทของภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่ายเอกชนนั้นมีบทบาทในการได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมือง

มหาสารคาม ในการร่วมรับทราบปัญหาที่สถานการณ์เกิดขึ้น โดยตัวแทนของภาคเอกชน ได้ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ โดยน าข้อตกลงของ
เทศบาลมาปรับใช้กับหน่วยงานของตนโดยการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง โดยผล
จากความร่วมมือกับทางเทศบาลสามารถลดปริมาณขยะลงได้เป็นจ านวนมาก 

4) บทบาทของขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดการขยะภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานของ

สาธารณะสุขต าบล ในการรับผิดชอบปัญหาขยะภายในพ้ืนที่ทั้งหมดโดยกองสาธารณะสุข น าโดย
ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุข เป็นการด าเนินการจัดการขยะในระยะต้นทาง โดยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิชาการจัดการขยะตามหลัก 3R ไปสู่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ เช่น 
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิบัติการ 50 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 
กิจกรรมการก าจัดขยะอินทรีย์ ตามโครงการแม่บ้านมหาดไทย การสร้างเครือข่ายสมาชิกอาสาสมัคร
รักษ์โลกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อถล.) และเป็นการด าเนินการจัดการขยะในระยะกลางทาง 
ได้แก่ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกชุมชน การก าหนดเส้นทางการให้บริการ ก าหนดจุด 
วัน เวลาและสถานที่รวบรวมที่ชัดเจน การปรับปรุงบ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีการขนส่งขยะที่ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกวิธี  มีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนตามเส้นทางเก็บขนขยะ รวมทั้งทางองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ว่าปัญหาขยะเป็นภาวะวิกฤติ
ที่คนในพ้ืนที่ต้องตระหนัก ว่าหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและจัดการโดยให้ทีมนักวิชาการท างาน
ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และลงพ้ืนที่ท างานเชิงลึกกับชุมชมให้เกิดความยั่งยืนโดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการฌาปนกิจขยะ ซึ่งโครงการนี้ส่งผลให้เกิดการลดรายจ่ายและเพ่ิม
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รายได้ให้ชาวบ้าน จากการคัดแยกและจ าหน่ายขยะ ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้งบประมาณ
ในการจัดการขยะที่ลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
เป็นอย่างมากในการสร้างความรู้ความเข้าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

4.3 แนวทำงในกำรศึกษำควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรขยะ ศูนย์ก ำจัดขยะเทศบำล
เมืองมหำสำรคำมจังหวัดมหำสำรคำม 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อสังเกตและข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งบทบาทความร่วมมือ
ของภาคี เครือข่าย ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์เพ่ือให้ได้แนวทางในการศึกษาความร่วมมือในการ
บริหารจัดการขยะร่วมกัน ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวเกิดข้ึนได้เพราะมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือดังต่อไปนี้ 

1) การจัดตั้งคณะท างานในการบริหารจัดการขยะโดยการจัดตั้งคณะกรรมการจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยมอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างครอบคลุมทุกฝ่ายและทั่วถึงเท่าเทียมกัน  
ทั้ง 12 องค์กร มีเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานระหว่างหน่วยงาน
ภาคี เครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน และตัวแทนหรือกรรมการของแต่ละเครือข่าย 

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการขยะของแต่ละหน่วยงานเครือข่าย 
3) งบประมาณในการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณของสถานที่

ก าจัดขยะทั้งรายรับ รายจ่าย ระบุการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และความรับผิดชอบ
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นของแต่ละองค์กรให้ชัดเจน 

4) แนวทางการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะต้น (การลด) การลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน สถานที่

ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ ซึ่งการลดปริมาณขยะให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การ
คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยการสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ 
การจัดการขยะในการคัดแยกประเภทของขยะก่อนน าไปทิ้ง เช่น ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายได้ ขยะ  
รีไซเคิล ขยะพิษหรือขยะอันตราย และเพ่ือเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบและน าเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะร่วมกัน มีแนวทาง
การจัดการ ดังต่อไปนี้  

1) Reduce (ใช้น้อย) 
การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ใน

สัดส่วน ที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้
ผ้าเช็ดหน้าแทน การใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น 
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2) Reuse (ใช้ซ้ า) 
การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษท้ังสอง

หน้า การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่
สามารถใช้ได้ การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 

3) Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) 
การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน 

และส านักงานเพ่ือน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตาม
กระบวนการของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยสนับสนุนและขยาย
ผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดมูลฝอย ตั้งแต่ระดับครัวเรือน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ทั้งใน ชุมชนและ
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด  

ระยะกลาง (การจัดเก็บ) ระยะการเก็บ/ขนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ  
ในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และให้มีการแบ่งแยก
ประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีภาชนะบรรจุภายในถังอาจจะเป็นถุงพลาสติกถุง
กระสอบ เพ่ือความสะดวกและไม่ให้มีขยะหรือเศษขยะหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้ 

ถังสีเขียว รองรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็ว น ากลับมาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น พืชผัก 
ผลไม ้ใบไม ้

ถังสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถน ามากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลและ
สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

ถังสีฟ้ารองรับขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรี
ไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 

ถังสีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายต่าง ๆ ปัญหาอีกประการที่พบจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์พบว่า รถขนส่งขยะมีเพียงพอที่จะ
รองรับขนส่งขยะได้ แต่จ านวนรถที่ใช้ได้จริงในแต่ละวันไม่เพียงต่อการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ท าให้มี
ปริมาณขยะตกค้างสะสมจ านวนมาก 
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ระยะปลาย (การจัดการ) ระยะการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ 
มีประสิทธิภาพ เนืองจากปัญหาพ้ืนที่รองรับขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือบ่อขยะหนองปลิง
ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกวันได้ ทางเทศบาลจึงควรพิจารณาปรับพ้ืนที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การน าขยะ
มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน 

5) แผนการด าเนินการจัดการขยะ เนื่องจากปริมาณที่น าไปก าจัด ณ บ่อขยะหนองปลิง 
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เกินขีดความสามารถท่ีจะสามรถรองรับได้ จึงควรจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ
โดยให้เอกชนด าเนินร่วมกับเทศบาลหนองปลิงในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือรองรับปริมาณขยะจาก
หน่วยงานเครือข่าย 

(1) การด าเนินการก่อนจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ  
- บริษัทเอกชน และเทศบาลหนองปลิง หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ

ตั้งศูนย ์
- รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นท่ี 
- จัดท าข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชน และเทศบาลหนองปลิงใน

การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ 
- จัดท าข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชน และเครือข่ายที่ส่งขยะ

ก าจัดกับศูนย์ 
- จัดท าสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนกับเทศบาลหนองปลิง  

(2) การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ  
- ด าเนินการโดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด 
- งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์กว่า 1,200 ล้านบาท 
- ระยะเวลาในการด าเนินงาน 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญา 
- พ้ืนที่ในการจัดตั้งต้องมีความเหมาะสม จัดเป็นเขตก าจัดขยะ 

ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ต้องห่างไกลแหล่งน้ า ชุมชน และสวนสาธารณะ  
- ระบบก าจัดขยะเป็นระบบปิด มีระบบก าจัดกลิ่น ระบบบ าบัด 

น้ าเสียภายในศูนย์ก าจัดขยะ 
ระบบขยะเป็นระบบเตาเผา โดยขยะถูกเทรวมกันแล้วผ่านการอบแห้ง

ต่อด้วย การเผาไหม้รอบแรกและเผาไหม้รอบสอง ซึ่งขยะ 1 ตันหลังจากเผาไหม้เสร็จสมบูรณ์จะเหลือ
เป็นเถ้า ประมาณ 0.06  
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(3) การส่งขยะก าจัดกับศูนย์ก าจัดขยะเครือข่ายที่ส่งขยะก าจัดกับศูนย์
ก าจัดขยะ จะต้องเสียค่าก าจัด 600 บาท/ตัน และอาจมีการปรับเปลี่ยนค่าก าจัดตามความเหมาะสม 

(4) ผลตอบแทนจากบริษัทที่เทศบาลหนองปลิงและเครือข่ายได้รับบริษัท
จะคืนเงินให้แก่เทศบาลหนองปลิงและเครือข่ายเพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานตัวเอง  

(5) การติดตาม ประเมินผล ศักยภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาล 
โดยด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการท างาน และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
โดยให้มีหน่วยงานอื่นร่วมเป็นผู้ประเมิน 

(6) การติดตามเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่รอบบ่อ
ขยะได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากน้ าเน่าเสียบ่อขยะไหลลงแหล่งน้ าสาธารณะและพ้ืนที่
เกษตรกรรม ซึ่งมีแนวทางแก้ไขดังนี้ 

- การบริหารจัดการน้ าเสียไหลลงแหล่งน้ าสาธารณะและพ้ืนที่ท า
การเกษตร เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดตั้งงบประมาณจ านวน 9.315 ล้านบาท ในการก่อสร้างขุดรื้อ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมรวมทั้งอุปกรณ์ในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น การท าคันดิน กังหันลงเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณ ออกซิเจนให้แก่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน เพ่ิมอัตราการฉีด
พ่นแมลงวันอย่างต่อเนื่อง 

- การแก้ไขปัญหาจากการได้รับผลกระทบของประชาชน เทศบาล
เมืองมหาสารคามจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเยียวยาหรือชดเชยค่าเสียหาย แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
และให้ประชาชนผู้ได้ผลกระทบลงชื่อหรือขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เพ่ือเสนอต่อทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

- การเทขยะบริเวณสาธารณะ เนื่องจากรถที่น าขยะส่งก าจัดไม่
สามารถวิ่งเข้าไปเทบริเวณท้ายบ่อได้ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝนถนนลื่นและก าลังของรถไม่เพียงพอจึงเทขยะ
บริเวณปากบ่อขยะ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้ถนน ซึ่งทางเทศบาลได้ใช้รถรถแบ็คโฮเพ่ือตักขยะ
จากบริเวณปากบ่อเคลื่อนย้ายไปบริเวณหลุมฝังกลบบริเวณด้านหลัง และกรณีขยะตกหล่นบริเวณ
เส้นทางสาธารณะได้เนินการแจ้ง บุคลากรให้ด าเนินการเก็บประจ าทุกวัน  

- การตรวจสุขภาพของประชาชนโดยรอบบ่อขยะหนองปลิง 
เทศบาลเมืองประสานงานกับโรงพยาบาลมหาสารคามเพ่ือด าเนินการ

ตรวจสารเคมีประเภทโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกาย เบื้องต้นมอบทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองปลิง ในการส ารวจจ านวนประชาชนรวมทั้งจุดในการให้บริการในการตรวจร่างกายเสนอต่อ
เทศบาลเมือง เพ่ือทางเทศบาลเมืองจะด าเนินการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมอุปกรณ์
ชุดตรวจให้เพียงพอ ส่วนคุณภาพน้ าและคุณภาพดิน หน่วยงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
ได้ด าเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีสารเคมีตกค้างอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
การศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ : กรณีศึกษา 

ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปประเด็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1) ด้านระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอย 
การด าเนินงานของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาศัย

อ านาจการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของเทศบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การบริหารจัดการขยะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมใช้พ้ืนที่ในการทิ้งขยะ ซึ่งเทศบาลได้ออก
แนวนโยบายปฏิบัติงานร่วมกัน ผ่านการประชุมหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน  
โดยได้มีการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมหาสารคาม 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
ออกมาใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันซึ่งผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระดับ
ผู้อ านวยการในฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 12 หน่วยงานทราบว่า มีแผนบริหารนี้ แต่ในระดับผู้ปฏิบัติเองอาจยัง
ทราบกับไม่ทั่วถึงจึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานก่อนส่งเข้า
ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

2) ด้านการสร้างข้อตกลงร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การสร้างข้อตกลงร่วมกันของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ในการประชุมร่วมกัน อันเกิดจากปัญหาของปริมาณขยะที่มีเพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่ปัญหาขยะล้นบ่อ  
ได้มีการเรียกประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของศูนย์ก าจัดขยะโดยขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาที่มีความเข้าใจความรู้ในด้านสาธารณสุข ขอความร่วมมือกับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการก าจัดขยะ ระดมทรัพยากรร่วมกัน เทศบาลเมืองมหาสารคามและหน่วยงาน
เครือข่าย ทั้ง 12 หน่วยงานได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้หน่วยงาน
เครือข่ายแต่ละหน่วยงานร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนน าขยะเข้าสู่ศูนย์ก าจัดขยะของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งในการการสร้างข้อตกลงร่วมกันนั้น คือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานทั้ง 
12 หน่วยงาน เป็นข้อตกลงความร่วมมือในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

3) ด้านการด าเนินงาน โดยเน้นที่บุคลากร 
บุคลากรที่มาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในการ

ใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะร่วมกันศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีประสานงานหรือท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยทางเทศบาลควรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง ซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
สถานศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยขอความร่วมมือ 2 สถาบัน ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองในการ
แก้ปัญหาขยะที่ปลายทาง (หลุมฝังกลบขยะของเทศบาล) เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเครือข่าย
ที่น าขยะมาก าจัดและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน มีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
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ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ และ
องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการขยะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลเมือง แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการร่วมตัวกันจัดตั้ง
เป็นคณะกรรมการในรูปแบบภาคีเครือข่าย ของทั้ง 12 หน่วยงาน เพียงแต่มีการท าข้อตกร่วมกันใน
ลักษณะการรับรู้แนวการปฏิบัติงาน 

4) ด้านงบประมาณ 
ในปัจจุบันหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีเพียงการช าระค่าก าจัดขยะ
ให้กับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามในอัตรา 600 บาทต่อตัน โดยส่วนใหญ่ทางเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นว่า  
ในปัจจุบัน งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เป็นงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐเป็นหลัก และมีรายรับจากการใช้พ้ืนที่  
ในการรองรับขยะจากหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งอาจไม่เพียงพอ 
ในการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย 
รัฐส่วนกลาง อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจควรก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนแนวทางความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มิได้หมายถึงการก าหนดกรอบแนวทาง 
หรือสนับสนุนรูปแบบความร่วมมือรูปแบบใดรูปแบบเดียว เช่น สหการ ซึ่งสามารถท าได้ระหว่าง
เทศบาลกับเทศบาลเท่านั้น หากแต่ควรก าหนดแนวนโยบายที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความมั่นใจที่จะสร้างนวัตกรรมในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันเอง เพื่อบรรจุเรื่องประสิทธิภาพและ
ความประหยัดเชิงขนาด และยกระดับคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะได้ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่อง  
การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการไม่กระจายอ านาจทางการคลัง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ของตนเองมากนัก 

6.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1) การจัดตั้งคณะท างานในการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการจาก 

หน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยมอบหมายอ านาจหน้าที่อย่างครอบคลุมทุกฝ่ายและทั่วถึงเท่าเทียมกัน  
ทั้ง 12 องค์กร มีเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานระหว่างหน่วยงาน
ภาคี เครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน และตัวแทนหรือกรรมการของแต่ละเครือข่าย 
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2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการขยะของแต่ละหน่วยงานเครือข่าย 
3) งบประมาณในการด าเนินงาน ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณของสถานที่

ก าจัดขยะ ทั้งรายรับ รายจ่าย ระบุการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และความรับผิดชอบ
หากเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นของแต่ละองค์กรให้ชัดเจน 

4) แนวทางการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้น (การลด) การลด
ปริมาณขยะ ระยะกลาง (การจัดเก็บ) ระยะการเก็บ/ขน ระยะปลาย (การจัดการ) ระยะการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ มีประสิทธิภาพ 

5) แผนการด าเนินการจัดการขยะ เนื่องจากปริมาณที่น าไปก าจัด ณ บ่อขยะหนองปลิง 
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เกิดขีดความสามารถที่จะสามรถรองรับได้ จึงควรจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ 
โดยให้เอกชนด าเนินร่วมกับเทศบาลหนองปลิงในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะเพ่ือรองรับปริมาณขยะ  
จากหน่วยงานเครือข่าย 

6) การติดตาม ประเมินผล ศักยภาพการบริหารจัดการขยะของเทศบาลโดยด าเนินการ 
จัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการท างาน และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้มีหน่วยงาน
อ่ืนร่วมเป็นผู้ประเมิน 

7) การติดตามเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่รอบบ่อขยะได้รับ 
ผลกระทบจากมลพิษท่ีเกิดจากน้ าเน่าเสียบ่อขยะไหลลงแหล่งน้ าสาธารณะและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

6.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำต่อไปในอนำคต 
1) ในการศึกษาครั้งต่อไปเห็นควรท าการศึกษาความก้าวหน้าและประเมินผล ในการ 

ด าเนินการตามความร่วมมือในการก่อสร้างแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยแหล่งเดี ยวกัน ของทั้ง 12 
หน่วยงาน 

2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เพ่ือมุ่งหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดการบริหารจัดการขยะระหว่างหน่วยงานที่ใช้บ่อก าจัดขยะร่วมกันทั้ง 12 หน่วยงาน 

3) การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีจุดมุ่งเน้นที่การจัดบริการสาธารณะร่วมกันในราย
บริการอ่ืนหรือบริการ ประเภทอ่ืน เช่น การจัดบริการสาธารณะร่วมกันด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือ ด้านคุณภาพชีวิตหรือแม้แต่การศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะในประเภทที่ต่างกัน ทั้งนี้เพราะอาจท าให้เห็นรูปแบบของความร่วมมือที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่ต่างกัน และอาจท าให้เห็นว่าความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นทางการมากเท่านั้น 
หากแต่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการนัก อาจเหมาะกับการจัดบริการสาธารณะในบางประเภท ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้เพื่อตอบสนองต่อบริบทที่เผชิญ 
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กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ : กรณีศึกษา 
ศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ท่านศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ช่วยกรุณา
ให้ความรู้ ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ตลอดจนตรวจแก้ไข 
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ จนส าเร็จลุล่วง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 

ขอขอบพระคุณตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 12 หน่วยงาน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ 
สละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์ พาลงส ารวจพ้ืนที่ ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่องานวิจัย รวมถึงอาจารย์และเจ้าของงานวิชาการต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงถึง ซึ่ง มีส่วน
ส าคัญในการท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ผู้ศึกษามิได้เอ่ยถึง  

คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ตลอดจนบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมสั่ งสอน ให้ผู้วิจัยเป็นคนดี มีคุณธรรม 
ซึ่งผู้วิจัยจะน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และ ประเทศชาติต่อไป 
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ศึกษำกำรปรับส่วนงำนพยำบำลภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 กรณีศึกษำ: โรงพยำบำลค่ำยประจักษ์ศิลปำคม จังหวัดอุดรธำน ี

ทิพย์เกษร กุจนา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงรูปแบบการปรับ
ส่วนงานพยาบาลภายใต้ภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 ทั้งด้าน
โครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า ด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการท างาน 
รวมถึงขวัญก าลังใจและปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีขอบเขตของการศึกษาในส่วนงานพยาบ าลของ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยการท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
ทางการพยาบาลจ านวน 20 คน และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) การปรับ
ส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้าง ในบริการผู้ป่วยนอกมีการขยายแผนกเพ่ิมเติม ส่วนบริการผู้ป่วยในมี
การใช้รูปแบบตารางแมทริกซ์ (Matrix Organization) โดยเป็นการผสมผสานโครงสร้างงานในหน้าที่
หลักกับงานในภารกิจโครงการการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 และในบางส่วนมีการใช้โครงสร้างแบบ
ลูกผสม (Hybrid Form Organization) เพ่ือความคล่องตัวในราชการโรงพยาบาลสนาม 2) การปรับ
ส่วนงานพยาบาลด้านงบประมาณ มีแหล่งงบประมาณ จากส่วนกลาง จากรายรับสถานพยาบาลอีกทั้ง
งบเพ่ิมเติมจากการบริจาค ร่วมกับการลดค่าใช้จ่าย ด้วยการใช้ทรัพยากรที่จัดหาได้เอง ดัดแปลง
อาคารสถานที่ชั่วคราวในระหว่างรอการก่อสร้างอาคารใหม่ให้เหมาะสม งบประมาณด้านค่าตอบแทน
ของบุคลากรใช้ระบบค่าตอบแทนตาม Workload 3) ด้านภาวะผู้น า (3.1) การดูแลอย่างใกล้ชิดและ
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ (3.2) ให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (3.3) สร้างความ
เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในการท างานและความมั่นคงในอาชีพ 4) การปรับส่วนงานพยาบาลด้าน
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลจัดสรรตามโครงสร้าง Matrix Organization และ Hybrid Form 
Organization 5) การปรับส่วนงานพยาบาลด้านกระบวนการท างาน มีความละเอียด รอบคอบ 
มีความเฉพาะโรค ให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจร เคร่งครัดในมาตรฐานความสะอาดและ  
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เพ่ิมการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี และ 6) ด้านขวัญก าลังใจและ
ปัญหาอุปสรรค พบว่าความส าเร็จเกิดจากการสนับสนุนทรัพยากรจากผู้บังคับบัญชาและการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและอาชีพ ด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่าเป็นภาวะ
วิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขาดความพร้อมในการเตรียมการรับมือ ท าให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้

                                           
* ร้อยเอกหญิง, นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธาน ี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อย่างเต็มศักยภาพของโรงพยาบาล อีกทั้งขาดความช านาญเนื่องจากเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ และ
ขาดทักษะทาง Digital Technology ในงานพยาบาล  
ค ำส ำคัญ: ส่วนงานพยาบาล, การปรับส่วนงานพยาบาล, การแพร่ระบาดของโรค COVID19 
 
1. บทน ำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วทั่วโลก ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน  
การด ารงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรับประเทศไทยกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558  

รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหาอย่างเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดโรค ก าหนด
นโยบายในการบริหารจัดการและควบคุมโรคและสั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐ จึงได้ส่งให้มี
การปรับของส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติดังกล่าว 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ โดยส่วนงานพยาบาล
เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับค าสั่งโดยตรง เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนมาก คือ 288 คน หรือ คิดเป็น 
47.29% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาล (บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม 609 คน) และบุคลากรทุกคนเป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 
(ธุรการก าลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม , 2564) ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 นี้ ส่วนงานพยาบาลได้มีการเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection: ARI clinic) เพ่ือคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดิน
หายใจทั่วไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์การติดเชื้อ COVID-19 เป็นแผนกที่มีขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานที่ครบวงจรในจุดเดียวเป็นรูปแบบการให้บริการแบบคลินิกผู้ป่วยนอกที่มีความเฉพาะ และ 
จัดตั้งหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Cohort “ard) ห้องแยกโรค (Isolation Room) และโรงพยาบาล
สนาม (Field Hospital) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาด
ของโรคจ านวนมาก ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

ผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนี้ จึงมีความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับการปรับส่วนงานพยาบาลทั้งด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า  
ด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการท างาน รวมถึงขวัญก าลังใจและปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือท าความเข้าใจในการปรับส่วนงานให้มีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ในรูปแบบ
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เฉพาะตัวของส่วนงานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและน ามาเป็น
แนวทางสู่การต่อยอดและพัฒนาของส่วนงานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเอง 
เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติด้านอ่ืน ๆ และเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาได้เรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพื่อท าการศึกษาการปรับส่วนงานพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้านโครงสร้าง ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้น า 
ด้านการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการท างานรวมทั้งขวัญก าลังใจและปัญหาอุปสรรค  

2 .2 เ พ่ือน าผลการศึกษามาต่อยอดและพัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติ งานภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะวิกฤติในด้านอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในส่วนงานพยาบาลเองหรือเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาให้ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาได้เรียนรู้ 

 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

การปรับส่วนงานพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 มีวิธีการปรับอย่างไรบ้าง 
 
4. กำรศึกษำวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องการปรับส่วนงานพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 กรณีศึกษา:โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้อาศัยแนวความคิด ทฤษฎีและผลงาน  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

4.1 กรอบควำมคิด เกี่ ยวกับองค์กำร  5 แบบ (Mintzberg’s Framework: Five 
Organization Forms) 

Henri Mintzberg นักวิชาการด้านทฤษฎีองค์การเห็นว่า การที่จะออกแบบองค์การนั้น
จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐาน หรือกลุ่มคนขององค์การ ซึ่งมีจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (The Operating Core) ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน 
ในงานผลิตและงานบริการขององค์การ เช่น ในโรงเรียน ได้แก่ ครู ในภัตตาคาร ได้แก่ พ่อครัว  

2) กลุ่มคนระดับกลยุทธ์ (The Strategic Apex) หมายถึง กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
ที่ต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินงานทั้งหมดขององค์การ รวมถึงนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ 

3) กลุ่มคนระดับกลาง (The Middle Line) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 
ที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนระดับกลยุทธ์กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าภาควิชาในมหาวิทยาลัย 
หัวหน้าแผนก 
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4) กลุ่มคนที่เป็นผู้ช านาญการ (The Techno Structure) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานของงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เช่น นักบัญชี  
นักคอมพิวเตอร์ 

5) กลุ่มคนสนับสนุน (The Support Staff) หมายถึง กลุ่มคนที่ให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุนทางอ้อมต่อองค์การ เช่น ที่ปรึกษางานด้านเทคนิค ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้าน  
กลยุทธ์ เป็นต้น 

การเลือกออกแบบองค์การ ขึ้นอยู่กับว่าภารกิจขององค์การว่า ต้องการอาศัยคนกลุ่มใดเป็น
หลัก โดย Mintzberg เห็นว่าสามารถออกแบบองค์การได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1) องค์การแบบโครงสร้างอย่างง่าย (Simple Structure) เป็นองค์การขนาดเล็ก 
มีลักษณะไม่เป็นทางการ มีหัวหน้าที่เพียงคนเดียวที่รับผิดชอบทุกอย่าง เช่น ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด
เล็ก ๆ  

2) องค์การแบบจักรกลเชิงราชการ (Machine Bureaucracy) เป็นองค์การที่มี
ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง จัดแบ่งงานออกเป็นแผนกหรือฝ่ายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมี
ความเป็นทางการสูง มีกฎระเบียบมาก มีกลุ่มคนหลักขององค์การ คือ กลุ่มคนที่เป็นผู้ช านาญการแต่
ละด้าน อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงสุด  

3) องค์การทางวิชาชีพแบบราชการ (Professional Bureaucracy) เป็นองค์การที่
ผู้ปฏิบัติงานหลัก เป็นนักวิชาชีพและนักวิชาการ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความ
เป็นราชการค่อนข้างสูง มีกฎเกณฑ์มาก พนักงานมีทักษะและเป็นอิสระในการตัดสินใจได้เองสูง 
องค์การมีประสิทธิผลสูง เนื่องจากมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน แต่จุดอ่อนของคนเหล่านี้อาจมี
มุมมองแคบเฉพาะหน่วยงานย่อยของตน จนมองข้ามภาพรวมขององค์การ  

4) องค์การแบบมีโครงสร้างสาขา (Divisionalized Structure) ใช้มากในบริษัท
ขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นสาขาหรือหน่วยงานย่อย ๆ ที่มีความอิสระในการด าเนินงานได้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนในตนเองเหมือนองค์การแม่ 

5) องค์การแบบทีมงานเฉพาะกิจ (Adhocracy) เป็นโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะ
ไม่เป็นทางการ (Informal) มีความเป็นองค์การแบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบขึ้นด้วยทีมท างานของ
ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขามาร่วมงานและประสานงานกันในโครงการต่าง ๆ ขององค์การ 

4.2 แนวควำมคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกำรโครงสร้ำงองค์กำรสมัยใหม่ 
1) องค์การแบบตารางแมทริกซ์ (Matrix Organization) เป็นที่นิยมใช้กว้างขวาง 

ในองค์การต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ โรงพยาบาล บริษัทโฆษณา เป็นต้น เป็นการ
ผสมผสานการจัดแผนกงานตามหน้าที่ซึ่งจะเป็นโครงสร้างแบบถาวรขององค์การทั่วไปกับงาน
โครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเกิดความต้องการเฉพาะขึ้น เมื่อภารกิจส าเร็จสมาชิกทุกคนจะกลับไปท างาน
ตามเดิม  
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จุดเด่นขององค์กรแบบ Matrix (Matrix Organization) 
(1) สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(2) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาท างานตามภารกิจเฉพาะนี้ 
(3) ช่วยให้การประสานงานขององค์การท าได้ง่าย ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าองค์การแบบ Matrix สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นข้อดีที่ส าคัญท่ีสุด 
จุดด้อยขององค์กรแบบ Matrix (Matrix Organization) 
อาจท าให้พนักงานเกิดความสับสน บางครั้งก าหนดความส าคัญของงานไม่ถูก พบว่า

การเพ่ิมบทบาทหน้าที่ ก่อให้เกิดความเครียด และความวิตกกังวล  

 
ภำพที่ 1. รูปภาพแสดงโครงสร้างแบบตาราง Matrix 

 
การบริหารจัดการองค์การแบบ Matrix เกิดข้ึนจากความต้องการรูปแบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และซับซ้อนได้  
เป็นรูปแบบที่เพ่ิมจุดแข็งและลดข้อจ ากัดของการบริหารจัดการแบบจัดโครงสร้างตามหน้าที่และแบบ
ตามโครงการ โดยการผสมผสานการบริหารทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือผลักดัน
องค์การให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจงท่ีตั้งไว้และในการท างาน 

2) องค์การแบบลูกผสม (Hybrid Form Organizations) เป็นโครงสร้างที่หลอม
รวมจุดเด่นของการจัดองค์การเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ภารกิจตามหน้าที่ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงก็จะถูกจัดไว้ที่ส านักงานใหญ่ ส่วนหน่วยงานด้านการผลิตหรือด้านการตลาดที่อยู่ระดับล่าง  
ซึ่งอาจอยู่ในที่อ่ืน แต่สามารถด าเนินกิจกรรมหลักของหน่วยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เพราะได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนที่จ าเป็นจากระดับใหญ่ให้ปฏิบัติภารกิจได้ดีและยังคงด ารงความเป็น
หน่วยงานแบบเน้นหน้าที่ได้เหมือนเดิม  
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ภำพที่ 2. รูปภาพแสดงโครงสร้างแบบ Hybrid Form Organizations 
 
5. วิธีกำรศึกษำ  

วิธีการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 
5.1 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างงาน อัตราก าลังพล ข้อมูล 

เอกสารทางวิชาการ แผนงานประจ าปี คู่มือการปฏิบัติงาน และรายงานการประชุมโครงการรับมือ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จากส่วนงานพยาบาลและธุรการฝ่ายการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

5.2 ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารของส่วนงานพยาบาล จ านวน 20 คน 
ด าเนินการสัมภาษณ์ในช่วง 1-31 พ.ค.2564 แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถาม
และเป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 

จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยก าหนดขอบเขตทางด้านเนื้อหา
สาระของการปรับส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด
องค์การ 5 แบบ ของมินซ์ เบอร์ก (Mintzberg’s Framework: Five Organization Forms) และ
โครงสร้างองค์การแบบ Matrix และองค์การแบบลูกผสม (Hybrid Form Organizations) เพ่ือให้
สามารถอธิบายและตอบค าถามการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
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6. ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งมีการบันทึกไว้แล้ว

โดยผู้อ่ืน ได้แก่ ต ารา คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารทางราชการ บันทึกข้อความ ระเบียบ ค าสั่ง 
รายงานการประชุม เป็นต้น 

6.2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้บริหารของส่วนงานพยาบาล 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 20 คน มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเริ่มจากข้อค าถามที่
ต้องการหาค าตอบซึ่งได้ศึกษาและท าความเข้าใจในปัญหาและวัตถุประสงค์ และท าการสัมภาษณ์ 
โดยท าการแจ้งและขออนุญาตในการรวบรวมข้อมูลและบันทึกเสียงการสัมภาษณ์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา โดยการบรรยายตีความ (Narrative) 
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นประเด็นเพ่ือตอบค าถามการศึกษา 
 
7. ผลกำรศึกษำ 

จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

7.1 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนโครงสร้ำง 
ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

ส่วนงานพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคมมีบุคลากร จ านวน 288 คน ลักษณะโครงสร้าง
แบ่งสายการบังคับบัญชา ออกเป็น 2 กองย่อย คือ 
กองผู้ป่วยนอกและกองผู้ป่วยใน  

1.กองผู้ป่วยนอก มีหน่วยงานขึ้นตรง 11 แผนก 
-แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
-แผนกห้องตรวจโรคอายุรกรรม 
-แผนกห้องตรวจโรคทั่วไป 
-แผนกห้องตรวจโรคศัลยกรรม 
-แผนกห้องตรวจโรคจักษุและหู คอ จมูก 
-แผนกห้องตรวจโรคกระดูกและข้อ 
-แผนกห้องตรวจสุขภาพ 
-แผนกห้องตรวจโรคแพทย์แผนไทย 
-แผนกห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม 
-แผนกห้องฝากครรภ์และสูตินารีเวชกรรม 
-แผนกเวชระเบียน 
2.กองผู้ป่วยใน ได้แก่แผนก 8 หอผู้ป่วย 
-แผนกห้องผ่าตัดและวิสัญญี 

จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ผลการศึกษาด้านการ
ปรับโครงสร้าง ดังนี ้

1.กองผู้ป่ วยนอก ได้แก่  ห้องตรวจโรคต่าง  ๆ ใช้
โครงสร้างเดิมและมีการเพิ่มโครงสร้างของแผนกงานด้าน
ภารกิจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
อีก 1 แผนก คือ ห้องตรวจโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 
(Acute Respiratory Infection: ARI clinic) และงานคัด
กรองโรค COVID-19 

“ARI clinic ให้แยกออกไปจากห้องตรวจโรคทั่วไปเลย 
ต่อไปถ้า COVID หายก็ให้กลายเป็น OPD โรคทางเดิน
หายใจเฉพาะ เช่น พวกวัณโรคปอด” (พ.ต.หญิงสุภาวดี 
ชัยจักร์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2564)  

2.กองผู้ป่วยใน ได้แก่แผนกหอผู้ป่วยต่าง ๆ จ านวน 8 
หอผู้ป่วย ได้มีการเพิ่มแผนกโดยจัดตั้งหอผู้ป่วยติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
(Cohort Ward) ห้องแยกโรค ( Isolation Room) และ
โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) เป็นอีก 1 หอผู้ป่วย 
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-หอผู้ป่วยอายุรกรรม 
-หอผู้ป่วยศัลยกรรม 
-หอผู้ป่วยสูตินารีเวชกรรม 
-หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
-หอผู้ป่วยห้องคลอด 
-หอผู้ป่วยวิกฤติและอาการหนัก ICU  
-หอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติช้ัน 3 และอาคาร

เฉลิมพระเกียรติชั้น 4 
และยังมีสายงานประสานหรือสายงานที่อยู่ใต้การ

บังคับบัญชา อีก 8 แผนก ได้แก ่แผนกส่งเสริมสุขภาพ
, แผนกเวชกรรมป้องกันและเวชศาสตร์ทหารแผนก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ QIC: Quality Improvement 
Center, แผนกต้อนรับ , แผนกสิทธิประโยชน์และ
จัดเก็บรายได้ และแผนกไตเทียม แสดงได้ดังภาพ 

(แผนกธุรการและก าลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม, 2564)  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และน ามาศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดองค์การ  5 แบบของมินซ์ เบอร์ ก 
( Mintzberg’s Framework: Five Organization 
Forms) พบว่ามีรูปแบบโครงสร้าง 

1) องค์การแบบจักรกลเชิงราชการ  (Machine 
Bureaucracy) คือ แบ่งงานออกเป็นแผนกหรือฝ่าย
ตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติมากมาย มีกลุ่มคนหลักขององค์การ  เป็น
ผู้ช านาญการแต่ละด้าน อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่
ผู้บริหารระดับสูงสุด  

 

รวมเป็น 9 หอผู้ป่วย 
ซึ่งการปรับส่วนงานใน 2 รูปแบบข้างต้น สามารถน า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน ามาศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด
อ ง ค์ ก า ร  5  แ บ บ ข อ ง มิ น ซ์ เ บ อ ร์ ก  ( Mintzberg’s 
Framework: Five Organization Forms) พบว่ามีรูปแบบ
โครงสร้างเช่นเดิม คือ องค์การแบบจักรกลเชิงราชการ 
(Machine Bureaucracy) และองค์การทางวิชาชีพแบบ
ราชการ (Professional Bureaucracy) 

 
 
ในการปรับส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้างของกอง

ผู้ป่วยใน โดยการเพิ่มหอผู้ป่วย Cohort ward ห้องแยก
โรค ( Isolation Room) และโรงพยาบาลสนาม (Field 
Hospital) ใช้รูปแบบองค์การแบบตารางแมทริกซ์ (Matrix 
Organization) กล่าวคือ จัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจคือ 
ภารกิจการดูแลผู้ป่วยตามนโยบายการควบคุมโรค COVID-
19  

“ward cohort เราไม่ ได้ เปิดตลอด ก็ ให้พยาบาล 
stand by ไว ้ม ีcase ค่อยไป ทุกคนยังท างานประจ าของ
ตั ว เองตามปกติ ” (พ .ต.หญิ งขนิษฐา  ฉันทะปรีดา , 
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2564) 

จากการรวบรวมข้อมูลสามารถน ามาวิเคราะห์เปน็ตาราง
การปรับส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้างแสดงแบบ 
matrix ได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 

 

 



[177] 

 

ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

2) องค์การทางวิชาชีพแบบราชการ (Professional 
Bureaucracy) คือ ผู้ปฏิบัติงานหลัก เป็นนักวิชาชีพ 
ซึ่งมีความเป็นราชการค่อนข้างสูง มีกฎเกณฑ์ที่ต้อง
ปฏิบัติตามมากมาย แต่พนักงานมีทักษะและเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจได้เองในหน้างานและการตัดสินใจตาม
สถานการณ์  

3) องค์การแบบทีมงานเฉพาะกิจ (Adhocracy) 
รูปแบบนี้จะใช้ในกรณีราชการสนามตามภารกิจของ
กรมแพทย์ทหารบก เช่นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อน
กรณีช่วยประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ หรือชุด
หน่วยแพทย์พร้อมรบต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความ
คล่องตัวสูงและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มิติงำนตำม
โครงกำร 

มิติดำ้นหน้ำที่ 
(Function 

นโยบำยเฝ้ำระวัง
และควบคุมกำร
แพร่ระบำดของ 

COVID 19 

โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับมือ

COVID19 
รพ. สนำม 

พยาบาลอายุรกรรม พยาบาลคัดกรอง ผู้สนับสนุนและ
ฝ่ายอ านวยการ 

วิสัญญีพยาบาล พยาบาลผู้ดูแล
ทางเดินหายใจ 

จัดหาอุปกรณ์ 
จัดระบบภายใน 

พยาบาลห้องฉกุเฉิน Refer ส่งต่อ
ผู้ป่วย 

หน้าที่หลักการ
ดูแลผู้ป่วย รพ.
สนาม 

พยาบาล ICU ดูแลผู้ป่วย 
Isolation Room 

หน้าที่ทีมส ารอง  
ดูแลผู้ป่วย รพ.
สนาม 

พยาบาลศัลยกรรม ดูแลผู้ป่วย 
Cohort ward 

หน้าที่ทีมส ารอง  
ดูแลผู้ป่วย รพ.
สนาม 

 
และในการปรับส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้างการ

ปฏิบัติงานในราชการโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย
จ านวนมาก เป็นการจัดเตรียมหน่วยงานในที่ตั้งอื่นโดย
ได้ รับการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนงานหลักใน
โรงพยาบาล  

“โรงพยาบาลสนามตอนนี้เราเตรียมไว้ 2 ที่ค่ะ เครื่องไม้
เครื่องมืออุปกรณ์และทีมปฏิบัติงานได้รับการคัดเลือกตาม
ความเหมาะสมและความช านาญงานจัดสรรไว้พร้อม
ปฏิบัติงานค่ะ “(พ.ต.หญิงขนิษฐา ฉันทะปรีดา, สัมภาษณ์, 
8 พฤษภาคม 2564) 

เป็นการปรับส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้างในรูปแบบ
ลูกผสม (Hybrid Form) ซึ่งแสดงโครงสร้างได้ ดังภาพ 
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7.2 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนงบประมำณ 

ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 
ด้านงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของส่วน

งานพยาบาลในสภาวะปกติได้รับงบประมาณ 3 แหล่ง 
ได้แก่ 

1) จากงบส่วนกลางของภาครัฐ ที่ได้รับการจัดสรร
จาก กรมแพทย์ทหารบกกระทรวงกลาโหม และ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  

2) งบของสถานพยาบาลเอง เช่น งบประมาณจาก
รายรับสถานพยาบาล  งบประมาณจากมูลนิ ธิ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  

3) งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น งบบริจาค 
งบประมาณโครงการ  
(แผนกธุรการและก าลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม, 2564) 

ภายใต้สถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 ส่วนงานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม มีการใช้งบประมาณ ได้แก่ 

1) ด้านงบโครงสร้าง ในการรับมือมือกับภาวะวิกฤติที่
เร่งด่วนจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและก่อสร้างแผนก
เพิ่มเติม และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ 
มีแหล่งของงบประมาณ 3 แหล่ง 

 จากงบประมาณส่วนกลางที่ได้รับการจัดสรรจาก 
กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม และ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 

 งบประมาณจากรายรับสถานพยาบาล งบประมาณ
จากมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  

 งบประมาณจากการบริจาค จากประชาชนในพื้นที ่
เป็นรูปแบบเงิน สิ่งของ เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือ
โรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 

 การบริหารจัดการภายใน เพื่อลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย ในช่วงระหว่างรองบประมาณจาก
ส่วนกลาง ด้วยการใช้ทรัพยากรที่จัดหาและผลิตได้
เอง เ ช่น น้ ายาต่ าง  ๆ Alcohol jel อุปกรณ์
ส านักงาน การดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ เช่น การใช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ / 
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รถพยาบาลฉุกเฉิน จากภารกิจชุดราชการสนาม
ต่ า ง  ๆ  ที่ ต้ อง งดภารกิ จ ไปอั น เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
“ในช่วงแรกที่โควิดมา ตอนนั้นเรายังไม่พร้อมทั้ง
อาคารสถานที่ ก็ใช้อาคารสโมสรเป็น ARI Clinic 
ช่ัวคราวไปก่อน ใช้ของที่ท าได้ เอง  เ ช่น เจล
แอลกอฮอล์ น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ รออาคาร
ใหม่สร้างเสร็จเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มมาก็จะพร้อม
มากกว่านี้” (พ.ต.หญิงสุภาวดี ชัยจักร์, สัมภาษณ์, 
8 พฤษภาคม 2564) 

2) ด้านงบประมาณของค่าตอบแทนการท างานของ
บุคลากร  จากผลกระทบของการแพร่ ระบาดโรค 
COVID19 ท าให้ผู้รับบริการลดลง เป็นผลให้รายรับของ
สถานพยาบาลลดลงและท าให้ค่าตอบแทนของบุคลากร
ลดลงด้วย ได้มีการปรับด้วยการให้ค่าตอบแทนตาม 
workload โดยพบว่า workload ของงานในภาวะปกติ
ลดลง แต่มีการเพิ่มงานด้านการป้องกันควบคุมโรค 
COVID-19  ที่ มี ภ าระงานและความ เสี่ ย งที่ คิ ด เป็ น 
Workload มากขึ้น สามารถมีรายได้ค่าตอบแทนให้กับ
บุคลากรได้ ไม่มีการเลิกจ้างงาน หรือให้พักงาน อันเป็น
การท าลายขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

“OT เราก็ยังให้เหมือนเดิม แต่บางส่วนก็ลดลงตาม
Workload เพราะคนไข้เราก็ลดลงพอสมควร คนไข้ไม่
ด่วน เค้าก็ไม่มาโรงพยาบาลกัน แต่ก็จะไม่เลิกจ้างหรือพัก
งานเหมือนที่อื่น พวกพี่ๆ ก็เข้าใจน้อง ๆ ก็พยายาม
ช่วยเหลือกัน” (พ.อ.หญิงปรานี ใจช่ืน, สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2564) 

 

7.3 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนภำวะผู้น ำ 

ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา
คม มีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 
ที่มีความเป็นทางการสูงและมีระบบสายบังคับบัญชา
ตามระบบอาวุโส ตามระบบราชการทหาร และ
โครงสร้างในรูปแบบจักรกลเชิงราชการ (Machine 
Bureaucracy) และรู ปแบบวิชา ชีพแบบราชการ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
นี ้แสดงให้เห็นถึงการปรับส่วนงานพยาบาลด้านภาวะผู้น า 
โดยมีลักษณะ ดังนี ้

1) การดูแลอย่างใกล้ชิด ใส่ใจในการท างานมากขึ้น 
กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ระดับปฏิบัติงานมากข้ึน  
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ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

(Professional Bureaucracy) ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา
มีอ านาจในการตัดสินใจทั้งหมดโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม ผู้น าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ข้ออนุมัติ
ในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
(แผนกธุรการและก าลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม, 2564) 

 

“ผอ.ก็ใจดี น้อง ๆ ทุกคนก็เห็น ขออะไรท่านก็ให้หมด 
ผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจในความกังวล support เต็มที่ มีอะไรก็
ติดต่อพี่ได้ตลอด เข้าใจดีว่าช่วงนี้เราต้องช่วยเหลือกันนะ
คะ” (พ.อ.หญิงปรานี ใจช่ืน, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2564) 

2) ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของโรคอุบัติการณ์ใหม่ 

“พี่ ๆ ระดับบริหารก็ assign ให้พยาบาลผู้เช่ียวชาญ
ด้านโรคติดเช้ือเคยอัพเดตความรู้ข้อปฏิบัติให้ค าแนะน า 
มีเวร consult 24 ช่ัวโมง” (ร.อ.หญิงเจนจิรา ติดมา, 
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2564) 

3) การสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ความมั่นคงในการจ้างงานและรายได้ 

“เรื่องการใส่อุปกรณ์ป้องกันบางครั้ง Over standard 
พี่ก็เข้าใจว่าท าไปเพื่อความสบายใจในการปฏิบัติงาน ก็ไม่
เป็นไรเพราะถ้าไปจ ากัดมากเดี๋ยวทุกคนจะกลัว” (ร.อ.
หญิงเจนจิรา ติดมา, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2564) 

“จะไม่เลิกจ้างหรือพักงานเหมือนที่อื่น พวกพี่ๆก็เข้าใจ
น้อง ๆ ก็พยายามช่วยเหลือกัน” (พ.อ.หญิงปรานี ใจช่ืน, 
สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2564) 

 

7.4 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนจัดสรรทรัพยำกรบุคคล 

ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 
บุคลากรของส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่าย

ประจักษ์ศิลปาคม มีจ านวนบุคลากร ทั้งสิ้น 288 คน 
ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหาร 20 คน 
2) บุคลากรกองผู้ป่วยนอก 100 คน 
3) บุคลากรกองผู้ป่วยใน 168 คน 
การจัดสรรบุคลากรมีแนวทางการจัดสรรก าลังพล 

ดังนี ้
1.จัดสรรตามความเช่ียวชาญและความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 
2.จ านวนบุคลากรมีการจัดสรรตามปริมาณภาระงาน 
3.หากมีภาระงานมาก ใช้ระบบ float คนเพื่อ

ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษากันภายในกลุ่มงานโรค 

การปรับส่วนงานพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 มีดังนี ้ 

กองผู้ป่วยนอก 
1) จากการปรับส่วนงานพยาบาลด้านโครงสร้างโดยการ

เพิ่มห้องตรวจโรคอีก 1 แผนก คือ ARI Clinic โดยให้
แยกตัวออกไปเป็นแผนกอิสระที่ถาวร  และจัดสรร
บุคลากรจากแผนกห้องตรวจโรคทั่ ว ไป  (General 
Practice Clinic) ซึ่งมีบุคลากร 20 คน ออกไป 6 คน 

“ARI clinic ก็จะแยกคนออกไปเลย เอาคนจาก GP 
ไป 6 คน”  
(ร.อ.หญิงสุพิมล ไชยสงเมือง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 
2564) 

2) การจัดสรรบุคลากรกรณีเวรปฏิบัติงานนอกเวลา
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ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

ต่าง ๆ โดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานสาขาโรคที่
ใกล้เคียงกันก่อน 

4.ส่งเสริมทักษะของบุคลากรแบบ multi-skill 
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ได้รับการอบรม 
เรียนต่อเฉพาะทางสาขาโรค เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
หลากหลายสาขา  
(ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, 
2564) 

ราชการ (16.00-20.00 น.) และกรณีมีภาระงานมาก 
ใช้ระบบ float คน เพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาจาก
บุคลากรของกองผู้ป่วยนอกเอง คือการใช้บุคลากรร่วมกัน
กับแผนกห้องตรวจโรคต่าง ๆ 

การจัดสรรทรัพยากรบุคคลกองผู้ป่วยใน 
1) การจัดสรรบุคลากร ใช้ระบบการเปิดหอผู้ป่วยเมื่อมี

กรณี case และใช้บุคลากรจากกองผู้ป่วยในเองเพื่อไป
ปฏิบัติงาน  

“Ward cohort เราไม่ได้ เปิดตลอด ก็ ให้พยาบาล 
stand by ไว้ มี case ค่อยไป ทุกคนยังท างานประจ า
ของตัวเองตามปกติ” (พ.ต.หญิงขนิษฐา ฉันทะปรีดา , 
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2564) 

2) ระบบการท างานจะเป็นแบบเฉพาะเมื่อมีกรณี 
ตามโครงสร้างแบบ Matrix Organization และ Hybrid 
Form Organization โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับการ
อบรมและระบุผู้รับผิดชอบงานชัดเจน (เวรปฏิบัติงาน) 
เป็นการจัดสรรคนด้วยการใช้คนจากแผนกหลักร่วมกัน
การปฏิบัติงานในภารกิจโครงการที่ผลัดเปลี่ยนกัน
ปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนกงานหลักคือ 
หอผู้ป่วยต่าง ๆ ของกองผู้ป่วยใน  

3) จากการปรับส่วนงานพยาบาลด้านจัดสรรทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ Matrix Organization และ Hybrid 
Form Organization ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับบทบาท 2 
หน้าท่ี ท าให้เพิ่มภาระงาน เกิดความเครียด ความเหนื่อย
ล้าจากการท างาน  

“ก็เหนื่อยอยู่นะ เพราะเราก็ต้องท างานของ ward เรา
อยู่แล้ว แล้วต้องไปขึ้นเวร Cohort wart อีก เพิ่มงาน 2 
อย่างค่ะ”  (พ.ต.หญิ งพนิตอนงค์  อุดมวัฒนารักษ์ , 
สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2564) 
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7.5 กำรปรับส่วนงำนด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 
ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

กระบวนการท า ง านของส่ วนงานพยาบาล 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม คือ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ คือ การปฏิบัติตามกระบวนการ
พยาบาลและ JOB DESCRIPTION ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี ้
1.ปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล  

1.1 การประเมินภาวะสุขภาพ (Health 
assessment) 

1.2 การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing diagnosis) 
1.3 การวางแผนการพยาบาล (Nursing care 

plan)  
1.4 การใช้แผนการพยาบาล (Implementation 

of nursing care plan)  
1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
ให้ตอบสนองความต้องการคลอบคลุมทั้ง ด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่งสอดคล้องแผนการ
รักษาพยาบาล 

2) วางแผน อ านวยการ บริหารงานในหอผู้ป่วย 
หรือระดับปฏิบัติการก็สามารถบริหารจัดการภายใน
เวรของตนได้ 

3) ติดตามและควบคุมคุณภาพงานและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหอผู้ป่วยได้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4) เป็นที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5) เป็นผู้น าในด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
6) ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานแก่บุคลากร 

ในหอผู้ป่วย 
7) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8) ให้ความร่วมมือสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในการจัด

ประสบการณ์ด้านการพยาบาล 
9) ร่วมมือ สนับสนุนในการท าวิจัยทางการพยาบาล 

และติดตามผลการวิจัยมาพัฒนาการพยาบาล 
10) ปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมายของ

ผู้บังคับบัญชา  

มีการปรับส่วนงานพยาบาลด้านกระบวนการท างานโดย
ต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ขั้นตอนซับซ้อนมาก
ขึ้นตามโรคอุบัติการณ์ใหม่ มีความรวดเร็วและครบวงจร
และเพิ่มมาตรฐานความรู้ความสามารถมากข้ึน 

“เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ใหม่ ๆ พี่ก็ไม่เคยเจออะไร
แบบน้ีมาก่อน ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติกันนะ
คะ เพราะมันก็เป็นโรคใหม่ แนวทางแทบจะเปลี่ยนตลอด 
เน้นความละเอียดรอบคอบลดการแพร่กระจายเ ช้ือ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเราเสมอ” (พ.ต.หญิง
ขนิษฐา ฉันทะปรีดา, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2564) 

ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการท างาน ดังนี ้
1) เน้นการท างานที่มีความละเอียด รอบคอบ มีความ

เฉพาะโรค แต่ให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรเพื่อลด
การแพร่กระจายเช้ือโรค 

2)  การปฏิบัติ งานเคร่ งครัด ในมาตรฐานมากขึ้น
โดยเฉพาะความสะอาดและการป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือโรค เน้นการป้องกันการติดเช้ือขณะปฏิบัติงาน มีการ
แต่งกายของพยาบาลที่เน้นความคล่องตัวและการป้องกัน
ตัวเองด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆเมื่อพบปะคนไข้
ทั่วไป เช่น การใส่หมวกกระดาษคลุมผมแทนหมวก
พยาบาล , ใส่  Mask และ  face shield ผ้ ากัน เปื้ อน
พลาสติก, พูดคุยสื่อสารผ่านฉากอคิลิค, สวมถุงมือในการ
ปฏิบัติงาน, ล้างมือบ่อยครั้งขึ้น, มีอัตราการใช้น้ ายาท า
ความสะอาดต่างๆมากข้ึน 

“ส่วนใหญ่แทบทุกคน Over standard เรื่องความ
สะอาดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันในการท างาน เพราะส่วน
ใหญ่เห็นความส าคัญว่าเรามองไม่เห็นเช้ือโรค ป้องกันไว้
ก่อนดีกว่า ก็ไม่เป็นไรค่ะ บางกรณีก็ไม่จ าเป็นต้องใส่ PPE 
แต่เราก็จะใส่ชุด PPE เลยก็ได้จะได้มั่นใจในการท างาน” 
(ร.อ.หญิงเจนจิรา ติดมา, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2564)  

3) มีการใช้ทักษะและกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยี
มากขึ้น เช่น การใช้หุ่นยนต์ส่งอาหาร ส่งยา การติดต่อสื่อสาร
เพื่อลดการพบปะกับผู้ป่วยโดยตรง การประชุมด้วยระบบ
ออนไลน์  
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ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

(ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, 
2564) 

“Covid มาคราวนี้ก็กระตุ้นให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง 
โดยเฉพาะการ Update ความรู้เรื่องโรคและกระตุ้นการใช้
เทคโนโลยี มันก็เป็นผลดีกับวิชาชีพเรานะ” (พ.ต.หญิง 
สุภาวดี ชัยจักร์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2564) 

4) เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในด้านความรู้เรื่องอุบัติ
ใหม ่เพิ่มทักษะการซักประวัติ การสังเกต 

5) พัฒนาทักษะของพยาบาลในการเป็นผู้ให้ค าแนะน า
การดู แลตน เอง  พัฒนาทั กษะการสื่ อส ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง ลดการ
พึ่งพาระบบโรงพยาบาล 

6) เพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสาร  การประสานงาน 
กับเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับชุมชน และระดับ
จังหวัดและหน่วยงานองค์การที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน  

“ตอนนี้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดเรารู้จักกัน
หมดแล้ว คุยกันประสานงานกันตลอดค่ะ” (ร.อ.หญิง 
เจนจิรา ติดมา, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2564) 

 
7.6 ประเด็นด้ำนขวัญและก ำลังใจและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จประเด็นด้ำนปัญหำและ

อุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรปรับองค์กำร 
ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

ด้านขวัญและก าลังใจ 
ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา

คม มีขวัญก าลังใจและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ท างาน ดังนี ้

1) มีความเคารพนับถือที่ดีต่อกัน ผู้บังคับบัญชามี
ความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถประสานงาน 
หลอมรวมความร่วมมือท่ีดีต่อกันและชักน าการท างาน
เป็นทีม  

2) การได้รับความสนใจในหน้าที่การงานเมื่อ
ปฏิบัติงานดีย่อมได้ผลดีและหากปฏิบัติงานไม่ดีย่อม
ได้รับผลเสีย มีความรู้สึกได้รับความชอบท าในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

3) ระบบค่าตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจ เช่นค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใบประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขา 

 

ด้านขวัญและก าลังใจ 
การปรับส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์

ศิลปาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในครั้ งนี้  มี ขวัญก าลั งซึ่ ง เป็นปั จจั ยแห่ ง
ความส าเร็จในการท างาน ดังนี ้

1) การสนับสนุนทรัพยากรเต็มความสามารถจาก
ผู้บังคับบัญชา  

2) การสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาการ
ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการท างานเสมอ 

3) การรักษาคน ไม่มีการเลิกจ้างงาน สร้างความเช่ือมั่น
ในการจ้างงาน และมีการบรรจุคัดสรรลูกจ้างเข้าเป็น
ข้าราชการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อส ารอง
อัตราก าลังพลในสถานการณ์วิกฤติ  

“กองทัพบกก็เล็งเห็นความส าคัญให้อัตราบรรจุมาเพื่อ
ป้องกันก าลังพลขาดแคลน ก็ยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้บรรจุ
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ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

4) ความก้าวหน้าในงาน ทั้งในต าแหน่งงานและการ
พัฒนาความช านาญในการปฏิบัติงาน 

5) ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ เช่น พยาบาล
วิชาชีพอัตราจ้างได้รับการต่อสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง 
การมีสวัสดิการที่ดีในการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเองและครอบครัว และมีหลักประกันในการ
ปฏิบัติงาน มีการประกันชีวิตในงานท่ีเสี่ยงอันตราย 

6) วัฒนธรรมที่ดีขององค์การในการดูแลช่วยเหลือ
กันแบบพี่น้อง เอื้ออาทรต่อกันทั้งในการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว 

 
ด้านปัญหาอุปสรรค 

ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา
คมมีปัญหาอุปสรรคเป็นปัญหาที่พบได้ทั่ว ๆ ไป ได้แก่ 

1) ขาดความพร้อมในการท างานมักเกิดในระดับ
บุคคลที่ขาดวุฒิภาวะ เช่น ขาดความรับผิดชอบ 
มากพอ ไม่มีระเบียบวินัย 

2) ความไม่ช านาญในงานที่ท า รู้สึกว่างานยาก
เกินไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการมีความรู้ และ 
การฝึกฝนจนช านาญ 

3) ขาดก าลังใจและแรงจูงใจในการท างานรู้สึก
ท้อแท้และหมดก าลังใจ อันเนื่องมาจากการท างานกับ
ความเจ็บป่วยความเป็นความตาย  จึงท าให้ เกิด
ความรู้สึกร่วมหรือความท้อแท้ใจจากภาระงานที่มาก
เกินไปในระบบสาธารณสุขไทยที่พึ่งพาการดูแลรักษา
จากโรงพยาบาล  

4) ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ ขาดทักษะการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของความส าเร็จ 
การท างานเป็น Team คือการรวมตัวของคนหลายคน
เพื่อมาท างานร่วมกัน จึงต้องมีการปรับตัวให้ทุก ๆ คน 
สามารถท างานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น  บรรลุสู่
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  

5) ความล่าช้าในการด าเนินงานต่างๆตามระบบ
ราชการไทยเนื่องจากโครงสร้างที่มีความเป็นทางการ
สูง มีสายบังคับบัญชามากและความไม่แน่นอนของ
ค าสั่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องปรับเปลี่ยน

ด้วย” (พ.อ.หญิงปรานี ใจช่ืน, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2564) 

4) สร้างความเช่ือมั่นในการท างานภายใต้ความเสี่ยงต่อ
ชีวิต  
ด้านปัญหาอุปสรรค 

ในการบริหารจัดการเพื่อการปรับส่วนงานพยาบาล 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นวิกฤติที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วท่ีต้องรับมือ ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน ถือเป็น
การปฏิบัติพร้อมกับการปรับส่วนงานและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ขาดความพร้อมในการเตรียมรับมือ จึงพบปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี ้ 

1) ด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ในการรับมือภายใต้
ภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันใช้การดัดแปลงอาคารเพื่อเป็น ARI 
clinic ช่ัวคราว ระหว่างรอการสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ 
และใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในที่มีอยู่ ท าให้สามารถดูแลผู้ป่วย
ได้แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ยกตัวอย่างเช่น ในการดูแล
ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการดูแลที่ห้อง 
Isolation room ซึ่งในพบว่ายังดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้
จ าเป็นต้องท าการส่งต่อการรักษา อันเนื่องจากความพร้อม
ของสถานที่ที่ไม่เอื้ออ านวย และก าลังก่อสร้างสถานที่เพื่อ
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไป 

“ตอนนี้ตึกก าลังสร้าง ต่อไปเราก็ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้
เอง เพราะเราเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสามารถดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้” (พ.อ.หญิงปรานี ใจช่ืน, สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2564) 

2) ความไม่ช านาญในงานขาดความรู้และทักษะในโรค
อุบัติการณ์ใหม่ ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคลากรเองและเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต แต่เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ จึงพบปัญหาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วย (Nursing practice guideline) ที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน  อาจ
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ก่อนกำรระบำดของโรค กำรปรับส่วนงำนหลังกำรระบำดของโรค 

กลยุทธ์ตามบริบทต่าง ๆ  
(ส่วนงานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, 
2564) 

 

เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามการค้นพบความรู้ของโรค 
3) ขาดความช านาญทักษะทาง digital technology 

ซึ่งมีความส าคัญในการช่วยดูแลผู้ป่วยสามารถช่วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและตอบโจทย์การเว้น
ระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือ  เช่น 
การใช้ระบบ Video conference เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยให้
สามารถวัดสัญญาณชีพได้ด้วยตัวเอง รับประทานยาด้วย
ตัวเอง การใช้หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา 

 
8. กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

8.1 กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การปรับส่วนงานพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษา: 

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  
8.1.1 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนโครงสร้ำง 

มีการเปิดให้บริการในงานผู้ป่วยนอกเพ่ิมเติมอีก 1 แผนก คือ ห้องตรวจโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection: ARI clinic) และงานผู้ป่วยในมีการเปิด Cohort 
Ward ห้องแยกโรค (Isolation Room) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) เป็นหอผู้ป่วยเพ่ิม
อีก 1 หอผู้ป่วย 

โดยโครงสร้างของงานบริการผู้ป่วยนอกนั้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างเดิม แต่มีการ
แยกแผนกออกไปอย่างถาวรและท าการจัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานประจ า ส่วนในงานบริการผู้ป่วย
ในใช้รูปแบบตารางแมทริกซ์ (Matrix Organization) เพ่ือประโยชน์ในการท างานที่คล่องตัวและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ียังคงต้องปฏิบัติงานเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะปกติร่วมกับการสนอง
นโยบายภาครัฐในการรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เหมาะสมกับบริบทของ
การมีข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรท าให้ใช้ประโยชน์จากบุคคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีการปรับส่วนงานพยาบาลโดยการใช้รูปแบบลูกผสม (Hybrid Form 
Organization) เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวของการบริหารตัดสินใจในการปฏิบัติงานในราชการ
สนาม โรงพยาบาลสนาม  

ซึ่งจากผลการศึกษาพบข้อด้อยของการปรับส่วนงานในรูปแบบดังกล่าวคือการมี
บทบาทเพ่ิมมากขึ้น และมีภารกิจความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงอาจเกิดความเหนื่อยล้าและ 
เกิดความเครียดจากการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงสร้างองค์การแบบ Matrix และ
องค์การแบบลูกผสม (Hybrid Form Organizations)   
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8.1.2 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนงบประมำณ 
1) ด้านงบโครงสร้าง เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤติที่เร่งด่วน ไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือ

และจ าเป็นต้องสร้างแผนกเพ่ิมเติมและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ จึงใช้วิธีการดัดแปลง
อาคารชั่วคราวและบริหารจัดการด้วยการใช้ทรัพยากรที่จัดหาและผลิตได้เอง เช่น น้ ายาต่าง ๆ 
Alcohol jel อุปกรณ์ส านักงาน การดัดแปลงอุปกรณ์เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การใช้ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์/รถพยาบาลฉุกเฉิน จากภารกิจชุดราชการสนามต่าง ๆ ที่ต้องงดภารกิจไปอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ใช้งบประมาณจากงบส่วนกลาง 
งบรายรับของสถานพยาบาล และงบบริจาค ในระหว่างรอการสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ จากผล
ของความไม่พร้อมด้านทรัพยากรอาคารและสถานที่ท าให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กล่าวคือในการดูแลผู้ป่วยที่
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการดูแลที่ห้อง Isolation Room พบว่า ยังดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้
จ าเป็นต้องท าการส่งต่อการรักษา ซึ่งปัจจัยด้านทรัพยากรนั้นมีความส าคัญมากสอดคล้องกับแนวคิด
ของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2663, น.141) ที่ว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอ่ืน แม้จะมีปัจจัยอ่ืนครบถ้วน หรือแนวคิดของ 
Brever and DeLeon (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554, น.444) ที่ว่าทรัพยากรในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ หมายรวมถึงทั้งเงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่าง ๆ 

2) ด้านงบประมาณของค่าตอบแทนการท างานของบุคลากร จากผลกระทบของ 
การแพร่ระบาดโรค COVID19 ท าให้ผู้รับบริการลดลง เป็นผลให้รายรับของสถานพยาบาลลดลงและ
ท าให้ค่าตอบแทนของบุคลากรลดลงด้วย ได้มีการปรับด้วยการให้ค่าตอบแทนตาม workload 
โดยพบว่า workload ของงานรักษาพยาบาลหลักที่เป็นภาวะปกติลดลง แต่มีการเพ่ิมงานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 มากขึ้น บุคลากรจึงได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้จากงบรายรับของ
สถานพยาบาลซึ่งเป็นที่พึงพอใจและบุคลากรและไม่มีการเลิกจ้างงานหรือให้พักงาน ซึ่งพบได้ใน
สถานพยาบาลเอกชน 

8.1.3 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนภำวะผู้น ำ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ แสดงให้เห็นถึงการปรับ

ส่วนงานพยาบาลด้านภาวะผู้น าที่มีความส าคัญคือ การดูแลอย่างใกล้ชิดและใส่ใจในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ระดับปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือความคล่องตัว
และสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติที่เร่งด่วน อีกทั้งผู้น าต้องมีการติดต่อสื่อส ารที่ดี 
โดยการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้
ความเสี่ยงของการติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเองและสร้างความมั่นคงในการจ้าง
งานเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคท าให้จ านวนผู้รับบริการลดลงเป็นผลให้รายรับ
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ของสถานพยาบาลลดลงอาจท าให้บุคลากรมีความกังวลต่อการถูกเลิกจ้างงานหรือให้พักงานเฉกเช่น
สถานพยาบาลเอกชนอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน 

ซึ่งจากผลของการปรับส่วนงานนี้ท าให้ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความส าคัญในการ
สนับสนุนทรัพยากรการปฏิบัติงานให้มากขึ้นและท าให้ผู้น ามีความใกล้ชิด เข้าใจ บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของบุญทัน 
ดอกไธสง (2535, น.266) ได้สรุปไว้ว่า ผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถ ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่
ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

8.1.4 กำรปรับส่วนกำรพยำบำลด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคล 
จากผลของการปรับปรุงโครงสร้างโดยเพิ่มห้องตรวจโรคอีก 1 แผนก คือ ARI Clinic 

โดยวางแผนให้แผนกนี้แยกตัวเป็นแผนกอิสระที่ถาวร และจัดสรรคนจากแผนกห้องตรวจโรคทั่วไป 
ออกไปประจ าการที่แผนกดังกล่าว 6 คน โดยวางแผนในระยะยาวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคดีขึ้นแล้วก็จะคงแผนกนี้ไว้เพ่ือให้บริการด้านผู้ป่วยทางเดินหายใจเฉพาะโรค เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคไข้หวัดต่าง ๆ ต่อไป การจัดสรรบุคลากรกรณีเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (08.00-20.00 น.) 
และกรณีมีภาระงานมาก ใช้ระบบ float คน เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาจากบุคลากรของกอง
ผู้ป่วยนอกเอง คือการใช้บุคลากรร่วมกันกับแผนกห้องตรวจโรคต่าง ๆ  

ในส่วนของการจัดสรรบุคลากรกองผู้ป่วยใน คือการปฏิบัติงานใน Cohort Ward 
ห้องแยกโรค (Isolation Room) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) การจัดสรรทรัพยากร
บุคคลมีลักษณะการท างานตามการปรับส่วนงานพยาบาลด้วยรูปแบบ Matrix Organization และ 
Hybrid Form Organization เป็นการจัดสรรคนด้วยการใช้คนจากแผนกหลักที่ผลัดเปลี่ยนกัน
ปฏิบัติงานตามงานภารกิจโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนกงานหลักคือ หอผู้ป่วยต่าง ๆ  
ในกองผู้ป่วยในการจัดสรรทรัพยากรบุคลากรจะเป็นแบบเฉพาะเมื่อมีกรณี โดยจะเปิดหอผู้ป่วยเมื่อมี 
case โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมและระบุผู้รับผิดชอบงานชัดเจน (เวรปฏิบัติงาน)  

จากการปรับส่วนงานพยาบาลด้านจัดสรรทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ Matrix 
Organization และ Hybrid Form Organization ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรับบทบาท 2 หน้าที่ ท าให้เพ่ิม
ภาระงาน เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท างาน ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างงาน
แบบตารางแมทริกซ์ (Matrix Organization) 

8.1.5 กำรปรับส่วนงำนพยำบำลด้ำนกระบวนกำรท ำงำน 
กระบวนการท างานของพยาบาลมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตามคือ

การปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล และ JOB DESCRIPTION ที่ก าหนดโดย ส่วนงานพยาบาล 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการ
ปรับของกระบวนการท างาน ดังนี้  
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1) ต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ขั้นตอนมากขึ้นตามโรคอุบัติการณ์ใหม่มีที่มี
ความเฉพาะโรค แต่ต้องรวดเร็วและครบวงจรเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อโรคและเพ่ิมมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถในการท างานให้มากขึ้น 

2) ปฏิบัติงานเคร่งครัดในมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะความสะอาดและการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรค มีการแต่งกายที่คล่องตัวและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเมื่อพบปะคนไข้  

3) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการท างานด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารและลดการพบปะกับผู้ป่วยโดยตรงส าหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น การส่งยา การให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 

4) มีกระบวนการท างานในด้านความรู้เรื่องอุบัติใหม่ เพ่ิมทักษะการซักประวัติ 
การสังเกต 

5) พัฒนาทักษะกระบวนการท างานของพยาบาลในการเป็นผู้ให้ค าแนะน า พัฒนา
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

6) เพ่ิมทักษะกระบวนการท างานการติดต่อประสานงาน กับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับชุมชน และระดับจังหวัดและหน่วยงานองค์การที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ซึ่งผลของการปรับส่วนงานเพ่ือรับมือในการดูแลผู้ป่วยนี้ท าให้เกิดการตื่นตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการท างานของพยาบาลช่วยให้มีการอัพเดตความรู้เรื่องโรคและกระตุ้น
การใช้เทคโนโลยี มันก็เป็นผลดีกับวิชาชีพเรานะมีส่วนช่วยผลักดันให้พัฒนาการของวิชาชีพ  
ทางการแพทย์มีความทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทฤษฎี 

8.1.6 ประเด็นด้ำนขวัญก ำลังใจและปัญหำอุปสรรค 
ด้านขวัญและก าลังใจพบว่าเกิดจากการการสนับสนุนทรัพยากร การได้รับการดูแล

อย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ในการท างานเสมอ การได้รับความ
เชื่อมั่นในการท างานภายใต้ความเสี่ยงต่อชีวิตด้วยอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและความมั่นคงในการจ้าง
งานโดยการบรรจุคัดสรรลูกจ้างเข้าเป็นข้าราชการ การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการท างาน 

ด้านปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีการ
เตรียมตัว ถือเป็นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ  ที่ต้องพัฒนาและปรับองค์การควบคู่ไปพร้อมกับ 
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดา
ได้ ปัญหาและอุปสรรคคือขาดความพร้อมในการเตรียมรับมือ ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรคด้านความพร้อมของโครงสร้าง อาคาร สถานที่ เนื่องจาก
งบประมาณการก่อสร้างอาคารท าได้ล่าช้ากว่าภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวทางการแก้ไขจึง
เป็นการดัดแปลงอาคารสถานที่ชั่วคราวและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในที่มีความพร้อมใช้งานได้ในระดับ
หนึ่งแต่อาจไม่สมบูรณ์แบบ จึงท าให้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยได้ไม่เต็มศักยภาพตามบริบทของ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จ าเป็นต้องท าการส่งต่อ  
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ซึ่งความพร้อมด้านโครงสร้างนี้ควรได้รับการเตรียมพร้อมและมีความส าคัญมาก 
ในระบบสาธารณสุขของไทย เนื่องจากปัจจุบันโลกเป็นยุคแห่งการค้าเสรีและการเดินทางอย่างไร้
พรมแดน เป็นการยากที่จะท าการจ ากัดการเดินทางและติดต่อของผู้คนดังเช่นในอดีต ดังนั้นการมี
ระบบโครงสร้างทางสาธารณสุขที่ดีย่อมจะช่วยในการแก้ปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต อีกท้ังยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชนได้อีกด้วย  

2) ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากเป็นโรคระบาดอุบัติ
ใหม่ ที่การค้นพบความรู้ทางการแพทย์และแนวทางการดูแลรักษายังมีน้อย จึงมีอุปสรรคในความไม่
ช านาญงานขาดความรู้และทักษะในโรคอุบัติการณ์ใหม่ แนวทางการดูแลผู้ป่วย (Nursing Practice 
Guideline) ที่จะสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามการ
ค้นพบความรู้ของโรค อีกทั้งยังรวมไปถึงทักษะทาง Digital Technology ที่มีความส าคัญมากในการ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์นี้ ซึ่งถือว่าสถานการณ์นี้เป็นปัจจัยผลักดันที่
ส าคัญที่ท าให้ต้องมีการเพ่ิมความรู้และทักษะทาง Digital Technology ในงานพยาบาล เช่น การใช้
ระบบ Video Conference เพ่ือให้ความรู้กับผู้ป่วยให้สามารถวัดสัญญาณชีพได้ด้วยตัวเอง 
รับประทานยาด้วยตัวเอง เพ่ือลดการ Contact และแพร่กระจายเชื้อ พบว่าสถานการณ์นี้เป็นปัจจัย
ผลักดันที่ท าให้การน าทักษะทาง Digital Technology มาใช้ให้มากขึ้นในงานพยาบาลซึ่งถือเป็น
ทักษะแห่งอนาคตที่ส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

8.2 ข้อเสนอแนะกำรศึกษำ  
1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

(1) การปรับส่วนงานพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้
เตรียมตัว ถือเป็นความท้าทายต่อความสามารถในการปรับส่วนงาน กล่าวคือ ในด้านของโครงสร้าง
และด้านงบประมานพบอุปสรรคของความล่าช้าในการสร้างอาคารสถานที่ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยการดัดแปลงอาคารชั่วคราวเพ่ือใช้เป็นห้องตรวจโรค ARI Clinic, Cohort Ward และ Isolation 
Room ซึ่งสามารถใช้งานได้ในมาตรฐานที่พึงพอใจในระหว่างการรอสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ จึงท าให้
เกิดข้อจ ากัดในการดูแลผู้ป่วยได้ไม่เต็มศักยภาพในบริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่ การศึกษานี้
จึงชี้ให้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความพร้อมในการรับมือกับความไม่
แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งจากโรคระบาดอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ รวมไปถึง
สงครามและการก่อการร้าย ซึ้งล้วนแล้วแต่ต้องพ่ึงพาระบบบริการทางสาธารณสุขที่มีความพร้อมอยู่
เสมอ 

(2) การปรับส่วนงานพยาบาลด้านกระบวนการท างานซึ่งเป็นสถานการณ์
วิกฤติของโรคระบาดอุบัติใหม่ที่การค้นพบความรู้เรื่องโรคยังมีน้อย แนวทางการดูแลรักษา (Nursing 
Practice Guideline) ยังคงต้องปรับเปลี่ยนตลอดตามการค้นพบความรู้เรื่องโรค ดังนั้นการปรับส่วน
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งานพยาบาลมีลักษณะของความเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาลโดยอิงหลักวิชาการโดยการให้
ความส าคัญของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
มากกว่าการปรับส่วนงานเพ่ือประสิทธิภาพเรื่องการบริหารจัดการ เช่น การใช้อุปกรณ์การป้องกันที่
บางครั้ง Over Standard ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแต่ด้วยความรู้เรื่องโรคในปัจจุบันไม่สามารถยืนยันได้
ชัดเจนว่าเชื่อโรคแพร่กระจายอย่างไรบ้าง และไวรัสที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ซึ่งมีการ
แพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการ
ท างานภายใต้ความเสี่ยงของบุคลากร จึงให้ป้องกันไว้ก่อน  

อีกทั้ง ในด้านของกระบวนการท างานในโรคอุบัติใหม่ที่มีความเฉพาะนี้ยังมี ข้อดี 
ในการมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านการเพ่ิมทักษะความรู้เรื่องโรค สร้างแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกาภิวัฒน์และยังช่วยผลักดันให้มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มากข้ึน 

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วย

การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้บริหารในส่วนงานพยาบาลของโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นการศึกษาภายในส่วนงานพยาบาลขององค์การเดียว และมีข้อจ ากั ดด้าน
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นผลการศึกษาจึงมีข้อจ ากัดภายในบริบทของส่วนงานพยาบาล 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หากมีเวลามากขึ้นการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานพยาบาลของ
องค์การอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบจะท าให้ได้ประโยชน์และเห็นผลการศึกษาในมุมมองที่
หลากหลายได้มากขึ้น สามารถน าผลของการศึกษาไปเลือกปรับใช้ได้มากข้ึน 

 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
(1) การศึกษาการปรับส่วนงานพบเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ เนื่องจาก

องค์การของรัฐในปัจจุบัน มีรูปแบบการให้บริการสาธารณะด้วยรูปแบบของ News Public Service: 
NPS ซึ่งให้ความส าคัญในการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับมือในสถานการณ์วิกฤตินั้นทางรอดที่จะท าให้มีประสิทธิภาพได้แนวทางหนึ่ง คือ
การอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายของหน่วยงานในชุมชนในการติดต่อสื่อสาร ประสาน
ความร่วมมือทั้งในด้านการเข้มงวดในการสอดส่องดูแลเมื่อผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
เคร่งครัดในการกักตัวเมื่ออยู่ในชุมชน เพ่ือสงวนเตียงในโรงพยาบาลไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักลด
ภาระการพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเพ่ือไว้ดูแลผู้ป่วยอาการหนักซึ่งตรงกับแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

 
 



[191] 

 

(2)  ในการปรับส่วนงานจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤติหรือ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ควรมีความเป็นทางการน้อย มีล าดับขั้น  
การบังคับบัญชาน้อย มีการกระจายอ านาจ มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง ซึ่งหน่วยราชการส่วนใหญ่
มักมีความเป็นทางการสูง มีสายการบังคับบัญชามาก อาจเป็นอุปสรรคเมื่อต้องท าการปรับส่วนงานได้ 

(3) ความส าคัญของระบบสาธารณสุขที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน  

(4) การเกิดภาวะวิกฤติท าให้เกิดความใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ท าให้ต่างเห็นถึงการท างานตามบทบาทของแต่และฝ่าย มีความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น 
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เรื่อง ปัญหำส ำคัญของระบบจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส:์  
บทเรียนจำกประสบกำรณ์ของภำคเอกชน ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

ธนโชติ ตั้งอรุณสวัสดิ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัญหาส าคัญของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์: บทเรียน  
จากประสบการณ์ของภาคเอกชน ในอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงในการเก็บข้อมูล 
โดยแหล่งข้อมูลก็มาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ร้านค้า 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านหลักการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการมีหลักแนวความคิดในการ
ด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปตาม อายุประสบการณ์ของผู้ประกอบกิจการโดย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ประเภทที่เปิดมานานแล้วและประเภทที่มีความทันสมัย โดยด้านประเภทปัญหา 
ที่เคยพบและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา จะสรุปโดยการแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ ปัญหา
จากระบบท้องถิ่น พบว่ามีความล่าช้า ซับซ้อนในกระบวนการท างาน ความผิดพลาดของเอกสารที่เกิด
บ่อยครั้ง รายละเอียดงานไม่ครบ งบประมาณเกิดล่าช้า ดังนั้นผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพ่ือพัฒนาดังนี้ พยายามประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือลดความผิดพลาดในเรื่องเอกสาร เพ่ือให้
เอกสารที่เสนอไปยังภาครัฐมีความถูกต้องตรงตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบข้อมูล
คุณสมบัติของสินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดการตกไปของงบประมาณหรือต้องเริ่มก าหนดคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะ
ช่วยให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยอาศัยเครื่องมือนั้น ๆ ในการท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ในระยะต่อไปควรจัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ลดการใช้เอกสารจ านวนมากอย่างแท้จริงและ 
กระทรวงการคลัง ต้องปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น และเข้าใจง่าย บุคคลที่จะเสนอ
ราคา ปัญหาจากระบบภายในตังองค์การของผู้ประกอบการ พบว่า เกิดปัญหาการตั้งราคา ที่ไม่สอบ
คล้องกับราคาตลาด การสื่อสารที่ผิดพลาดท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลา เนื่องจากความ
ผิดพลาดในการสื่อสาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วพัฒนาดังนี้ หาแหล่งสินค้าที่ถูก
กว่าเดิม คอยติดตามการอัพเดตข่าวอยู่เสมอ และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความแน่ใจและ 
ททวนการสื่อสารทุกครั้งหลังจากรับค าสั่ง ปัญหาจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ระบบมีขั้นตอนที่
มากมายซับซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์
และเสถียร จึงท าให้เกิดความล่าช้าของระบบ ราคาที่สูง-ต่ ากว่าราคาท้องตลาด ผู้วิจัยจึงสรุปแนว

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ทางการแก้ไขและพัฒนาดังนี้ สร้างความโปร่งใส่ในขั้นตอนการประกวดราคา เพ่ือให้ร้านค้าใหม่ ๆ  
มีโอกาส ชนะการประกวดมากขึ้น พัฒนาให้มีการลดการใช้กระดาษลง เปลี่ยนเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทน การจักซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาก าหนดจึงต้องจัดท าปฏิทินการท างาน เพ่ือให้ทราบ
ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ เป็นการก ากับและติดตามงานให้ทันระยะเวลา และพยายามศึกษาหา
ข้อมูลสินค้าของคู่แข่งในตลาดว่าคุณสมบัติที่น ามาเสนอราคาแข่งขันกันนั้นตรงตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริงหรือไม่ ด้านสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าผู้ประกอบการต้องการให้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้มากกว่าเดิม ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น 
และมีการลดขั้นตอน เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากข้ึน  
ค ำส ำคัญ: ผู้ประกอบการ, จัดซื้อจัดจ้าง 
 
1. บทน ำ 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กร
บริหารส่วนต าบล และ องค์กรภาครัฐส่วนอ่ืน ที่ต้องตอบสนองนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งผู้วิจัยก็
เป็นผู้ประกอบการจึงพบปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาของระบบที่ดีขึ้น โดยในปัจจุบันได้มีการก าหนด
แนวทางและวิธีการใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีการปรับปรุง เพ่ือแก้ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประเด็นปัญหา
ยังคงมีอยู่ ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง ของประเด็นปัญหาที่ยังคงไม่หมดไป 
จึงจัดท าเพ่ือศึกษาถึงปัญหาระหว่างผู้ประกอบการประเภทจัดซื้อจัดจ้างและภาครัฐ ในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี เพ่ือพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป 
เนื่องจากผู้วิจัยมีความเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้พบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ในการค้นคว้าอิสระเพ่ือหาประเด็นปัญหาว่าปัจจัยของปัญหานั้นคืออะไรบ้าง ที่เป็นประเด็น และ  
ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปอย่างไร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการประเภทจัดซื้อจัดจ้างและ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี 
มีสภาพปัญหาอะไรบ้างแบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีสาเหตุส าคัญอย่างไร 
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2.3 เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ควรมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารพัสดุอย่างไรบ้าง 

 
3. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ประสบการณ์ 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นปัญหา ประสบการณ์ของแต่ละร้าน 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา และการรวบนวมข้อมูลโดยเป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 
ประชากรที่ให้ข้อมูลหลักเป็น ผู้ประกอบการประเภทจัดซื้อจัดจ้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี จ านวนทั้งสิ้น 15 ร้านค้า อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่อายุ 25-39 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ปริญญาตรี มีประสบการณการท างานส่วนมากไม่ต่ ากว่า 3 ปี ไปจนถึงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

4.2 ผลการศึกษา “ปัญหาส าคัญของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์: บทเรียน
จากประสบการณ์ของภาคเอกชน ในอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี” จะแบ่งเป็นหลักการด าเนินธุรกิจ 
ประเภทปัญหาที่เคยพบและแนวทางแก้ไขปัญหาพัฒนา และสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 

1) ด้านหลักการด าเนินธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบการมีหลักแนวความคิดในการด าเนิน
ธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปตาม อายุประสบการณ์ของผู้ประกอบกิจการโดย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ประเภทที่เปิดมานานแล้วและประเภทที่มีความทันสมัยโดยสรุปดังนี้  

(1) ประเภทที่เปิดมานานแล้ว จะมีความคุ้นเคยกับระบบเก่าที่มีความ
ผูกขาด คอ่นข้างสูง การเข้าประมูลงานส่วนมากจะเกิดจากความสนิทสนมกัน แต่ในปัจจุบันก็จ าเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยน ตามยุคสมัย เพ่ือความยั่งยืนของสถานะภาพขององค์การ 

(2) ประเภทที่มีความทันสมัย หรือสมัยใหม่ พบว่า ประเภทนี้ให้ความส าคัญ
กับการแข่งขันความโปร่งใสและความเท่าเทียมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี 
แต่ประเภทนี้จะมักความเท่าเทียม เพราะจากการเห็นสมัยก่อนที่การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีความเป็น
มาตรฐานเท่าปัจจุบัน 

2) ประเภทปัญหาที่เคยพบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนา จะสรุปโดยการ
แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้  

(1) ปัญหาจากระบบท้องถิ่น พบว่ามีความล่าช้า ซับซ้อนในกระบวนการ
ท างาน ความผิดพลาดของเอกสารที่เกิดบ่อยครั้ง รายละเอียดงานไม่ครบ งบประมาณเกิดล่าช้า ดังนั้น
ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาดังนี้ พยายามประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือลด
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ความผิดพลาดในเรื่องเอกสาร เพ่ือให้เอกสารที่เสนอไปยังภาครัฐมีความถูกต้องตรงตามหลักการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดการตกไปของงบประมาณหรือ
ต้องเริ่มก าหนดคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยอาศัยเครื่องมือ
นั้นๆในการท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในระยะต่อไปควรจัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ลดการใช้เอกสาร
จ านวนมากอย่างแท้จริง และกระทรวงการคลัง ต้องปรับเปลี่ยนระบบกฎหมาย ให้มีความยืดหยุ่น 
และเข้าใจง่ายแก่บุคคลที่จะเสนอราคา 

(2) ปัญหาจากระบบภายในตังองค์การของผู้ประกอบการ พบว่าเกิดปัญหา
การตั้งราคา ที่ไม่สอบคล้องกับราคาตลาด การสื่อสารที่ผิดพลาดท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร และ
เวลา เนื่องจากความผิดพลาดในการสื่อสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วพัฒนาดังนี้ 
หาแหล่งสินค้าที่ถูกกว่าเดิม คอยติดตามการอัพเดตข่าวอยู่เสมอ และสอบถาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือความแน่ใจ และททวนการสื่อสารทุกครั้งหลังจากรับค าสั่ง  

(3) ปัญหาจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ระบบมีขั้นตอนที่มากมายซับซ้อน 
สิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างสมบูรณ์และเสถียร จึงท า
ให้เกิดความล่าช้าของระบบ ราคาที่สูง-ต่ ากว่าราคาท้องตลาด ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาดังนี้ สร้างความโปร่งใส่ในขั้นตอนการประกวดราคา เพ่ือให้ร้านค้าใหม่ ๆ มีโอกาสชนะ 
การประกวดมากขึ้น พัฒนาให้มีการลดการใช้กระดาษลง เปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน  
การจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาก าหนดจึงต้องจัดท าปฏิทินการท างาน เพ่ือให้ทราบระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ เป็นการก ากับและติดตามงานให้ทันระยะเวลา และพยายามศึกษาหาข้อมูลสินค้าของคู่แข่ง
ในตลาดว่าคุณสมบัติที่น ามาเสนอราคาแข่งขันกันนั้นตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง
หรือไม ่

(3) สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง พบว่าผู้ประกอบการต้องการให้ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้มากกว่าเดิม ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น และ  
มีการลดขั้นตอน เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากข้ึน  
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาถึงปัญหาส าคัญของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์: 
บทเรียนจากประสบการณ์ของภาคเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถสรุป  
การวิเคราะห์ ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.1 หลักกำรด ำเนินธุรกิจ และควำมเข้ำใจใน ระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำง 
1) ผู้ประกอบการที่มีการประกอบการเป็นเวลานาน ในกรอบแนวคิดของร้านที่มีการ

ประกอบการมานานแล้วก็จะได้ผ่านประสบการณ์ ที่มีความเคยชินกับระบบเก่า โดยมีลักษณะแบบนี้ 
“ในอดีตกิจการใช้หลักแข่งขันในด้านราคา ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า เนื่องจากการขายสินค้า
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กับภาครัฐในระยะนั้นเน้นเรื่องของค่าตอบแทน ถ้าสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าคู่แข่งผู้ประกอบ
รายนั้นก็จะได้งานนั้นไป” และ “อดีตกิจการใช้หลักแข่งขันในด้านราคา ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของ
สินค้า เนื่องจากการขายสินค้ากับภาครัฐในระยะนั้นเน้นเรื่องของค่าตอบแทน ถ้าสามารถให้
ผลตอบแทนได้สูงกว่าคู่แข่งผู้ประกอบรายนั้นก็จะได้งานนั้นไป” จึงท าให้เกิดการตั้งกฎระเบียบในการ
จัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาเพ่ือให้มีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบเดิม จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการหางาน โดยมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ด าเนินงานธุรกิจโดยดูจาก
กระแสและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และจากความมั่นคงของผู้ซื้อ ศึกษากฎระเบียบ พ.ร.บ.  ตัวให้
อย่างสม่ าเสมอ และเข้าสู่ระบบ E-bidding  

2) ผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย เนื่องด้วยความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาก่อนที่จะลงมือท าเพราะ การท ากิจการที่มีความใหม่จึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระบบนั้นไม่พอต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของสังคม ดังนั้นคนสมัยใหม่มีความ
เข้าใจใน สภาพของโดยร่วมได้อย่างดี จึงท าให้คนกลุ่มนี้ มีความเข้าใจในระบบมากขึ้น จึงท าให้คน
กลุ่มนี้มีการเน้นไปที่การให้บริการของสินค้า และบริการมากยิ่งขึ้นเพราะมีความกังวลจากการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น โดยผลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ ดังนี้ บริการให้ลูกค้าได้สินค้า หรือบริการที่ดี
ที่สุด และลูกค้าอยากได้อะไรแบบไหนให้มาหาเรา เราจัดให้ได้ทุกรูปแบบเน้นความต้องการของลูกค้า
เป็นส าคัญ 

5.2 ควำมเข้ำใจในระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการมากกว่า 90% มีความเข้าในกฎระเบียบการจัดซื้อจัด

จ้าง มากอยู่พอสมควร เนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบที่มีกฎระเบียบรองรับถ้าไม่ท าตาม  
คุณก็ไม่สามารถขายได้ และยังต้องระวังบทลงโทษที่อยู่ในกฎระเบียบ จึงท าให้ผู้ประกอบการจึงต้อง
ท าความเข้าใจ ก่อนที่จะท าการค้าขาย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ก็จะแบ่งการศึกษา 2 แบบ ดังนี้ การศึกษา
ด้วยตนเอง คือการหาข้อมูลเอกสารจากอินเทอร์เน็ต และศึกษาจากประสบการณ์ และการสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ 

5.3 ประเภทปัญหำที่พบ และแนวทำงกำรแก้ไข  
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการประเภทจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตอ าเภอเมือง จัดหวัดอุดรธานี 

ในด้านปัญหาที่เคยพบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาก็จะแบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ ปัญหาจากระบบท้องถิ่น ปัญหาจากระบบภายตัวองค์กรผู้ประกอบการ และปัญหาจาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ปัญหาจากระบบ เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างสมันก่อนยังไม่ได้มีมาตรการ
หรือกฎระเบียบอย่างเช่นในปัจจุบันจึงท าให้ มีการตรวจสอบที่ยาก ขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ความเข้าใจ
และการเข้าถึงข้อมูลที่มีน้อย จึงท าให้การจัดซื้อจัดจ้างได้มีกฎระเบียบขึ้นในปัจจุบันที่มี พ.ร.บ.จัดซื้อ
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จัดจ้าง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระบบ g-GP หรือ E-bidding เพ่ือแก้ปัญหาผู้ประกอบให้เกิด
การเข้าถึงที่ง่ายและมากขึ้น ในความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงอย่างนั่นก็ยังพบ
ปัญหาอยู่เรื่อยมา โดยจากผลการสัมภาษณ์ก็จะแยกประเด็นปัญหาตาม เหตุการณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้
พบเจอ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเภท ทั้งนี้เป็นผลจาการสรุปเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

(1) ปัญหาจากระบบท้องถิ่น ถึงจะมีระบบ E-Bidding แล้วก็ตามแต่ยังไม่
สามารถลดการใช้กระดาษเอกสาร ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองในงบประมาณของทางภาครัฐและยังเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านเอกสารแก่ผู้ประกอบการเอกชน และในระบบจัดซื้อจัดจางลูกค้าจะยึดถือข้อความ
ตามรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าประเภทนั้น ๆ ที่ได้ก าหนดไว้เป็นส าคัญ ซึ่งบางครั้งสินค้า
ประเภทนั้นกว่าจะได้รับงบประมาณหรือได้รับการบรรจุไว้ในแผนของงบประมาณ สินค้าประเภทนั้น ๆ 
อาจจะเลิกผลิตหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติไปแล้ว จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ท าให้ต้องมีปรับแก้หรือปล่อย
ให้งบนั้นตกไป ส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ มีแนวทางแก้ไขดังนี้  

พยายามประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือลดความผิดพลาดในเรื่ อง
เอกสาร เพ่ือให้เอกสารที่เสนอไปยังภาครัฐมีความถูกต้องตรงตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง
ระบบข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการตกไปของงบประมาณหรือต้องเริ่มก าหนดคุณสมบัติ
ใหม่ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยอาศัยเครื่องมือนั้น  ๆ ในการท างานได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น และในระยะต่อไปควรจัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ลดการใช้เอกสารจ านวนมากอย่าง
แท้จริง 

(2) ปัญหาจากระบบภายตัวองค์กรผู้ประกอบการ ปัญหาหลักที่พบนั้น
มักจะเป็นปัญหาด้านราคา ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน สินค้าไม่สามารถขึ้นราคาตามผู้ขายได้ 
และการสื่อสารภายในระบบ องค์กรที่ขาดความเข้าใจในเอกสาร และระบบการจัดซื้อจัดจ้างท าให้เกิด
การเสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็นทั้งน้ ามัน เอกสาร และเวลา แนวทางการแก้ไขมีดังนี้ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ คอยติดตามการอัพเดตข่าวอยู่เสมอ และสอบถาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความ
แน่ใจ และหาแนวทางการค้าที่ดีกว่าเดิม 

(3) ปัญหาจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาที่พบในงานจัดซื้อจัดจ้างกับ
ภาครัฐนั้นเกิดจากการที่ การจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาพัสดุ นั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการอย่างแท้จริง จึงท าให้เกิดปัญหาด้านการก าหนดสเปคสินค้าที่ไม่ตรงความต้องการ 
หรือสเปคของบางอย่างไม่มีในตลาด มีความล่าช้าในการลงทะเบียน SME ที่รัฐต้องการสนับสนุน 
ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และการแข่งขันที่
มุ่งเอาเกณฑ์ราคาเป็นส าคัญเมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติแล้วผู้ที่มีราคาต่ ากว่าชนะได้งานไปแต่ในแง่
ของคุณภาพสินค้านั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่ดีกว่าแต่ไม่สามารถแข็งขันกัน
ด้านราคาได้และในการก าหนดคุณสมบัติก็ไม่สามารถเจาะจงแหล่งผลิตสินค้าท าให้หน่วยงานของรัฐ
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จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องก าหนด
งบประมาณในการจัดซื้อใหม่ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองของงบประมาณมากกว่า และราคางบที่ก าหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับราคาปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตโรคโคโรน่าไวรัส สินค้าหลายอย่างปรับตัวขึ้น
ไปมากจนท าให้ผู้ประกอบไม่สามารจัดหาสินค้าให้สอดคล้องกับราคาที่รัฐก าหนดไว้ได้ เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษก็จะถูกหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง.เข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยไม่ได้
มองถึงว่าในสถานการณ์ในขณะนี้นั้นเป็นสถานการณ์วิกฤตแม้แต่หน่วยงานตรวจสอบเองก็ต้องจัดซื้อ
สินค้าท่ีมีราคาแพงเช่นกันเพราะสินค้าขาดแคลน ดังนี้จึงมีแนวทางแก้ไขดังนี้ พัฒนาให้มีการลดการใช้
กระดาษลง เปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน สร้างความโปร่งใส่ในขั้นตอนการประกวดราคา 
เพ่ือให้ร้านค้าใหม่ ๆ มีโอกาสชนะการประกวดมากขึ้น ผู้ที่ปฏิบัติต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างให้แม่นย า และส่วนกลางต้องพัฒนาเทคโนโลยีระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ พยายามรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐหากมีการตรวจสอบ 
ต้องวางแผนในการสต๊อกสินค้าในยามวิกฤต 

(4) ความคาดหวังที่ผู้ประกอบการต้องการให้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอยาก
ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างควรที่จะเป็นอย่างไร นั่นเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนาให้มีระบบที่ได้มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความคาดหมายที่ผู้ประกอบการอยาก
ให้ระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร โดยมีประเด็นดังนี้  ต้องการให้องค์กรของเรามี
ความสามารถในการแข่งกับคู่แข่งสูงขึ้น ในกติการะบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอ้ือต่อ
ผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้าไปแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมตามประเภทและขนาดของกิจการมีขั้นตอน
ที่ลดลง ท าให้สะดวกและง่ายขึ้น ตั้งแต่ตอนเสนอ จนถึงตอนรับเช็ค มีหลายอย่างที่ควรเพ่ิมและลด 
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และผู้ด าเนินงานต้องศึกษาพัฒนาความรู้อบรมแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาที่จะตามมาภายหลังและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ โดยการน าไปสู่การก าหนดแนวทาง และวิธีการพัฒนาระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งควรจะมีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
 

กิตติกรรมประกำศ 

การท าวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยวามกรุณาจาก ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาการ
วิจัยผู้ให้ความรู้ค าแนะน า และการตรวจสอบแก้ไข ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ ประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้ให้แก่
ผู้วิจัย ตลอดจนเพื่อนร่วมชั้นทุกคน ที่คอยให้ค าปรึกษาและก าลังใจ 

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอ ขอบพระคุณ บิดามารดา และทุกคนในครอบครัว ที่เป็นก าลังใจ และค่อย
กระตุ้นให้เกิดความพยายามให้ท าวิจัยนี้จนส าเร็จ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภำพในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
ในสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัดเลย 

นราวุฒิ รัตนัง* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดเลย 2) เพ่ือค้นหา 
และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคของจังหวัดเลย และ 3) เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ
จังหวัดเลย โดยผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสุ่มเลือกสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน 16 คน (ส่วนราชการละ 1 คน)  

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเลย ภาพรวมจะมิได้เป็นไปในลักษณะภาพรวมของจังหวัด แต่จะเป็นไปในลักษณะของ
ส่วนราชการแต่ละแห่ง โดยมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการในสังกัด
ส่วนกลางของแต่ละส่วนราชการ แล้วแจ้งมายังส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพ่ือให้
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของการบริหารงานบุคคล ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ไม่ได้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เอง 
คงเพียงได้รับการแบ่งมอบอ านาจมาให้บางประการเท่านั้นการบริหารงานบุคคลจะด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. และหนังสือเวียนต่าง ๆ ของส านักงาน 
ก.พ. โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเลย จะอยู่ในด้านการวางแผนบุคลากร การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและ
การรักษาไว้ซึ่งบุคลากร และสืบเนื่องจากความที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับเพียงการแบ่ง
อ านาจให้บริหารงานบุคคลได้บางประการเท่านั้น ส่งผลให้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 
ไม่มีความเป็นเอกภาพ ในด้านการจัดท าแผนบุคลากร ส่วนราชการฯ จึงยังไม่มีการจัดท าแผนฯ  
ที่ชัดเจนไว้เพ่ือรองรับ หรือคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพ่ือเป็น

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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หลักประกันว่าองค์การจะมีคนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ แผนอัตราก าลังที่ก าหนดโดย
ส่วนกลางจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องของจ านวนคนกับ
ปริมาณงาน ที่มักส่งคนมาไม่เพียงพอกับงาน ด้านการสรรหาบุคลากร บุคลากรในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยหน่วยงานราชการในสังกัดราชการ
ส่วนกลาง ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่สามารถด าเนินการสรรหาข้าราชการ  
ได้เอง ท าให้เกิดปัญหาได้คนที่มีทักษะไม่ตรงตามความต้องการของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วน
ภูมิภาค เกิดความรู้สึกเสมือนต้องเสี่ยงโชครอลุ้นว่าจะได้บุคลากรที่ดีหรือมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
หรือไม่ ด้านการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ยังพบว่า มีการจัดในภาพใหญ่เกินไป ท าให้ไม่
สามารถดูแลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง บุคลากรบางคนที่เข้าร่วมการอบรมมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับศักยภาพที่จะรับเอาองค์ความรู้ ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร บุคลากรในส่วนราชการบางแห่ง 
ไม่มีความเชื่อมั่นในระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน มองว่า อ านาจยังอยู่ที่หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นส าคัญ ยากท่ีจะเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง ส่วนเหตุที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นกรณีที่บุคลากรขอย้ายกลับภูมิล าเนา หรือติดตามคู่สมรส  

ข้อเสนอแนะ ส่วนราชการฯ ควรก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัดเลย ควรมีทัศนะคติที่ดีต่อการจัดท าแผนบุคลากร และ 
มีการจัดท าแผนฯ ที่ชัดเจน มีการก าหนดเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ให้แก่
บุคลากรในสังกัดอย่างชัดเจน และที่ส าคัญ ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลางควรกระจายอ านาจให้แก่
ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในการสรรหาบุคลากรได้เอง และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ิมมากข้ึน 
ค ำส ำคัญ: บุคลากร, ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
1. บทน ำ 

ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์นั้น นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อชุมชน สังคม  
องค์การ และประเทศชาติอย่างยิ่ง ชุมชน สังคม องค์การ หรือประเทศชาติ จะมีความเจริญมั่งคั่ง 
สงบร่มเย็นหรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นพ้ืนฐานของ
ทุก ๆ สิ่ง ไม่ว่าจะความคิดริเริ่มในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การแสวงหาความรู้อ่ืน ๆ ตลอดจน
การเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นต้น  

ในระบบราชการก็เช่นเดียวกัน การบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ประสบ
ผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์การนั้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้ประสบ
ผลส าเร็จ ย่อมได้แก่บุคลากรขององค์การนั้นนั่นเอง ดังนั้น การให้ความส าคัญกับบุคลากร จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโดยปกติในการบริหารทรัพยากรบุคคล จะมีตั้งแต่การวางแผน  
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การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยเป็นเรื่องที่มีความละเอียด และมีคว ามซับซ้อน
ค่อนข้างมาก จึงควรจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากร ว่าในการบริหารงานบุคคลขององค์การเป็น
อย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร บุคลากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหน สายงานอะไรบ้างมีปัญหาหรืออุปสรรค  
ในการปฏิบัติงานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคลหรือไม่ อย่างไร ถ้ ามีได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้มีอะไรบ้าง และจะมีแนวทางในการแก้ไข หรือเสนอต่อผู้มีอ านาจ
อย่างไร บุคลากรส่วนใหญ่มีความรักความผูกพันต่อองค์การหรือไม่ อย่างไร ต้องการให้องค์การดูแล
เอาใจใส่ในเรื่องอะไร อย่างไร ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  

จังหวัดเลย มีส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน 33 ส่วนราชการ 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในสังกัดฯ จ านวน 3,370 คน  
และด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดเลย 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. วิธีกำรศึกษำ 

ค้นคว้าเอกสาร ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ต ารา 
วารสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดกรอบในการศึกษาแล้ว จึงด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โดยใช้วิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัด
เลย ยึดหลักการในการบริหารตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เป็นส าคัญ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในส่วน  
การด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการผ่านงานการเจ้าหน้ าที่ของแต่ละส่วน
ราชการ เสนอผ่านหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านมายังรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามล าดับ ภาพรวมโครงสร้างบุคลากรของจังหวัด จะขึ้นอยู่กับของแต่ละส่วนราชการ ที่ก าหนด 
โดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง จะมีจ านวนเท่าใด อย่างไร ขึ้นอยู่กับภารกิจใน พ้ืนที่ ซึ่งบุคลากร
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ทั้งหมดจะประกอบไปด้วยข้าราชการ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป 

ภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคล จะมิได้เป็นไปในลักษณะภาพรวมของจังหวัดแต่จะ
เป็นไปในลักษณะของส่วนราชการแต่ละแห่ง โดยมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากส่วนราชการในสังกัดส่วนกลางของแต่ละส่วนราชการ แล้วแจ้งมายังส่วนราชการในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนราชการ 
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ได้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เอง คงเพียงได้รับการแบ่งมอบอ านาจ มาให้บางประการ
เท่านั้น ทั้งนี้ จะเป็นการด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
กฎ ก.พ. และหนังสือเวียนต่าง ๆ ของส านักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค แม้จะอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็มิได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร แต่ละส่วนราชการจะมี
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเอกเทศ แม้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เดียวกัน แต่ก็จะมีความแตกต่าง
กันในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการวางแผนกรอบอัตราก าลัง การสรรหา กระบวนการพัฒนา 
หรือแม้แต่การรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละส่วนราชการ 

นอกจากนี้ บุคลากรที่เป็นข้าราชการในหลาย ๆ ต าแหน่ง เมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วจะ
ถูกยุบต าแหน่งไป ซึ่งบางส่วนราชการจะถูกยุบถาวร โดยไม่มีการจัดสรรอัตราก าลังมาทดแทนไม่ว่าจะ
ในลักษณะพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า ท าให้หลาย ๆ แห่ง ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ
ท างานให้สอดคล้องระหว่างคน กับปริมาณงาน โดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรือถ้าส่วน
ราชการใดมงีบประมาณ ก็อาจใช้วิธีการจ้างเหมาบริการบุคลากร เข้ามาเป็นลูกจ้างเพ่ือช่วยงานเป็นต้น 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จังหวัดเลยในปัจจุบัน ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร หากมองในแง่ของการได้มาซึ่งบุคลากรที่ส่วน
ใหญ่จะด าเนินการโดยส่วนราชการส่วนกลาง ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งออกโดยส านักงาน ก.พ.  
มีกระบวนการสรรหาโดยยึดระบบคุณธรรม และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะเข้า
มาเป็นข้าราชการ ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ เพียงแต่บุคลากรบางสาขายังคงขาด
แคลน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เช่น ต าแหน่งบุคลกรทางการแพทย์ พยาบาล เป็นต้น 
หรือในด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ  
โดยหลักสูตรส่วนใหญ่ก็จะถูกก าหนดขึ้นโดยส่วนราชการในสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมักเป็นหลักสูตรที่จัด
ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ทั้งยังได้
มีการส ารวจความต้องการมายังส่วนภูมิภาคด้วยแล้วว่า ประสงค์จะให้หน่วยงานส่วนกลางจัดการ
ฝึกอบรมในเรื่องใด แล้วจึงน าไปก าหนดเป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรต่อไป ซึ่งแต่ละหลักสูตร  
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถน าความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ท าให้การ
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ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความผิดพลาดน้อยลง ส่วนในด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร  
ก็จะมีการด าเนินการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งมีการด าเนินการทั้งที่เป็นส่วนราชการด าเนินการเอง และที่ส านักงาน ก.พ. 
ด าเนินการ 

4.2 ด้านการจัดท าแผนบุคลากร ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดท าแผนบุคลากร ทั้งนี้ เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และการสรรหา
บุคลากรจะเป็นอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส่วนกลาง การที่ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคฯ บางแห่งมีการจัดท าแผนบุคลากรไว้ ก็จะเป็นในลักษณะเพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรค 
หรือเพ่ือขอความเห็นชอบไปยังหน่วยงานส่วนกลางให้จัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติม มีเพียง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ที่เป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ และมีบุคลากรจ านวนมากที่ได้มีการ
จัดท าแผนบุคลากรไว้ และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติได้จริงค่อนข้างเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
การวางแผนการผลิตบุคลากรตามความขาดแคลน  

4.3 การได้มาซึ่งบุคลากร การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญของ
ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล และในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจะบรรจุและ
แต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด จึงถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร เพราะเป็นการด าเนินการสรรหาที่มี
ความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ปัญหาที่พบในด้านนี้ คือ กระบวนการคัดเลือกจะไม่
สามารถพิสูจน์หรือวัดความมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลได้ ซึ่งมักพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของบุคลากรในจังหวัดอยู่เสมอ 

4.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยจะมี
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จัดขึ้นเอง หน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลางจัด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัด โดยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ซึ่งจะมีการประเมินผลเพ่ือวัดความส าเร็จของการจัด
ฝึกอบรม มีการติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม และบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ด้านปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า หัวข้อที่จัดการ
ฝึกอบรม ไม่สามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่ควร
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องความถนัด ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การจัดอบรมในภาพรวม มักปรากกฎว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาจากหลากหลายต าแหน่ง
หลากหลายกลุ่ม การมอบหมายผู้เข้ารับการอบรม จึงอาจไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่จัดอบรม ซึ่งอาจเกิด
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จากสาเหตุหลายประการ เช่น บุคลากรมีจ ากัด แต่ปริมาณงานมีจ านวนมาก ไม่สามารถส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงในหัวข้อที่จัดอบรมเข้าร่วมได้ ประกอบกับผู้จัดการฝึกอบรม 
ก็จ าเป็นต้องจัด บางครั้งไม่สามารถที่จะไปจ ากัดกลุ่ม หรือต าแหน่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แบบ 
ร้อยละร้อยได้ ต้องอนุโลมให้เข้าร่วม แม้ในความเป็นจริงจะมิใช่ต าแหน่งหรือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดฯ 
ต้องการให้เข้ารับการฝึกอบรมก็ตาม 

4.5 ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัด
เลย ในภาพรวมถือว่ามีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากจะมีการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ 
ให้แก่บุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับการลา การรักษาพยาบาล ทั้งของตนเองและ
ครอบครัว การศึกษาของบุตร สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน การได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ สิทธิในการใช้รถราชการ หรือโทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล
ตลอดจนสิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญ เมื่อต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการ เป็นต้น ในด้าน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก็จะมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ซึ่งมี
การประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ โดยจะประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วตรงตามเวลาที่ก าหนด  
ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จะประเมิน
จากสมรรถนะหลักตามท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด คือ พิจารณาจากการท างานที่เน้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์มี
การบริการที่ดีทั้งกับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้มาติดต่อราชการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
รู้จักพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ การยึดมั่ นในความถูกต้องชอบธรรม และ 
การท างานเป็นทีม ซึ่งผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะน าไปสู่การเลื่อนเงินเดือน 
หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ด้านวินัยและการลงโทษ จะเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบ มีความละเอียด รอบคอบ รัดกุม ครอบคลุมทุกด้าน 
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาจนถึงที่สุด ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง ไม่ว่าด้วยกรณี ใด และ 
เมื่อกระบวนการทางวินัยได้ด าเนินไปจนเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาได้รับค าสั่งให้ลงโทษ ไม่ว่าใน
สถานใด ผู้นั้นยังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งลงโทษได้ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร
ได้ว่า ตราบใดที่ตนยังเป็นข้าราชการอยู่ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมจะไม่ถูก
ลงโทษโดยปราศจากความผิด 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ซึ่งผลจากการศึกษาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกับ
ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้ ดังนี้ 

5.1 การจัดท าแผนบุคลากร กระบวนการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการรักษา
ไว้ซึ่งบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในด้าน
การวางแผนบุคลากร จะเป็นบทบาทของหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ด้านการสรรหา
บุคลากร ก็จะด าเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ซึ่งจะมีทั้งการสอบคัดเลือก และ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์กลางที่ ก.พ. ก าหนด โดยมีหลักการส าคัญที่ใช้ในการสรรหา คือ การยึด
ระบบคุณธรรม ค านึงถึงความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ถือเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปด้าน 
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการฯ จะด าเนินการโดยกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เพ่ือให้บุคลกรมีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาหรือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ด้านการจูงใจเพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากร  
ส่วนราชการฯ เน้นการให้บุคลกรได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอันจ าเป็นต่าง ๆ ทั้งในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน และในเรื่องส่วนตัว ส่วนเรื่องวินัยและการลงโทษ ก็มีการก าหนดให้ต้องปฏิบัติตน
เพ่ือให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ เมื่อผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็จะมีกระบวนการ
ด าเนินการทางวินัยที่ชัดเจนและเป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความมั่นใจในองค์การ 

5.2 จากความที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับเพียงการแบ่งอ านาจให้บริหารงานบุคคล
เพียงบางประการเท่านั้น ส่งผลให้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ไม่มีความเป็นเอกภาพ  
ในด้านการจัดท าแผนบุคลากร ส่วนราชการฯ จึงยังไม่มีการจัดท าแผนฯ ที่ชัดเจนไว้เพ่ือรองรับ หรือ
คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีคนที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ โดยข้อมูลที่พบ ปรากฏว่า แผนอัตราก าลังที่ก าหนดโดยส่วนกลางจะ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องของจ านวนคนกับปริมาณงาน 
ที่มักส่งคนมาไม่เพียงพอกับงาน ด้านการสรรหาบุคลากร บุคลากรในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จังหวัดเลย จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยหน่วยงานราชการในสังกัดราชการส่วนกลาง  
ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคไม่สามารถด าเนินการสรรหาข้าราชการได้เอง ท าให้
เกิดปัญหาได้คนที่มีทักษะไม่ตรงตามความต้องการของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค เกิดความรู้สึกเสมือนต้องเสี่ยงโชครอลุ้นว่าจะได้บุคลากรที่ดีหรือมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
หรือไม่ ด้านการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ยังพบว่า มีการจัดในภาพใหญ่เกินไป ท าให้ไม่
สามารถดูแลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง บุคลากรบางคนที่เข้าร่วมการอบรม  
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มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับศักยภาพที่จะรับเอาองค์ความรู้ ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร พบว่า บุคลากรใน
ส่วนราชการบางแห่ง ไม่มีความเชื่อมั่นในระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน มองว่า อ านาจยังอยู่ที่
หัวหน้าส่วนราชการเป็นส าคัญ ยากท่ีจะเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

5.3 ส่วนราชการฯ ควรมีการจัดท าแผนบุคลากรที่ชัดเจน การจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรไม่ควรจัดในภาพใหญ่จนเกินไป ควรจัดในลักษณะเฉพาะกลุ่ม เฉพาะด้าน และต้องก าหนดให้
ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม หรือด้านที่จัดอบรมอย่างแท้จริง ด้านการ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากร นอกจากสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมาย ก าหนด
ไว้ให้แล้ว ผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องมีภาวะผู้ น า ปฏิบัติต่อบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ส่วนด้านการสรรหาส่วนราชการฯ 
ควรมีการรายงานเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเหตุผลความจ าเป็นไปยังราชการส่วนกลางเพ่ือ
พิจารณามอบหรือกระจายอ านาจมายังส่วนราชการในสังกัดภูมิภาคให้สามารถสรรหาบุคลากรได้เอง
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1) ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยทุกส่วนราชการ ควร
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
จังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นองค์การขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการรวมกันของส่วนราชการหลายส่วนราชการ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปใน
ลักษณะภาพรวมของจังหวัดเลยโดยแท้จริง มิใช่ก าหนดกันไปคนละทิศละทาง 

2) ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยทุกส่วนราชการ ควรมี
การจัดท าแผนบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งควรเป็นแผนระยะยาวอย่างน้อย 4 ปี ซึ่งมีการก าหนดอัตรา
ก าลังคนไว้ล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดมีขึ้นในอนาคต และเพ่ือจะ
ได้รายงานหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางทราบและสนับสนุน จัดสรรกรอบอัตราก าลังให้ส่วนราชการใน
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการอื่น ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป  

3) ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลาง ควรกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในการสรรหาบุคลากรได้เอง โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
ก.พ. ก าหนด 

 



[209] 

 

4) ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ควรมีกระบวนการเพ่ือค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเรื่องต่าง ๆ และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะอบรมให้ชัดเจน ควรเน้นเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะด้าน ไม่ควรจัดในภาพใหญ่
จนเกินไป เน้นให้ฝึกปฏิบัติจริง และเน้นประเมินผลส าเร็จของการฝึกอบรมเป็นส าคัญว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดหรือไม่ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ควรน าประเด็นจ านวนครั้งของการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรมา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพราะมิฉะนั้น ส่วนราชการ จะมุ่งจัดการ
ฝึกอบรมให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดไว้เท่านั้น แต่จะมิได้มุ่งถึงผลส าเร็จของการจัด
ฝึกอบรม ว่าบุคลากรที่เข้ารับการอบรม จะได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหน 
เพียงไร เป็นต้น 

5) จังหวัดเลย ควรก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ส่วนราชการ
ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยทุกส่วนราชการ ได้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนจากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยในภาค
ส่วนราชการเองได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัด
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ฯลฯ ซึ่งหากองค์การ
ได้เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีไว้อย่างดีแล้ว แม้จะเกิด
สถานการณ์ไม่คาดคิด องค์การก็ยังสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 
นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานยังช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว และลดความ
ผิดพลาดจากการท างานให้น้อยลงได้ด้วย และอาจสามารถทดแทนบุคลากร ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่า
จะถูกลดจ านวนลงอีกจ านวนมาก 

6) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ทุกส่วน
ราชการซึ่งถือเป็นผู้บริหารและเป็นผู้น าของส่วนราชการ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะในด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ส่วนราชการควรมีการก าหนดเกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างชัดเจน ควรดูแลเอาใจใส่ รับรู้ถึง
ความรู้สึกนึกคิด และปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรในสังกัดอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
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หลักธรรมำภิบำลที่มีผลต่อประสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
กองทุนหมู่บ้ำนต ำบลชมุภูพร อ ำเภอศรีวิไล จงัหวัดบึงกำฬ 

นันทยา ศรีระโท* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และศึกษาความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร จ านวน 342 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51 -60 ปี สถานภาพสมรส
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท เป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมาแล้ว 5-10 ปี การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
รองลงมาคือ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนามุมมองด้านการเงิน และมุมมองต้นลูกค้า ตามล าดับ
และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนิ นงานของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค ำส ำคัญ: กองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาศตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนาศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ริเริ่ม 

โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเรื่อง 
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้าน 
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมกันของสมาชิก
ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมอบงบประมาณตั้งต้นให้กองทุนละ 1 ล้านบาท ก าหนดให้ชุมชนเป็น
ผู้บริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง โดยการด าเนินนโยบายสาธารณะ
ดังกล่าว มุ่งที่จะเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต บริหาร
จัดการหมู่บ้านด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง กล่าวคือ ให้ประชาชน บริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านด้วยตนเอง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนในหมู่บ้านได้นั้น หัวใจส าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 2544, น.1) และการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นการพัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น.7-8) ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านจึงนับเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับประชาชนที่ไม่มีทุนรอนเริ่มต้นและไม่มีหลักทรัพย์ใน การค้ าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ มีความมุ่งหวังที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  
พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเองกองทุนหมู่บ้านจึงนับเป็นทางเลือกที่ประชาชน 
ให้ความมุ่งหวังมากที่สุดที่จะน ามาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน
ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความเดือดร้อนและมีความจ าเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนโดยด่วน จึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเงินนอกระบบที่มีระบบการเรียกเก็บคืนต่อวัน ร้อยละ 20 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ซ้ า เติม 
คนจนที่หาเช้ากินค่ า ดังนั้นนโยบายเร่งด่วนอีกหนึ่งของรัฐบาลที่มุ่งหวังเข้ามาแก้ไขปัญหาได้จัด
โครงการธนาคาร ประชาชนหรือธนาคารคนจนขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การปล่อยกู้ให้แก่ประชาชน
รายย่อยที่ต้องการลงทุนธุรกิจ ส่วนตัว แต่ไม่มีทุนตอนเริ่มต้นจากนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พ่ึงพาในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
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ขยายโอกาสและบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน แล้วน าไปสู่การสร้างระบบสวัสดิการ
ชุมชนและการพัฒนาประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคต 

ในการด าเนินงานของกองทุนและชุมชนเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาและยกระดับกองทุนหมู่บ้านภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านเป็นกลไกที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 
2551 

การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านถือเป็นกรณีศึกษาที่ท้าทายในด้านการพัฒนาชุมชนเพราะ
ความหลากหลายในการอยู่ร่วมกัน โครงสร้างทางสังคม เป็นไปอย่างกระจัดกระจายไม่มีระเบียบ 
กล่าวคือ ผู้คนที่อาศัยในชุมชนจะมาจากหลายสาขาอาชีพ สถานการณ์การใช้จ่ายเงินต้องใช้เงินตรา
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นหลักจากความเอ้ืออาทรต่อกัน แม้จะมีบ้านเรือน
ที่ปลูกติดกันก็ตาม จึงเป็นสังคมต่างคนต่างเอาตัวรอด ความพยายามที่จะท าให้มีกองทุนเกิดขึ้น  
ในชุมชนและคงอยู่ได้ เพ่ือเป็นที่พ่ึงพาแก่คนในชุมชนและมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับเชื่อม
ความสัมพันธ์ทั้งคนในชุมชน การเชื่อมโยงหรือสานสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องที่รู้จักคุ้นเคยกันให้สามารถ
ดูแลกันหรือร่วมประกอบอาชีพช่วยเหลือกันในลักษณะกลุ่มต่าง ๆ 

ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณให้
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน โดยต าบลชุมภูพรรวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 13 หมู่บ้านแต่ละกองทุน
จะมีคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยชาวบ้านที่ เป็นสมาชิกกองทุน จ านวน 9 -15 คน และ 
มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารเงินกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
สมาชิกทุกคนในกองทุน แต่ยังพบปัญหาในการด าเนินงานของกองทุน เช่นเดียวกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
คือ คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ควร ไม่ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารงานของกองทุน  
แต่ชอบแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อ านาจหน้าที่ของตนเอง ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่โปร่งใส 
เอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง และยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน และการท าความเข้าใจการ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่สมาชิกควรได้รับทราบ การกู้ยืมเงินยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ใช้เงินกู้ยืมผิดวัตถุประสงค์ การส่งคืนเงินกู้ไม่ตรง เวลา การติดตามทวงหนี้
ค่อนข้างล าบาก อันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การขาดทุนจากการขายผลผลิตการประสบภาวะ
ภัยแล้งหรือน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนไป
ท างานต่างถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554, น.23-24) 
ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง เป็นอย่างมาก เมื่อมีปัญหาต่าง  ๆ 
เกิดขึ้นท าให้กองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลชุมภูพร มีผลการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
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ซึ่งดูได้จากการจัดระดับชั้นของกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลชุมภูพร จากฐานข้อมูลของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ณ เดือน มกราคม 
2555 พบว่ามีกองทุนที่มีผลการด าเนินงานในระดับ AAA เพียง 3 กองทุนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 23 
ของกองทุนทั้งหมด และมีกองทุนที่มีผลการด าเนินงานไม่ดีจ านวน 11 กองทุน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 
ของกองทุนทั้งหมด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการบริหาร
จัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้
ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านในต าบลชุมภูพรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบล 
ชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

2.2 เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
ในเขตต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อย่างไร 

 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ ตัวแบบตามที่ประสงค์ โดยจะมีขั้นตอน 
ในการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ งานวิจัยนี้ต้องการค้นหาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เนื้อหาที่ศึกษาในการวิจัย จึงเป็นสหวิทยาการ ประกอบด้วย 
กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กระบวนการเสริมสร้างภาวะ ความเป็นผู้น ากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง การค้นหาตัวแบบที่ดีเหมาะสม เมื่อได้ตัวแบบและน าตัวแบบที่ได้ไปถ่ายทอด
ให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
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4.2 ขอบเขตด้ำนวิธีกำร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยศึกษาข้อมูลจากแต่ละด้านที่เกี่ยวเนื่องกับตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง วิธีการศึกษาก็คือจะใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูล หลังจากนั้นจะน าผล 
ที่ได้มาสร้างตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถ่ายทอด
ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

 
5. กรอบแนวคิดกำรในกำรวิจัย 

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 6 ด้าน คือ 
              ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนตาม 
หลักการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้  

1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านภายในต าบลชุมภูพร 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 2,346 คน จากกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 13 กองทุน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านภายในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ ได้มาโดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่ขนาดความเชื่อมั่น 95% และ 
สุ่ม โดยวิธีแบบแบ่ งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ขั้นที่  1 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ านวนประชากรด้วยวิธีการ ค านวณโดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane ด้วยความเชื่อมั่น 95% ที่มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม ตัวอย่าง 342 คน ขั้นที่ 2 
ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชนตามสัดส่วนได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกองทุน  

2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นแบบสอบถามโดยมี รายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามโดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

1. ด้านนิติธรรม 

2. ด้านคุณธรรม 

3. ด้านความโปร่งใส 

4. ด้านการมสี่วนร่วม 

5. ด้านความรับผิดชอบ 

6. ด้านความคุ้มค่า 
 

 

หลักธรรมำภิบำลที่มีผลต่อประสทิธิภำพ 

ในกำรด ำเนินงำน 

ของคณะกรรมกำรกองทุนนหมู่บำ้นต ำบลชุมภูพร 

อ ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ (Check List)  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุน

ของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตาม หลักการ
บริหารจัดการที่ดี แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่า โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของ (Likert)  

ตอนที่ 3 แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีลักษณะเป็น
แบบ ปลายเปิด (Open)  

3) กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
ยังก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านนิติธรรม  
(2) ด้านคุณธรรม  
(3) ด้านความโปร่งใส  
(4) ด้านการมีส่วนร่วม  
(5) ด้านความรับผิดชอบ  
(6) ด้านความคุ้มค่า  

สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านตามที่ก าหนด  

4) วิธีด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็น สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และเก็บคืนด้วยตนเอง  
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้รายงานได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบสอบถาม 

และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้  
(1) วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติที่ ใช้ คือ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)  
(2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการบริหารงาน

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยสถิติที่ ใช้ คือ 
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน ามา เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553, น.292) 

ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง การบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง การบริหารงานมีประสิทธิภาพปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง การบริหารงานมีประสิทธิภาพน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง การบริหารงานมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด  
(3) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งสอบถามเกี่ยวกับแนวทาง

และข้อเสนอแนะในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แจกแจงความถี่และพรรณนาความแบบลงข้อสรุป  

 
6. ผลกำรศึกษำ 

การวิจัยหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน 
หมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวั ด 
บึงกาฬ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลชุมภูพร จ านวน 13 
กองทุน จ านวนทั้งสิ้น 342 คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล

จังหวัดบึงกาฬ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ตำรำงท่ี 1. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
213 
129 

 
62.3 
37.7 

รวม 342 100 



[219] 

 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อำย ุ
51-60 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
20-30 ปี 
61 ปีขึ้นไป 

 
103 
96 
72 
37 
34 

 
30.1 
28.1 
21.1 
10.8 
9.9 

รวม 342 100 

สถำนภำพ 
สมรส 
โสด 
หย่าร้าง/หม้าย 
แยกกันอยู ่

 
213 
75 
47 
7 

 
62.3 
21.9 
13.7 
2.0 

รวม 342 100 
ระดับกำรศึกษำ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
136 
115 
43 
43 
5 

 
39.8 
33.6 
12.6 
12.6 
1.5 

รวม 342 100 
รำยได้ 

5,001-10,000 บาท 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
สูงกว่า 15,000 บาท 

 
136 
110 
67 
29 

 
39.2 
32.2 
19.6 
8.5 

รวม 342 100 
ระยะเวลำในกำรเป็นสมำชิกกองทุน 

5-10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 
ต่ าว่า 5 ป ี

 
189 
85 
68 

 
55.3 
24.9 
19.9 

รวม 342 100 
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จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.3 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 สถานภาพสมรส จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 136 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.8 
ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 
บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาแล้ว 5-10 ปี 

ส่วนที่  2 กำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
ต ำบลชุมภูพร อ ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ 

ตำรำงท่ี 2. แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนต าบลชุมภูพร อ าเภอศรี วิไล 
จังหวัดบึงกาฬ   

กำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภบิำล  ̅ S.D แปลผล 
หลักนิติธรรม 3.8869 .78944 มาก 
หลักคุณธรรม 3.9181 .81517 มาก 
หลักความโปร่งใส 3.8602 .79130 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม 3.7814 .77978 มาก 
หลักความรับผิดชอบ 3.8406 .81174 มาก 
หลักความคุ้มค่า 3.7462 81807 มาก 

รวม 3.8307 .74491 มำก 

 
จากตารางพบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบล

ชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ต ำบลชุมภูพร อ ำเภอ 
ศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ  

ตำรำงท่ี 3. แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ   

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน  ̅ S.D แปลผล 

มุมมองด้านการเงิน 3.6842 081548 มาก 
มุมมองด้านลูกค้า 3.5694 .89236 มาก 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 3.8719 .78958 มาก 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.7186 .78610 มาก 

รวม 3.7205 .75820 มำก 
 

จากตาราง พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ กองทุน
หมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มุมมองที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน รองลงมาได้แก่มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านการเงินและมุมมอง
ด้านลูกค้า ตามล าดับ 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ในต าบลชุมภูพรอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอยู่ใน 
ระดับมาก โดยมีการน าระเบียบกองทุนฯที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ที่ก าหนดไว้มีการ
ติดประกาศและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการให้บริการ ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ได้ระบุว่า หลักนิติธรรม 
ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และ
สังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล สอดคล้องกับพยุงศักดิ์ ใจตรง (2555) พบว่า 
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กองทุนมีการวางระเบียบ กฎเกณฑ์การกู้ยืมของสมาชิกที่ชัดเจน และมีการก าหนดเงื่อนไขประเภท 
การกู้ยืม วงเงินการกู้ยืมของสมาชิกท่ีชัดเจน  

2) หลักคุณธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านในระดับมาก คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือ
กองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ก าหนด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมต่อการบริหารกองทุน และคณะกรรมการ
กองทุนปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาล
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ระบุว่าหลัก
คุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพ่ือให้คนไทยมีความ ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ สอดคล้อง กับนิธินันท์ จันทน์เอียด (2556) พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยึดมั่น 
ในความถูกต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค 
ประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมีคุณธรรม  

3) หลักความโปร่งใส สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก คือ การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกกองทุน
ทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน กระบวนการท างานเปิดเผยตรงไปตรงมา พร้อมที่
จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องตรง  
ตามความเป็นจริง มีการประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการ
ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกติดตามตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ระบุว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคน
ในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การในทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึ้น เร่งรัดการก่อตั้งองค์การภาคสังคม
ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้ครบถ้วน เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนเป็นองค์การต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ก่อให้เกิดการคานและถ่วงดุล
อ านาจของรัฐ สอดคล้องกับ พยุงศักดิ์ ใจตรง (2555) พบว่า กองทุนมีประกาศขั้นตอนที่จะติดต่อ 
การกู้ยืมให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนและกองทุนมีประกาศฐานะทางการเงินของกองทุนอย่างเปิดเผย 
และเพียงพอ  
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4) หลักการมีส่วนร่วม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนได้ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามติ มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน มีการประชุม
เพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ระบุว่าหลักความมีส่วนร่วม ได้แก่  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ 
ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติอ่ืน ๆ สอดคล้อง
กับนิธินันท์ จันทน์เอียด (2556) พบว่า สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในทุกข้ันตอน ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ แก่สมาชิก  

5) หลักความรับผิดชอบ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านในระดับมาก คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่และผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้อง
ตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีที่ระบุ ว่าหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
สอดคล้องกับพยุงศักดิ์ ใจตรง (2555) พบว่า กองทุนมีการก าหนดงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม และกองทุนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  

6) หลักความคุ้มค่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านในระดับมาก คือ คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของ
สมาชิกเป็นส าคัญ กองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกหมู่บ้าน มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้บริการ สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุว่าหลักความคุ้มค่า ได้แก่  
การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คน
ไทย มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวที
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โลกและรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน สอดคล้องกับ ด ารง มากระจัน (2549) 
พบว่า วิธีการจ่ายเงิน ก าหนดให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนหมู่บ้านเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของลูกหนี้โดยตรงท าให้ผู้กู้ เงินได้รับเงินเต็มจ านวนที่ขอกู้และมีความรวดเร็วทันต่อ  
การน าไปใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพ เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
มุมมองด้านการเงิน คือ มีการจัดท าบัญชีและตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงินของกองทุน 

หมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เป็นที่น่าพอใจ 
อัตราผลตอบแทน (เงินปันผล) เป็นที่น่าพอใจ ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ระบุว่า มุมมองด้านการเงินที่วัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านทางการเงินการให้สินเชื่อ ผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานและผลก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการที่บ่งชี้ได้ถึงความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นในกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า สมาชิกมีความพึง
พอใจและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนมากกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกมีงานท ามีอาชีพ 
มีรายได้ และไม่อพยพไปท างานที่อ่ืน สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการกู้ยืมเงินไปลงทุน ประกอบอาชีพ 
สมาชิกมีความสามารถปลดเปลื้องหนี้สินภาวะหนี้สินได้ทุกคน การใช้คืนเงินกู้พร้อม ดอกเบี้ยหรือเงิน
บริจาคของสมาชิกกองทุนฯ เป็นไปตามก าหนดสัญญาครบทุกคน มีการจัดสรรผลประโยชน์เป็น
สวัสดิการแก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีมากกว่า 3 กิจกรรม และทุกคนได้รับ
ประโยชน์  

มุมมองด้านลูกค้า คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพตามที่ได้เสนอ
โครงการจ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความเหมาะสม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีฐานะทางการเงินในครอบครัวดีขึ้นก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ 
Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านลูกค้าเป็นการวัดความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
จากการได้รับบริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความเชื่อมั่น รวมทั้ง 
การยอมรับในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ ซึ่งบางครั้งต้องอาศัย การสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ ทั้งโดยลูกค้าเอง และโดยอาศัยกลไกการสื่อสารอ่ืน ๆ สอดคล้องกับพนิตนาฏ  
ชัยมงคล (2552) พบว่า สมาชิกน าเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการมากกว่า 3 ใน 4 
การด าเนินงานกองทุนมีลักษณะเป็นเครือข่ายกับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่า 3 
กิจกรรมขึ้นไป 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการก าหนดระยะเวลา 
ในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจนและปฏิบัติงานตรงเวลา ซึ่งท าให้มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของกองทุนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี 
ก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านกระบวนการภายใน 
เป็นกระบวนการภายในของกองทุนหมู่บ้านที่ยึดถือปฏิบัติกัน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกองทุน
หมู่บ้านและการปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นกระบวนการที่ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า มีการจัดท าทะเบียน เอกสาร 
บัญชีที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ การติดตามตรวจสอบโดยสมาชิกกองทุนฯ โดยเวที
ชาวบ้านมากกว่ากึ่งหนึ่ง เดือนละครั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ ติดตามช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในการ 
ประกอบอาชีพ มีการติดตามช่วยเหลือบางครั้งกรณีมีปัญหา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ 
ตั้งแต่บุคคลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทุก 6 เดือน  

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรับผิดชอบต่อ 
การท างานเพ่ือสังคม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีอาชีพ 
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้ 
อย่างเหมาะสม กองทุนหมู่บ้านท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ  
Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการวัดมุมมองที่จะท าให้กองทุน 
หมู่บ้านยั่งยืน และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า มีการ
ประสานและรับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 หน่วยงานขึ้นไปการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ เป็นบางครั้ง การมีส่วนร่วมในการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือร่วม 
เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละครั้งมีส่วนร่วมไม่น้อย 
กว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด มีการรวมกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนา 
มูลค่าผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายท าเป็นบางครั้งตามความจ าเป็น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 
ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมเติมด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาอาชีพเคย 
ได้รับมากกว่า 3 ครั้ง และน าไปปรับใช้ตามสภาพพ้ืนที่ มีการคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ ที่ปฏิบัติอาชีพ 
ดีเด่นเพื่อช่วยเหลือแนะน าอาชีพแก่สมาชิกอ่ืนมีการคัดเลือกมากกว่า 1-3 ราย  

หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้าน มุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากกองทุนหมู่บ้ านเป็นกองทุนที่มี 
ระเบียบปฏิบัติและกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศถือปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการปฏิบัติหน้าที่ 
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เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานของกองทุนหมู่บ้าน  
จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคุณธรรมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการมีการก าหนด 
ระยะเวลาในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจน และตรงเวลา อีกทั้งยังท าให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้านในระดับมาก และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และมีการพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความโปร่งใสกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้าน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนามากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
มี ความรับผิดชอบต่อการท างานเพ่ือสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีอาชีพที่ยั่งยืน ให้ความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม และท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น 
จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปิด
โอกาสให้สมาชิกกองทุนติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นฉันทามติ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความรับผิดชอบกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้อง
ตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่และศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานภายในองค์กรจึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความรับผิดชอบกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารงานของ คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ และกองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายในที่
ดี จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  
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ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 
ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
ส่วน เพศ อายุ และสถานภาพไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน 
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้  

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี 
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างจากระดับการศึกษาอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลที่มีระดับ 
การศึกษาที่สูงมีวิธีคิดและวิธีการประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า  
ท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี จึงมีค่าเฉลี่ยต่อ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างจากกลุ่มที่มี 
ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ สอดคล้องกับด ารง มากระจัน (2549) พบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็น
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน 
จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา  

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพ 
รฐัวิสาหกิจแตกต่างจากอาชีพอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า 
อาชีพอ่ืนจึงมุมมองแตกต่างจากผู้ที่มีอาชีพอ่ืน จึงมีค่าเฉลี่ยต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึ กษาอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับสันทนา ศรีโพธิ์ (2548) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะระดับการศึกษา อาชีพ และ
ต าแหน่งเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านระดับ ต าบลในจังหวัดบึงกาฬ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาทมีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับรายได้อ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับรายได้นี้มีความต้องการทางการเงินสูงจึงมีการติดต่อประสานงาน
กับคณะงานกองทุนหมู่บ้านเป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกมุมมอง สอดคล้องกับพงษ์เทพ โครตนรินทร์ (2548) 
พบว่า สมาชิกที่มีรายได้ประจ าต าแหน่งต่างกันมีความเห็นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการแตกต่างกัน  
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สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับรายได้ อ่ืน 
อาจเนื่องมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันท าให้มีความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน  

 
8. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอที่ได้จากการศึกษาหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าความคิดเห็น
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบล
ชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมีความตั้งใจในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างมากโดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านลูกค้า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องการให้ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้แก่สมาชิกให้มากขึ้น 
เกี่ยวกับการกู้ยืมและประโยชน์ที่จะได้รับให้มากขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณคงเหลือที่สมาชิกกองทุน 
หมู่บ้านสามารถกู้ยืมได้  

2) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการกระบวนการภายในสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านต้องการให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

3) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ต้องการให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการท างานของคณะกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุน ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
กองทุน หมู่บ้านเพิ่มขึ้นเพ่ือสมาชิกกกองทุนจะได้เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น 

ผลงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนโยบายสาธารณะ ข้อ 7 การพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ได้ขับเคลื่อนด้วยการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเน้น
ฐานรากของประเทศแข็งแรง การสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้น าไปสู่
การพ่ึงพาตนเอง และตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายหลัก และ 
เพ่ือการพาณิชย์สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยมีเป้าหมายการหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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8.2 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัยครั้งนี้ 
คณะกรรมการบางคนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของกองทุนท าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนในการผลการวิจัย 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านคนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของกองทุนท าให้เกิดความ 

คลาดเคลื่อนในการผลการวิจัย 

8.3 แนวทำงแก้ไข 
1) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรวางแผนการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จ าเป็นและจัดท าเส้นทางการ
เรียนรู้ (Training Roadmap) ของแต่ละต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน 

2) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมในด้านทักษะความรู้เพื่อให้เกิดความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง 
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

3) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรจัดตารางออกเยี่ยมสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยกองทุนละ 2 ครั้ง 

4) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติควรจัดตารางการอบรมให้กับ
สมาชิกไว้ตลอดปี เช่น การส่งเสริมอาชีพ การตลาด การท าบัญชรครัวเรือน เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกำศ 

การค้นคว้าอิสระนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย
สามารถศกึษาค้นคว้าได้จนประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ในเขตทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามและอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ผู้วิจัยขอระลึกถึงและขอขอบคุณในความเมตตากรุณาของท่านเหล่านี้ตลอดไป 

คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอิสระนี้ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บุพการีและคณาจารย์
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาครั้งนี้ ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว เป็นอย่างสูงที่คอยช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นก าลังใจตลอดมาจนการค้นคว้าอิสระของผู้วิจัยประสบความส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู ่“โคก หนอง นำ โมเดล” ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

น าโชค อนุสี* 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ท า
การเกษตร ที่ดิน การชลประทาน แหล่งน้ า ความเพียงพอในการใช้น้ า หนี้สิน การมีส่วนร่วมโครงการ
รัฐบาล และการมีส่วนร่วมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ชุมชน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจากศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนสระบุรี ปี พ.ศ. 2563 จ านวน จ านวน 60 ราย กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มากกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 65 รองลงมาเป็นร้อยละ 35 การน าองค์ความรู้ของหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นาโมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ไปใช้ในพื้นที่ตนเอง 

จากผลการศึกษาพบว่าการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ของตนเองท าให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลง มากท่ีสุด รองลงมามีความเห็นว่าคือองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงเหมาะสมในพ้ืนที่ของตนเอง ล าดับที่ 3 มีการห่มดินในพ้ืนที่
ตนเอง ล าดับที่ 4 มีการปลูกป่า 5 ระดับในพ้ืนที่ตนเอง ล าดับที่ 5 มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
เกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ล าดับที่ 6 มีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เอง ล าดับที่ 7 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตของตนเอง ล าดับที่ 8 มีการน าองค์ความรู้  
จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม ล าดับที่ 9 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเปลี่ยนมาเป็นเกษตร
อินทรีย์มากข้ึน ล าดับที่ 10 มีการท าบัญชีครัวเรือนสม่ าเสมอ 

การมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอันดับแรกคือ ได้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพ้ืนที่ตนเอง รองลงมาคือ ได้เข้าร่วม 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่ ล าดับที่ 3 คือได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด 
ให้เกษตรกรรายอื่น และล าดับที่ 4 ได้มีการไปร่วมจัดกิจกรรมเอาม้ือสามัคคีในพ้ืนที่อ่ืน  
ค ำส ำคัญ: ประเมินผล, การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่มีอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ า  

ในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ด้านโอกาสและคุณภาพของชีวิต ด้านความมั่งคั่ง 
เป็นสาเหตุท าให้เกิดวงจรความยากจนที่ยากจะหลุดพ้นโดยเฉพาะความยากจนในชนบท เกิดจาก
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเติบโตสูงในพ้ืนที่เขตเมืองใหญ่มากกว่าในเขตชนบท รัฐบาลทุกยุคทุกสมั ย
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้พยายามที่จะหาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ที่ยากจนในชนบท โดยเริ่มต้นจากการให้ความส าคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ด้วยการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาอย่างมีสมดุล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานหลัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”ซึ่งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทาง 
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ที่มีต่อ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัย ความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการ  
ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ 
นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ 
ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ 
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความแน่ว
แน่ในการเดินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยเชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนทางเดียว  
ที่จะท าให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตและภัยพิบัติทั้งหลาย เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  จึงได้น าแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเริ่มจากงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมา
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จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก นครราชสีมา ชลบุรี เพชรบุรี 
ล าปาง พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และยะลา ของกรมการพัฒนาชุมชน และในพ้ืนที่ 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชนด้วยการบูรณาการการท างานแบบมีส่วน
ร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การน าแนวทางทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” ได้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้ศึกษาจึงขอประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่ 194 หมู่ 9 
ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดในเขตบริการรวม 6 จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง มีภารกิจหน้าที่
เป็นหน่วยบริการด้านฝึกอบรมให้ความรู้แก่จังหวัดในเขตบริการและประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ ผู้ศึกษา
มุ่งหวังที่จะประเมินการด าเนินงานการน าหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ของผู้ที่เข้ารับการอบรมน ากลับไปใช้ ในพ้ืนที่ของตนเองในระดับใด รวมทั้งเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าแนวทางทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบทเชิงภูมิสังคม
ของพ้ืนที่ตนเอง และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหรือชุมชนใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจ  

 
2. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

2.1 การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีผลสัมฤทธิ์ เพียงใด  

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
มีอะไรบ้าง  

2.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 
ในพ้ืนที่มีอะไรบ้าง 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
3.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์ สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี  
3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี

ใหม่ ประยุกต์ สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี  
3.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนสระบุรี  

 
4. วิธีกำรศึกษำ (Research Methodology)  

4.1 รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ประกอบด้วย การวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา
ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากร/ขนาด
ตัวอย่าง/วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือส าหรับการวิจัยประเมินผลวิจัยประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนสระบุรี การสัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการในศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน จ านวน 5 คน และภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ านวน 60 คน  

4.2 เครื่องมือในกำรวิจัยและเก็บข้อมูล 
1) แบบสอบถาม 
2) แบบสัมภาษณ์  

4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) เชิงปริมาณ 
2) เชิงคุณภาพ 
 

5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิด 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
6. ผลของกำรวิจัย 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จ านวน 
6 จังหวัดและเจาหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี มีผลการศึกษา ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ กรรมสิทธิ์ที่ดินในการท าการเกษตร  

ตำรำงท่ี 1. แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 39 65 
หญิง 21 35 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

รองลงมาเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

ตำรำงท่ี 2. แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามอายุ 
อำย ุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

20-30 ปี 2 3 
31-40 ปี 8 13 
41-50 ปี 28 47 
51 ปีขึ้นไป 22 37 

โดยรวม 60 100.0 

กลุ่มเป้ำหมำย/กำรน ำไปใช้/กำรมีส่วนร่วม 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- พ้ืนที่ 
- สถานะ 
- การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในพื้นที่ตนเอง 
 

กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นำ โมเดล” ของศูนย์ศึกษำ

และพัฒนำชุมชนสระบุรี ท ำให้
เกิดควำมย่ังยืนในพื้นที่

รับผิดชอบ 
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
47 รองลงมาอายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ล าดับที่ 3 อายุ 31-40 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 13 และล าดับที่ 4 อายุ 20-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

ตำรำงท่ี 3. แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามสถานภาพ 
สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 25 41.7 
สมรส 28 46.7 
หย่าร้าง 5 8.3 
หม้าย 2 3.3 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.7 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ล าดับที่ 3 สถานภาพอย่าร้าง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และล าดับที่ 4 สถานภาพหม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ตำรำงท่ี 4.4  แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 37 61.7 
ปริญญาตรี 20 33.3 
ปริญญาโท 3 5 
สูงกว่าปริญญาโท 0 0 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ล าดับที่ 3 ระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และล าดับที่ 4 ระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตำรำงท่ี 5. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

รับจ้าง 12 20 
เกษตรกร 40 66.7 
ราชการ 0 0 
เอกชน 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว 8 13.3 
อื่น ๆ 0 0 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.7 รองลงมา รับจ้าง อาชีพ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ล าดับที่ 3 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ล าดับที่ 4 เอกชน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ล าดับ 5 รับราชการ 
จ านวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0 ล าดับที่ 6 อาชีพอ่ืน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ตำรำงท่ี 6. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามประสบการณ์ท าการเกษตร 
ประสบกำรณ์ (ระยะเวลำ) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1-5 ปี 5 8.4 
6-10 ปี 10 16.6 
11-15 ปี 25 41.7 
16-20 ปี 20 33.3 

โดยรวม 60 100 

 
จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท าการเกษตร จ านวน 11-15 ปี

คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาประสบการณ์ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ล าดับที่ 3 ประสบการณ์ 
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 และล าดับที่ 4 ประสบการณ์ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.4 

ตำรำงท่ี 7. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามที่ดินท าการเกษตร 
สถำนะที่ดิน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มีที่ดินของตนเอง 35 58.4 
เช่าท่ีดิน 10 16.6 
มีที่ดินและเช่าเพิ่ม 10 16.6 
ไม่มีที่ดินและไม่ได้ท าเกษตรกรรม 5 8.4 

โดยรวม 60 100.0 
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จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีที่ดินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.4 
รองลงมาเท่ากัน สองอันดับ ได้แก่ เช่าที่ดิน และมีที่ดินและเช่าเพ่ิม คิดเป็นร้อยละ 16.6 ล าดับที่ 4 
ไม่มีที่ดินและไม่ได้ท าเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.4 

ตำรำงท่ี 8. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามเขตชลประทาน 
สถำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

นอกเขตชลประทาน 15 25 
ในเขตชลประทาน 45 75 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 75 

รองลงมา อยู่นอกเขตชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 25  

ตำรำงท่ี 9. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามแหล่งการใช้น้ า 
แหล่งกำรใช้น้ ำ จ ำนวน/ ร้อยละ 

แหล่งน้ าฝน 55 46 
ชลประทาน 40 33.3 
สูบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 20 16.6 
บ่อ/สระ/บาดาลตนเอง 5 4.1 

โดยรวม 120/60 100 

 
จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีการใช้น้ าจากน้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา

คือ ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ล าดับที่ 3 สูบจากแหล่งธรรมชาติระดับ คิดเป็นร้อยละ 20 และ
ล าดับที่ 4 ใช้จากบ่อ/สระ บาดาลตนเอง คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ตำรำงท่ี 10. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกร จ าแนกตามความต้องการแหล่งน้ า 
ควำมต้องกำรน้ ำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพียงพอ 14 23.4 
ไม่เพียงพอ 46 76.6 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่ความต้องการน้ าไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 

76.6 รองลงมาความต้องการน้ าเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 23.4  
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ตำรำงท่ี 11. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกรจ าแนกสถานะหนี้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
สถำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มีหนี้ 60 100 
ไม่มีหนี้ 0 0 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มเกษตรกรทั้งหมดมีหนี้สินก่อนเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ100  

ตำรำงท่ี 12. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกรจ าแนกสถานะหนี้หลังเข้าร่วมโครงการ  
สถำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 42 70 
หนี้ครัวเรือนลดลง 18 30 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีหนี้ภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมาคือ มีหนี้ภาคครัวเรือนลดลง คิดเป็นร้อยละ 30 

ตำรำงท่ี 13. แสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรกลุ่มเกษตรกรการมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของ
รัฐบาล 

ระดับกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 โครงการ 10 16.7 
2 โครงการ 5 3 
3 โครงการ 40 66.7 
4 โครงการ 5 3 

โดยรวม 60 100.0 

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีการมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของ

รัฐบาล จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา 1 โครงการ เป็นร้อยละ 16.7 ล าดับที่ 3 2 
โครงการ และล าดับ 4 4 โครงการเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3  
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ตอนที่ 2 การน าองค์ความรู้ของหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นาโมเดล” กรมการ
พัฒนาชุมชน” มาใช้ในพ้ืนที่ตนเอง โดยมีค าตอบเป็นระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก และมากท่ีสุด 

ตำรำงท่ี 14. การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ ำวัน 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำนกลำง น้อย น้อย
ที่สุด  ̅ S.D. 

ระดับควำม
คิดเห็น 

1. ท่านได้น าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมมา
ปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม 

4 8 35 7 6 2.95 0.956 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว่าองค์ความรู้ที่ ได้ รับจากการ
ฝึกอบรมสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีของท่าน 

13 18 23 6 - 3.63 0.930 มาก 

3. ท่านได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเปลี่ยนมาเป็น
เกษตรอินทรีย์มากข้ึน 

10 2 17 12 19 2.53 1.396 น้อย 

4. ท่านได้มีการใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ของตนเองท าให้ลดรายจ่ายครัวเรือนลง 

19 23 8 5 5 3.77 1.216 มาก 

5. ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตของตนเอง 7 13 21 13 6 3.03 1.140 ปานกลาง 
6.  ท่ านได้มี การใ ช้ประโยชน์จากพื้ นที่
เกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
โคก หนอง นา โมเดล พช. 

13 11 20 9 7 3.23 1.270 ปานกลาง 

7. ท่านได้มีการปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ตนเอง 21 10 12 8 9 3.43 1.453 มาก 
8. ท่านได้มีการห่มดินในพ้ืนท่ีตนเอง 10 25 13 6 6 3.45 1.175 มาก 
9. ท่านได้มีการท าน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง 20 12 8 - 20 3.20 1.681 ปานกลาง 
10. ท่านได้มีการท าบัญชีครัวเรือนสม่ าเสมอ 9 5 10 7 29 2.30 1.498 น้อย 

โดยรวม      3.23 1.194 ปำนกลำง 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( ̅=3.23, S.D.=1.194) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอันดับแรกคือ มีการใช้ผลผลิต 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเองท าให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลง ( ̅=3.77, S.D.=1.216) รองลงมาคือ 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงเหมาะสมในพ้ืนที่ ( ̅=3.63, S.D.=.930) 
ล าดับที่ 3 คือมีการห่มดินในพ้ืนที่ตนเอง ( ̅=3.45, S.D.=1.175) ล าดับที่ 4 มีการปลูกป่า 5 ระดับ 
ในพ้ืนที่ตนเอง ( ̅=3.43, S.D.=1.453) ล าดับที่ 5 มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เกษตรกรรมตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( ̅=3.23, S.D.=1.270) ล าดับที่ 6 มีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เอง ( ̅=3.20, S.D.=1.681) ล าดับที่ 7 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตของตนเอง ( ̅=3.03, 
S.D.=.956) ล าดับที่ 8 มีการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม ( ̅=2.95, 
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S.D.=.956) ล าดับที่  9 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น (  ̅=2.53 , 
S.D.=1.396) ล าดับที่ 10 มีการท าบัญชีครัวเรือนสม่ าเสมอ ( ̅=2.30, S.D.=1.498) 

ตอนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของการวมกลุ่มเกษตรกร 

ตำรำงท่ี 15. การมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
กำรมีส่วนร่วมของกำรรวม 

กลุ่มเกษตรกร 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำนกลำง น้อย น้อย
ที่สุด  ̅ S.D. 

ระดับควำม
คิดเห็น 

16. ท่านได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอื่น 

4 9 7 28 12 2.42 1.159 น้อย 

17. ท่านได้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
ในพื้นที่ตนเอง 

7 10 27 10 6 3.03 1.095 ปานกลาง 

18. ท่านได้มีการไปร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคีในพ้ืนท่ีอื่น 

8 1 5 37 9 2.37 1.169 น้อย 

19. ท่านได้ เข้าร่วมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3 4 35 9 9 2.72 0.968 ปานกลาง 

โดยรวม      2.63 1.098 ปำนกลำง 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า การมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅=2.63, S.D.=1.098) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอันดับแรกคือ ได้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคีในพ้ืนที่ตนเอง ( ̅=3.03, S.D.=1.095) รองลงมาคือ ได้เข้าร่วมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ ( ̅=2.72, S.D.=.968) ล าดับที่ 3 คือได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด 
ให้เกษตรกรรายอ่ืน ( ̅=2.42, S.D.=1.159) และล าดับที่ 4 ได้มีการไปร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
ในพ้ืนที่อ่ืน ( ̅=2.37, S.D.=1.169) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1) จังหวัดอ่างทอง สามารถน าไปพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองท าให้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้าน  

ในพ้ืนที่และคนที่มาศึกษาดูงาน ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายในพ้ืนที่ให้มากขึ้น สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมองค์ความรู้ในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ ให้กับชาวบ้านที่สนใจ 

2) จังหวัดสุพรรณบุรี อยากให้สนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ปัญหาน้ าในหน้าแล้ง 
พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีน้ าตลอดปี สนับสนุนพันธ์ไม้ ป่า 5 ระดับ พันธ์ปลา พันธ์พืช  
ปศุสัตว์ต่าง  

3) จังหวัดชัยนาท อยากให้แก้ปัญหาการขาดน้ าในการเกษตรในหน้าแล้ง สนับสนุนการลด
การใช้สารเคมี เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร  
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4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเพ่ิมความรู้ ในการลดการใช้สารเคมีและสิ่งที่จะ
ทดแทน สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชนให้มากขึ้น อยากได้งบประมาณขุดบ่อเก็บน้ า  
ในพ้ืนที่  

แบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยได้มีการออกแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามข้อมูล ดังนี้  
นายสุรพล ท้าวพรม ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี (สัมภาษณ์ , 22 

เมษายน 2564) ได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้มีการด าเนินการเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ตามแนวทางของกรมการพัฒนา
ชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เพ่ือน าหลักกสิกรรมธรรมชาติมาอบรมให้ความรู้กับ
ผู้เข้าอบรม หัวใจคือการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เหมะสมกับบริบทในพ้ืนที่ของ
ตนเองตามเชิงภูมิสังคม การฝึกวินัยให้กับตนเองผ่านหลักทฤษฎีที่เรียกว่าเตาหลอมเหล็ก ซึ่งผู้ที่เข้า
อบรมในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้จนประสบความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่หลายพ้ืนที่ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน
ใกล้เคียง หรือเริ่มด าเนินตามหลักบันได้ 9 ขั้น มีการจัดเอามื้อสามัคคีในแปลง และมีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ 
ประชาชนยึดติดกับการปฏิบัติในแนวทางการท าเกษตรแบบเดิม ๆ และระเบียบทางราชการ  
ซึ่งในบางครั้งท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานบางเรื่อง  

นายกิติภูมิ พละบุตร (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2564) ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ให้ข้อมูลว่า ในการฝึกอบรมให้ความรู้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติในพ้ืนที่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่าง ๆ เช่นนายบุญล้อม เต้าแก้ว ซึ่งเป็นปราชญ์
กสิกรรมธรรมชาติที่ลงมือในพ้ืนที่ตนเองจนประสบผลส าเร็จ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 
องค์ความรู้ที่น ามาถ่ายทอดของ จะเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แบ่งออกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ 
ได้แก่ คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์น้ า คนมีไฟ คนเอาถ่าน คนรักษ์สุขภาพ คนมีน้ ายา การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ชีวิต ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่
ของตนเอง  

นางสาวชลธิรา คนซื่อ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2564) ได้ให้
ข้อมูล ดังนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้มีการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทาง หลักกสิกรรม
ธรรมชาติ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2563 มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ขับเคลื่อนพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ 3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
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หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และในปี พ.ศ. 2564 อีก 2 โครงการ ได้แก่ 1 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบฟ้ืนฟ)ู และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการฝึกอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติลงมือท าในแต่ละกิจกรรมที่แบ่งตามฐานเรียนรู้ หรือตามวิชา เช่น
การฝึกออกแบบเชิงภูมิสังคมเพ่ือให้สามารถออกแบบแปลงโคกหนองนา ตามบริบทในพ้ืนที่ตนเองได้
การห่มดินโดยฟางข้าวหรือวัสดุธรรมชาติ การท าน้ าหมัก 7 รส ไว้ใช้เอง เพ่ือลดการใช้สารเคมี หรือ
การฝึกวิธีการเอามื้อสามัคคี เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ตนเองได้ ในการอบรมแต่ละรุ่นก็จะมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมอบรมทั้งก่อนแลหลังทุกครั้ง นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ยังได้มี
การออกติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ด าเนินการเป็นประจ า เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคที่พบ ส าหรับน ามาถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างและพัฒนาแก้ไข มีการเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคีในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ า ในการ
ท าการเกษตรบางส่วนมีปัญหาเรื่องที่ดิน ยังต้องพ่ึงปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการท าเกษตร ไม่สามารถ
หยุดใช้ได้ทันท ี

นางสุทธิรัตน์ พวงมาลัย พนักงานทั่วไป (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2564) ได้ให้ข้อมูล ดังนี้  
ได้น าแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ มาปฏิบัติเองและด าเนินการในพ้ืนที่ภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีการขุดปรั บ 
ในแนวทาง โคก หนอง นา มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกไม้ 5 ระดับ ท าหลุมพอเพียง  
สร้างฐานเรียนรู้ ผลผลิตที่ได้ก็น ามาแบ่งปันกันให้กับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พ้ืนที่ภายในศูนย์ใต้ดินจะเป็นหินมาก พอขุดปรับ
พ้ืนที่ท าให้เจอหินมากเป็นปัญหาในตอนขุด เพราะพ้ืนที่แถวนี้เป็นภูเขาท าให้มีหินด้านล่างมาก ท าให้
เก็บกักน้ าล าบาก การแก้ไขปัญหาต้อมีการน ามูลวัวมาทา หรือตามหลักกสิกรรมเรียกว่าการย่ าขี้  
เพ่ือฉาบผิวด้านล่างป้องกันน้ าซึมออก 

นายณัทวลินทร์ ทองพลอย พนักงานทัว่ไป (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2564) ได้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
สิ่งที่ได้ผลผลิตของศูนย์ฯ ท าให้ครอบครัวลดรายจ่ายลงได้มาก ในส่วนของปุ๋ย เราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน  
ท าให้เป็นผักปลอดสารพิษท่ีแท้จริง พื้นดินของศูนย์ฯ มีหินมากใช้วิธีแก้โดยวิธีการห่มดินแบบแห้งชาม
น้ าชาม เพ่ือสร้างฮิวมัสในดิน การท าน้ ายาเอนกประสงค์ไว้ใช้เองก็เป็นอีกทางที่ลดรายจ่ายลง ปัญหา
และอุปสรรคที่พบ การท าแบบหลักกสิกรรมธรรมชาติ ต้องใช้เวลา รู้จัดอดทนรอ และมีความพอเพียง 
ถ้าเป็นเกษตรกรต้องมีรายได้ อย่างน้อย รายวัน รายเดือน รายปี แบบเก็บขายมีรายได้ทุกวัน  
แบบขายได้เงินก้อนเป็นเดือน และ ขายผลผลิตรายปีหรือหน้าฤดูก็จะท าให้ รายได้สามารถปลดหนี้สิน
ได้ ที่ส าคัญต้องมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7. สรุปผลกำรวิจัย 
7.1 ข้อมูลทั่วไป 
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 100 ราย สุ่มตัวอย่างมาจ านวน 60 
ราย ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 65 รองลงมาเป็น
ร้อยละ 35 ตามล าดับ มีช่วงของอายุมากที่สุดระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47 สถานภาพ 
ส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.7 อาชีพ
ประจ าส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีประสบการณ์ในการท าเกษตรกรรมมากที่สุด
อยู่ในช่วงระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนใหญ่มีที่ดินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.4 
พ้ืนที่ท ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา อยู่นอกเขตชลประทาน  
คิดเป็นร้อยละ 25 พบว่ากลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีการใช้น้ าจากน้ าฝน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา
คือชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ข้อนี้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ส่วนใหญ่ความต้องการน้ าไม่เพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 76.6 กลุ่มเป้าหมายมีหนี้สินก่อนเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้รับ
การอบรมส่วนใหญ่มีหนี้ภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือมีหนี้ภาคครัวเรือนลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 30 และพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการมีส่วนร่วมในโครงการ/นโยบายของรัฐบาล
ในพ้ืนที่ตนเอง จ านวน 3 โครงการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.7  

7.1.1 กำรน ำองค์ควำมรู้ของหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นำโมเดล”  
จากผลการศึกษาพบว่าการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในพื้นท่ีของตนเอง โดยในภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ของตนเองท าให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลง มากที่สุด รองลงมามีความเห็นว่าคือองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงเหมาะสมในพ้ืนที่ของตนเอง ล าดับที่ 3 มีการห่มดินใน
พ้ืนที่ตนเอง ล าดับที่ 4 มีการปลูกป่า 5 ระดับในพ้ืนที่ตนเอง ล าดับที่ 5 มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
เกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ล าดับที่ 6 มีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เอง ล าดับที่ 7 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตของตนเอง ล าดับที่ 8 มีการน าองค์ความรู้จาก
การฝึกอบรมมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม ล าดับที่ 9 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์
มากขึ้น ล าดับที่ 10 มีการท าบัญชีครัวเรือนสม่ าเสมอ  

7.1.2 กำรมีส่วนร่วมของกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 
การมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าอันดับแรกคือ ได้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพ้ืนที่ตนเอง รองลงมาคือ ได้เข้าร่วม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ล าดับที่ 3 คือได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้
เกษตรกรรายอื่น และล าดับที่ 4 ได้มีการไปร่วมจัดกิจกรรมเอาม้ือสามัคคีในพ้ืนที่อ่ืน  
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7.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1) กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอ่างทองให้ข้อเสนอแนะว่า องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไป

พัฒนาพ้ืนที่ของตนเองท าให้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่และคนที่มาศึกษาดูงาน อยากให้
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และสร้างช่องทางการจ าหน่ายในพ้ืนที่ ให้มาก
ขึ้น สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมองค์ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้กับชาวบ้าน  
ที่สนใจ 

2) กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสุพรรณบุรี อยากให้สนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ าในหน้าแล้ง พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีน้ าตลอดปี สนับสนุนพันธ์ไม้ ป่า 5 
ระดับ พันธ์ปลา พันธ์พืช ปศุสัตว์ต่าง ๆ 

3) กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชัยนาท อยากให้แก้ปัญหาการขาดน้ าในการเกษตร 
ในหน้าแล้ง สนับสนุนการลดการใช้สารเคมี เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร  

4) กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเพ่ิมความรู้ในการลดการใช้
สารเคมีและสิ่งที่จะทดแทน สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชนให้มากขึ้น อยากได้งบประมาณ
ขุดบ่อเก็บน้ าในพ้ืนที่  

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จากแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
สระบุรี สรุปได้ดังนี้ 

1) หลักการ แนวคิดในการด าเนินงาน 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้มีการด าเนินการเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เพ่ือน าหลักกสิกรรมธรรมชาติมาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม 
หัวใจคือการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมะสมกับบริบทในพ้ืนที่ของตนเอง 
ตามเชิงภูมิสังคม การฝึกวินัยให้กับตนเองผ่านหลักทฤษฎีที่เรียกว่าเตาหลอมเหล็ก ซึ่งผู้ที่เข้าอบรม  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้  
จนประสบความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่หลายพ้ืนที่ สามารถเป็นแหล่งเรี ยนรู้ให้ประชาชน
ใกล้เคียง หรือเริ่มด าเนินตามหลักบันได้ 9 ขั้น มีการจัดเอามื้อสามัคคีในแปลง และมีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมีการขุดปรับในแนวทาง โคก หนอง นา 
มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกไม้ 5 ระดับ ท าหลุมพอเพียง สร้างฐานเรียนรู้ ผลผลิตที่ได้ก็น ามา
แบ่งปันกันให้กับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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2) ลักษณะวิธีการด าเนินงาน (การอบรม วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย) 
ในการฝึกอบรมให้ความรู้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  

ในพ้ืนที่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่าง ๆ เช่นนายบุญล้อม เต้าแก้ว ซึ่งเป็นปราชญ์กสิกรรมธรรมชาติที่
ลงมือในพ้ืนที่ตนเองจนประสบผลส าเร็จ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน องค์ความรู้ที่น ามา
ถ่ายทอดของ จะเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แบ่งออกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ คนรักษ์แม่
ธรณี คนรักษ์น้ า คนมีไฟ คนเอาถ่าน คนรักษ์สุขภาพ คนมีน้ ายา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ชีวิต ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริงในพ้ืนที่ของตนเอง การฝึก
ออกแบบเชิงภูมิสังคมเพ่ือให้สามารถออกแบบแปลงโคกหนองนา ตามบริบทในพ้ืนที่ตนเองได้ การห่ม
ดินโดยฟางข้าวหรือวัสดุธรรมชาติ การท าน้ าหมัก 7 รส ไว้ใช้เอง เพ่ือลดการใช้สารเคมี หรือการฝึก
วิธีการเอามื้อสามัคคี เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ตนเองได้ ในการอบรมแต่ละรุ่นก็จะมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมอบรมทั้งก่อนแลหลังทุกครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2563 มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ขับเคลื่อนพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 3)โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และในปี พ.ศ. 2564
อีก 2 โครงการ ได้แก่ 1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบฟ้ืนฟู) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

3) อุปสรรคและการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 
ประชาชนยึดติดกับการปฏิบัติในแนวทางการท าเกษตรแบบเดิม ๆ และระเบียบ 

ทางราชการซึ่งในบางครั้งท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานบางเรื่อง การขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตรบางส่วนมีปัญหาเรื่องที่ดิน ยังต้องพ่ึงปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการท าการเกษตร ไม่สามารถ
หยุดใช้ได้ทันที พ้ืนที่ภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีการขุดปรับในแนวทาง โคก หนอง นา มีการจัดกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคี ปลูกไม้ 5 ระดับ ท าหลุมพอเพียง สร้างฐานเรียนรู้ ผลผลิตที่ได้ก็น ามาแบ่งปันกันให้กับ
เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน พ้ืนที่ภายในศูนย์ใต้ดินจะเป็นหินมาก 
พอขุดปรับพ้ืนที่ท าให้เจอหินมากเป็นปัญหาในตอนขุด เพราะพ้ืนที่แถวนี้เป็นภูเขาท าให้มีหินด้าน  
ล่างมาก ท าให้เก็บกักน้ าล าบาก การแก้ไขปัญหาต้อมีการน ามูลวัวมาทา หรือตามหลักกสิกรรม
เรียกว่าการย่ าขี้ เพ่ือฉาบผิวด้านล่างป้องกันน้ าซึมออกการท าแบบหลักกสิกรรมธรรมชาติ ต้องใช้เวลา 
รู้จัดอดทนรอ และมีความพอเพียง ถ้าเป็นเกษตรกรต้องมีรายได้ อย่างน้อย รายวัน รายเดือน รายปี 
แบบเก็บขายมีรายได้ทุกวัน แบบขายได้เงินก้อนเป็นเดือน และ ขายผลผลิตรายปีหรือหน้าฤดูก็จะท า
ให้มีรายได้สามารถปลดหนี้สินได้ ที่ส าคัญต้องมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และใช้พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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7.2 กำรอภิปรำยผล 
จากผลการศึกษาการวิจัยเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
สระบุรี สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้
ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในพ้ืนที่ตนเองจนประสบความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่
หลายพื้นท่ี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนใกล้เคียง โดยรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง บางส่วน
ยังยึดติดอยู่กับแนวทางการท าเกษตรแบบเดิม ๆ คือผลิตเพ่ือขาย ต้องการให้ผลลิตมากยิ่งขึ้น ท าให้
การลดการใช้สารเคมีเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การด าเนินตามหลักบันได 9 ขั้น หรือการจัดเอามื้อสามัคคี
ในแปลง เพื่อรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยังอยู่ในระดับน้อย 
แต่การน าผลผลิตในพ้ืนที่มาบริโภคเอง เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่
เกิดข้ึนอาจจะเนื่องด้วยการด าเนินเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้องอาศัยเวลา ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป 
เห็นผลในระยะ 3 ปีขึ้นไป เป็นอย่างน้อย 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี  

ปัญหาแรกที่ผู้วิจัยสนใจได้แก่ปัญหาการที่ดินท ากินของเกษตรกร ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ามีผู้ไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง สอดคล้องกับปัญหาผู้ไร้ที่ดินท ากินของประเทศไทยเมื่อไม่มีที่ดิน 
ก็ไม่สามารถที่จะท าการเกษตรได้นอกจากต้องเช่าพ้ืนที่ท า นอกจากนี้ปัญหาของการชลประทาน  
ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าและปัญหาผลลิตตกต่ าก็ยังเป็นเรื่องส าคัญอยู่ส าหรับเกษตรกร 

3) แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนสระบุรีควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายในพ้ืนที่ให้มากขึ้น สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมองค์ความรู้ในการปลูก ผักปลอด
สารพิษ ให้กับชาวบ้านที่สนใจสนับสนุนพันธ์ไม้ ป่า 5 ระดับ พันธ์ปลา พันธ์พืช ปศุสัตว์ต่าง ๆ  

7.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัย  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย ในครั้งต่อไป เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อจ ากัด

ด้านเวลาในการศึกษาวิจัย ด้วย ภารหน้าที่การงาน และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้วิธีโทรศัพท์เพ่ือเก็บข้อมูลในจังหวัดต่าง ๆ 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการที่ป้องกันการแพร่ระบาด ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาสภาพ
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ปัญหา บริบทของภาคการเกษตรให้รอบด้าน ศึกษาตัวอย่างเปรียบเทียบให้มากขึ้น และเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
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กำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำห้องเลี้ยงสัตว์ของ 
ศูนย์สัตว์ทดลองภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมำณเชื้อแบคทีเรีย 

เกินค่ำมำตรฐำน 

นิชาภา แสนสุรินทร์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์มีปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการศึกษาวิจัย 
เชิงคุณภาพผ่านกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมระดมสมองจ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง และ 2) นักวิจัย
ผู้ใช้บริการรวม 6 คน เสนอความคิดหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลามาช่วยในการ
วิเคราะห์และระบุสาเหตุหลักได้ 4 สาเหตุ คือ คน กระบวนการท างาน เครื่องมืออุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อม ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแต่ละสาเหตุแล้วน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนแก้ปัญหา
พบปริมาณแบคทีเรียในห้องเลี้ยงสัตว์มากกว่า 200 โคโลนีต่อ 1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (APC > 200 
cfu/plate) ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แต่หลังจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีการ
ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา โดยเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ า 
พบว่าปริมาณแบคทีเรียลดลงเป็น 0 โคโลนีต่อ 1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (APC=0 cfu/plate) ดังนั้น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกกลุ่มได้ระดมสมองและน าไปแก้ปัญหาจึงสามารถลดปริมาณ
แบคทีเรียลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรให้มีการศึกษาต่อเพ่ือถอดบทเรียน
กระบวนการคิดใคร่ครวญของสมาชิกเพ่ือสร้างเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือการขยายผลในอนาคต 
ค ำส ำคัญ: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติโคโลนี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  โดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์ เ พ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ (สพสว.) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน คือ เพ่ือให้ประเทศไทยมีการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์  
สามารถผลิตผลงานวิจัย งานทดลอง งานผลิตชีววัตถุทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและ
การเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีแหล่งผลิต
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแข่งขันได้กับนานาชาติ 

เพ่ือรองรับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเป็นสถานที่ด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มีการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองด้วยระบบ Strict Hygienic Conventional 
จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรฐาน Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals (National Research Council, 2011) เพ่ือให้ผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
และงานสอนมีความถูกต้อง แม่นย า ศูนย์สัตว์ทดลองฯจึงมีบุคลากรที่ต้องร่วมมือกันในการดูแล
สุขภาพสัตว์ให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติไปจนถึงสิ้นสุดการทดลองต้องควบคุมให้ปัจจัยรบกวน  
ต่าง ๆ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยปัจจัยที่ส าคัญและใกล้ชิดกับสัตว์ทดลองมากที่สุดในห้องเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ อากาศ พ้ืน ผนังห้องและวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ภายในห้องต้องสะอาดปราศจากเชื้ อโรค 
เพ่ือไม่ให้สัตว์ทดลองติดเชื้อหรือแสดงอาการป่วยระหว่างท าการทดลอง 

จึงมีการประเมินประสิทธิภาพระบบการเลี้ยงสัตว์ด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
สภาพแวดล้อมทุก 3 เดือน ผลตรวจครั้งล่าสุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พบปัญหาว่า มีห้อง
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ที่พบเชื้อแบคทีเรียเกินจากค่ามาตรฐานจ านวน 1 
ห้อง คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 ซึ่งสภาพห้องเลี้ยงและขนาดห้องเลี้ยงเหมือนกันกับห้องอ่ืน  
มีความแตกต่างคือ นักวิจัยมีวัสดุอุปกรณ์จ านวนมากที่จัดวางไม่เป็นระเบียบและนักวิจัยเข้าออกห้อง
เลี้ยงฯทุกวัน จากเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพระบุให้ปริมาณแบคทีเรีย ≤ 30 cfu/plate 
แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ท าการตรวจสอบพบว่ามีค่า > 200 cfu/plate ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมาก
อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ทดลองได้ ผู้วิจัยจึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้ศูนย์
สัตว์ทดลองฯ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยใช้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือสร้างความร่วมมือในการตระหนักถึงปัญหาภาวะเชื้อแบคทีเรียในห้อง
เลี้ยงสัตว์เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ระดมสมองหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานี้โดยการใช้แผนภูมิ
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เข้ามาช่วยแยกสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาได้ 4 สาเหตุ คือ จากคน 
จากกระบวนการ จากวัสดุอุปกรณ์และจากสิ่งแวดล้อม แล้วสมาชิกกลุ่มแต่ละคนคิดใคร่ครวญหาแนว
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ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดผ่านความร่วมมือของกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานจริง
แล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการเลี้ยงดูแลสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯดีขึ้น ท าให้
นักวิจัยผู้มาใช้บริการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความแม่นย า  น่าเชื่อถือได้รับการยอมรับตีพิมพ์ 
ออกสู่สากลและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และการน า
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาช่วยในการศึกษานี้จะเป็นต้นแบบของการน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาอ่ืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของ 
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน
ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
3. วิธีกำรศึกษำ 

กระบวนการและการด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้อง
เลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานนั้น 
เริ่มต้นจากผลรายงานการตรวจสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ในรอบสุดท้ายของปี 2563 พบห้องเลี้ยง
สัตว์ที่ประสบปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 
จึงท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา โดยอาศัยแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาค่าแบคทีเรียเกินมาตรฐานในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์
หมายเลข 9 ประกอบด้วยบุคลากรภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งของตนเอง มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นบุคคลส าคัญของงาน (Key Man) ซึ่งสมาชิก
กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่มีบทบาทดังนี้ 

1) ผู้ที่มองเห็นโอกาส (Who Know) คือ บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองฯที่มีหน้าที่ 
ในกระบวนการปฏิบัติการกับสัตว์และเลี้ยงดูแลสัตว์ในห้องเลี้ยงสัตว์ที่พบปัญหา 

- นายอิสระ นามสีฐาน พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองผู้รับผิดชอบห้องเลี้ยงสัตว์
หมายเลข 9 

2) ผู้ที่มีความสนใจ (Who Care) ประกอบ 
- นางสาวบุศรา แก้วสมุทร หัวหน้างานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ  

3) ผู้มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (Who Can) ประกอบ 
- นายเอกพล แถลงธรรม นายช่างเทคนิค 
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- นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ นักจัดการงานทั่วไป 
- นายธวัฒน์ชัย สมบูรณ์ พนักงานเลี้ยงสัตว์ผู้รับผิดชอบการนึ่งฆ่าเชื้อโรค

วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 
4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Who Effect) ประกอบด้วย 

- นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ นักวิจัยผู้ใช้บริการ 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติ 
ในการด าเนินกิจกรรมและการจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การประยุกต์ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา 
ก าหนดปัญหาโดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยกลุ่มได้เล็งเห็นว่าภารกิจหลักของศูนย์สัตว์ทดลองฯ คือ การเลี้ยงและดูแล
สัตว์ทดลองของนักวิจัยให้มีคุณภาพสายพันธุ์และคุณภาพสุขภาพที่ดี จึงพิจารณาว่าอะไร ส่วนไหนที่
เป็นสาเหตุให้สัตว์มีสุขภาพไม่ดีหรือแสดงความผิดปกติได้ ซึ่งก็คือเชื้อโรคนั่นเอง กอปรกับการรายงาน
ผลการตรวจสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองในรอบล่าสุด ซึ่งเป็นรายงานรอบสุดท้ายของปี 2563 
พบว่ามีห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีผลการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดอยู่ 1 ห้อง คือ 
ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 จึงท าการคัดเลือกหัวข้อปัญหานี้ขึ้นมา เพ่ือด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้
ทราบว่ามีอะไรบ้าง ส่วนไหน กระบวนการใดที่ต้องท าการปรับปรุง และจะมีวิธีการปรับปรุงอย่างไร 
โดยมีการพิจารณาหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 2 การวัด 
การวัดนั้นมีความจ าเป็นมากเนื่องจากท าให้สามารถเข้าใจกระบวนการท างาน 

ในปัจจุบันขององค์การ ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้ โดยจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการจัดเรียงตามกระบวนการ เพ่ือท า
การวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วน ามาจัดเรียงข้อมูล
ตามหลักการทางสถิติ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห ์
เป็นการน าสาเหตุของปัญหาทั้ง 4 ประเด็นมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) Man 

คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรรวมทั้งนักวิจัยผู้ใช้บริการ 2) Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการศึกษานี้ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ตู้ชีวนิรภัยส าหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  
ในการวางเพลทเพ่ือเก็บตัวอย่างจากสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ 3) Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการซึ่งในการศึกษานี้ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในห้อง
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เลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 และ 4) Method กระบวนการท างาน ในการศึกษานี้ หมายถึง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเข้าสู่พ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 หรือกระบวนการท างาน  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 ซึ่งทางศูนย์สัตว์ทดลองฯได้มีการก าหนดเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง 
เพ่ือให้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์

สัตว์ทดลองฯมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน สัมฤทธิ์ผลจึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน โดยก าหนดแผนในการปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน ตรงจุดและทุกคนสามารถปฏิบัติ 
ได้จริง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อขจัดและลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

ขั้นตอนที่ 5 การควบคุม 
ในขั้นตอนการควบคุมนี้เป็นลักษณะของการควบคุมหรือก ากับดูแลกระบวนการ 

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มได้ก าหนดขึ้นจากการประชุม
แล้วมีการก ากับดูแล ติดตามกระบวนการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างระบบหรือข้อก าหนด  
ที่ช่วยควบคุมป้องกันความผิดพลาด 

3.2 กำรก ำหนดประเด็นโอกำส 
ในขั้นตอนการก าหนดประเด็นและโอกาสนี้ เป็นขั้นตอนของการค้นหาปัญหา โดนก าหนด

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม คือ การประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับห้องเลี้ยงสัตว์ที่พบปัญหา คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 ได้ร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา
โดยไม่มีผู้บริหารคอยควบคุมหรือสั่งการ ดังนั้นทุกคนในกลุ่มจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง  
เป็นอิสระ 

3.3 กลุ่มกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
1) นางสาวบุศรา แก้วสมุทร หัวหน้างานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ (นักวิทยาศาสตร์)

มีบทบาทหน้าที่ประธานกลุ่มและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการตรวจคุณภาพ สภาพแวดล้อม 
ห้องเลี้ยงสัตว์และพ้ืนที่ส่วนสนับสนุน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการน าการประชุมและ
โน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีใครถูกหรือผิด  

2) นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นสมาชิกกลุ่มและเลขานุการ
กลุ่ม มีหน้าที่จดบันทึกรายงานและนัดหมายการประชุม อ านวยความสะดวกและประสานงานในกลุ่ม
กับผู้วิจัย ซึ่งเป็นด่านแรกที่ติดต่อประสานงานกับนักวิจัย และมีหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใน  
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ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้แก่ การก ากับดูแลแม่บ้านในการท าความสะอาดในพ้ืนที่ส านักงาน ทางเข้าพ้ืนที่
ห้องเลี้ยงสัตว์และช่องส่งผ่านวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ การควบคุมเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุของศูนย์สัตว์ทดลองฯ  

3) นายเอกพล แถลงธรรม นายช่างเทคนิค เป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งมีบทบาทในการให้
ข้อมูลการดูแลและบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC เป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน
และการระบายอากาศของห้องเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียในห้องเลี้ยงสัตว์ด้วย  
ซึ่งสามารถน าเสนอประเด็นการดูแลระบบปรับอากาศ อาทิเช่น การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ 
การตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมสภาวะอากาศ (Air Handling Unit, AHU) ที่ช่วยควบคุม
สภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การระบายอากาศที่ดีซึ่งเป็นการลดการสะสม
ของเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย 

4) นายอิสระ นามสีฐาน พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองผู้รับผิดชอบห้องเลี้ยงสัตว์
หมายเลข 9 เป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการให้ข้อมูลกระบวนการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง
และการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นห้องที่พบปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกิน
กว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลปัญหาที่พบในกระบวนการ
ปฏิบัติงานประจ าวันในห้องเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวและเสนอแนะในการเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์บางอย่ างในห้อง
เลี้ยงสัตว์ที่คิดว่าช่วยแก้ปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐานและช่วยให้การท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรคสะดวกข้ึน  

5) นายธวัฒน์ชัย สมบูรณ์ พนักงานเลี้ยงสัตว์ผู้รับผิดชอบการนึ่งฆ่าเชื้อโรควัสดุ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้มีบทบาทในการให้ข้อมูลด้านการนึ่งฆ่าเชื้อโรควัสดุและ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทดลองก่อนน าไปใช้ในห้องเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการป้องกันการน าเชื้อโรคที่อาจ
ปนเปื้อนมากับวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ได้ทางหนึ่งด้วย  

6) นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ นักวิจัยผู้ใช้บริการซึ่ งเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย 
ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 เป็นสมาชิกกลุ่มผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยลดปัญหาปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดของศูนย์สัตว์ทดลองฯเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกที่น าวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติการวิจัยในสัตว์ทดลองเข้า-ออกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทุกวัน ซึ่งเป็นผู้ที่อาจมีความ
เสี่ยงในการน าพาเชื้อจากภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ได้มากที่สุด และมีบทบาทในการให้ข้อมูลการเข้า
ปฏิบัติงานของนักวิจัย  
 

3.4 กระบวนกำรซักถำมและสะท้อนมุมมอง 
ในการประชุมกลุ่มจะมีการซักถามแบบค าถามปลายเปิด เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาส

แสดงความคิดเห็น ตามกรอบแนวความคิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน สมาชิกกลุ่ม
สามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได้โดยอิสระ มีการซักถามสมาชิกที่รับผิดชอบหน้าที่ในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงประเด็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง แล้วสมาชิกในกลุ่ม
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ร่วมกันกลั่นกรองเพ่ือให้ตกผลึกทางความคิด ได้แนวทางการแก้ปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่า
มาตรฐานฯ ตลอดจนสร้างข้อก าหนดหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติได้จริง สามารถแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีผลการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐาน 
ที่ก าหนดของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของกลุ่ม โดยมีการประชุม
แบบพบหน้าในห้องประชุม 3 ครั้ง ในการด าเนินการปฏิบัติตามสมการ Action Learning ดังนี้ 

L (Learning) = P (Programmed) + (Questioning) 
เมื่อ P = ความรู้ ค าสอน ค าชี้แนะ การปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่ท าสืบต่อกันมา Q = มุมมองที่ได้

จากการซักถาม การคิดใคร่ครวญ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1 ได้ปฏิบัติตามสมการข้างต้น ต่อมา  
การประชุมครั้งที่ 2 และ 3 ได้มีการด าเนินการตามสมการเดิมและเพ่ิมเติม R และ I เข้ามาตาม
สมการของ Marquardt (1999) ที่ได้ท าการเพ่ิมเติมสมการให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ มีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น ดังนี้ 

L = P + Q + R + I + R 
เมื่อ R = Reflection การคิดใคร่ครวญ I = Implementation การด าเนินการแก้ไข ทดลอง

เพ่ือเรียนรู้ และ R ตัวสุดท้าย = Report out หรือการส่งรายงานนั่นเอง 
กำรประชุมครั้งที่ 1 
ได้เริ่มจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งนี้ได้อธิบาย
กิจกรรมกลุ่ม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าการศึกษาครั้งนี้ และประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงและ
สนับสนุนให้สมาชิกได้แสดงความเห็นว่ามีปัญหาใดบ้างที่ เป็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  
โดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มได้เล็งเห็นว่า
ภารกิจหลักของศูนย์สัตว์ทดลองฯ คือ การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองของนักวิจัยให้มีคุณภาพสายพันธุ์
และคุณภาพสุขภาพที่ดี จึงพิจารณาว่าอะไร ส่วนไหนที่เป็นสาเหตุให้สัตว์มีสุขภาพไม่ดีหรือแสดง
ความผิดปกติได้ จึงเห็นตรงกันว่าปัญหาการพบเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐานในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  
นั้นเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องหาแนวทางแก้ไข กอปรกับการรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมห้อง
เลี้ยงสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นรายงานรอบสุดท้ายของปี 2563 พบว่ามีห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีผลการตรวจพบ 
เชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดอยู่ 1 ห้อง คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 จึงท าการ
คัดเลือกหัวข้อปัญหานี้ขึ้นมา เพื่อด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และประธานกลุ่มได้ท าหน้าที่วิทยากรให้ความรู้
ด้านการตรวจคุณภาพ สภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์และพ้ืนที่ส่วนสนับสนุนด้วย โดยการด าเนิน
กิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้ 

1) อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(1) รายงานองค์ประกอบกระบวนการของการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติ 
(2) ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 
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2) อธิบายกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนหมายถึง
อะไร และมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้เข้าใจเหตุผลในการศึกษาและการจัดประชุมครั้งนี้ รวมทั้งรับทราบบทบาทของตนเอง  
ในการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) อธิบายกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ดังนี้ คือ (1) การก าหนดปัญหา (2) การวัด (3) การวิเคราะห์ (4) การปรับปรุง และ (5) การควบคุม 

ประธานกลุ่มจะท าหน้าที่โน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีใครถูกหรือผิด การก าหนดปัญหาโดยพิจารณาจากปัญหาที่มีความส าคัญ  
ที่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานฯ 
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการตรวจคุณภาพ สภาพแวดล้อมห้อง
เลี้ยงสัตว์และพ้ืนที่ส่วนสนับสนุน และน าเสนอรายงานการตรวจสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์รอบ  
ที่ผ่านมา 

3) เมื่อทุกคนเห็นความส าคัญของปัญหาที่คัดเลือกว่าเป็นปัญหาที่จะใช้การประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเข้ามาแก้ปัญหาแล้ว ได้ท าการหาสาเหตุหลักของห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน โดยแบ่งสาเหตุหลักเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) คน (Man) ซึ่งได้แก่บุคลากร
ศูนย์ฯและนักวิจัยซึ่งผู้ใช้บริการจากภายนอก (2) กระบวนการท างาน (Method) (3) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ (Material) และ (4) สิ่งแวดล้อม (Environment) ประธานกลุ่มจะมอบหมายให้สมาชิก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกลุ่มกลับไปยังหน่วยย่อยของตนเองแล้วรวบรวมสาเหตุย่อยที่คาดว่าท าให้
เกิดปัญหาปริมาณแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 และคิดวิเคราะห์หา
แนวทางแก้ไขปัญหาปริมาณแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานนี้ จากสาเหตุย่อยที่แต่ละคนระบุขึ้นว่าควร
แก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้าง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 2 
ต่อไป 

กำรประชุมครั้งที่ 2 
การประชุมครั้งที่ 2 ได้มีการด าเนินการ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 

ชั้น 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) ประธานกลุ่ม ทบทวนประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปในการประชุมครั้งท่ี 1 
2) สมาชิกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนออกไปแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คิดและ

วิเคราะห์มาถึงสาเหตุของปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์
สัตว์ทดลองฯ ในห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 จากสาเหตุหลักทั้ง 4 สาเหตุแล้วน าเสนอสาเหตุย่อยจาก
สาเหตุหลัก โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) เข้ามาช่วยและน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของแต่ละสาเหตุโดยการเขียนบนกระดาน จากนั้นน าเสนอให้ที่ประชุมได้ฟังทีละคน 



[263] 

 

3) สมาชิกในกลุ่มทุกคนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นอิสระเพ่ือหา
แนวทางและข้อก าหนดร่วมกันในการน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อช่วยกันมุ่งม่ันแก้ไขปัญหาปริมาณแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 

4) หลังจบการประชุมสมาชิกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนน าข้อก าหนดในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบไปด าเนินการปฏิบัติจริงครบถ้วนตามมติท่ีประชุม 

5) หลังจบการประชุมครั้งที่ 2 ท าการตรวจสอบผลการด าเนินการตามข้อก าหนด
ของกลุ่มโดยหัวหน้างานปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจ
สภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 อีกครั้ง ในรอบการตรวจครั้งถัดมา คือ ครั้งที่  1/2564 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เข้าพ้ืนที่เพ่ือวางเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อและเก็บตัวอย่างสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์
ซ้ า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

กำรประชุมครั้งที่ 3 
การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์

สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการน าเสนอผลการด าเนินการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนหลังจากการน าข้อก าหนดที่มาจากการประชุมครั้งที่ 2 ไปปรับปรุงพัฒนา  
การท างานและน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่การ
ปฏิบัติงานและปัญหาที่พบเมื่อน าข้อก าหนดไปใช้งาน พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ประธานกลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนรายงานความคืบหน้าการน าข้อก าหนดของกลุ่ม
ที่สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติในการท างานจริงว่ามีความสะดวกหรือติดขัดในขั้นตอนใดที่ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

2) สมาชิกน าเสนอข้อมูลความบกพร่องหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือท าการ
วิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis) ที่แท้จริงทุกด้านของปัญหา ท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
เข้าใจปัญหาและข้อจ ากัดเก่ียวกับแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 ที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่า
มาตรฐาน 

3) นักวิทยาศาสตร์รายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมของห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 
9 หลังจากที่ทุกคนในกลุ่มได้น าข้อก าหนดที่ได้จากมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 2 ไปปฏิบัติจริง  
ในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว สมาชิกทุกคนเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวทาง 
การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เข้าใจตรงกันซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถปฏิบัติได้โดยสะดวกในทุกคน 

4) ประธานกลุ่มสรุปผลการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้อง
เลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 หลังจากผ่านการด าเนินการแก้ไขปัญหาและแสดงความคิดเห็นจนครบถ้วน 
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 
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5) สรุปผลการประยุกต์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ที่ มี
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข  9 ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนไปยังผู้บริหารเพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
และส่งต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพไปยังพนักงานเลี้ยงสัตว์และนักวิจัยผู้ใช้งาน
ห้องเลี้ยงสัตว์อ่ืนภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯด้วย 

6) ด าเนินการทบทวนบทเรียนรวมทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (After Action Review: AAR) 

 

3.5 กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
สมาชิกในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน จากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณ  
เชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์สัตว์ทดลองฯ โดยมีการน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหม่
ของบุคลากรภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 และนักวิจัย
ผู้ใช้บริการได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ของบุคลากรศูนย์ฯ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตรงกันและได้รับข้อก าหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานเมื่อเข้าปฏิบัติงานภายในห้องเลี้ยงสัตว์ของ
นักวิจัยเอง  

 

3.6 กำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
จากการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติฯนั้น ท าให้ได้ทีมงานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

เพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ที่มีปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่าที่ก าหนด โดยทุกคนในทีมมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหา เสนอข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา
ดังกล่าวและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้การแก้ปัญหาครบถ้วนและรอบด้าน ผ่านมุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนที่มีบทบาทหน้าที่และความรู้ในวิชาชีพที่แตกต่างกัน  

นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่าหลังจากสมาชิกแต่ละคนน าข้อก าหนดของกลุ่มฯ
ไปปฏิบัตินั้น เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้หรือไม่ 
โดยนักวิทยาศาสตร์จะน าเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อเข้าไปวางในห้องเลี้ยงสัตว์ที่พบปัญหาปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน คือ ห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 เพ่ือเก็บตัวอย่างสภาพแวดล้อมซ้ าอีกครั้ง
แล้วท าการอ่านผล เป็นการยืนยันว่าผลจากการเรียนรู้จากกการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานี้ได้ผลหรือไม่
แล้วน าผลการตรวจให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯลงนามแล้วมาแจ้งให้ที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

จากนั้นส่งต่อข้อก าหนดจากการประชุมพัฒนาต่อไปให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
ของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ห้องอ่ืน ๆ และพ้ืนที่ส่วนสนับสนุน
การเลี้ยงสัตว์ด้วย ท าให้ศูนย์สัตว์ทดลองฯสามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานครอบคลุมภาพรวม
ได้ทั้งองค์การ 
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4. ผลกำรศึกษำ 
จากการเขียนแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดบนกระดานได้ท าการวิเคราะห์แยก

ประเภทของสาเหตุได้เป็นกลุ่มสาเหตุของปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์
สัตว์ทดลองฯ ทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) สรุปเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้ 4 กลุ่ม คือ 1) คน (Man) ซึ่งได้แก่
บุคลากรศูนย์ฯและนักวิจัยซึ่งผู้ใช้บริการจากภายนอก 2) กระบวนการท างาน (Method) 3) เครื่องมือ
และอุปกรณ ์(Material) และ 4) สิ่งแวดล้อม (Environment) ดังภาพที่ 1 

 
ภำพที่ 1. แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
 

จากสาเหตุหลัก 4 สาเหตุสามารถแยกได้เป็นสาเหตุย่อยได้ 16 สาเหตุ ดังนี้ 
1) สำเหตุที่ เกิดจำกคน (Man) คือ บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองฯ และนักวิจัย

ผู้ใช้บริการ มีดังนี ้
(1) พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองฯท าความสะอาดและถูพ้ืนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

โรคได้ไม่ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม จากการที่มีทั้งชั้นวางกรง รถเข็น กรงสัตว์ทดลองและวัสดุอุปกรณ์ของ
นักวิจัยท าให้ยกหรือเลื่อนออกเพ่ือท าความสะอาดได้ยาก ท าให้ไม่สามารถท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
ได้ทั่วถึง 

(2) พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองฯไม่สามารถท าความสะอาดห้องได้ทันเวลา 
ที่นักวิทยาศาสตร์เข้ามาเก็บตัวอย่างท าให้บางห้องท าไม่ละเอียดพอ จึงอาจมีบางจุดที่มีการสะสมเชื้อ
โรคได้ 
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(3) นักวิจัยมีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ปฏิบัติการวิจัยภายในห้อง
เลี้ยงไม่เป็นระเบียบ บางครั้งมีการวางกระจัดกระจายทั้งบนรถเข็น บนชั้นวางกรงซึ่งอาจเป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรคและท าให้การท าความสะอาดห้อง ชั้นวางกรง รถเข็นไม่สะดวก 

(4) นักวิจัยมีการน าวัสดุอุปกรณ์เข้า -ออก เพ่ือไปปฏิบัติการกับสัตว์ 
ในงานวิจัย วันละ 1-3 รอบ อาจเกิดความเร่งรีบหรือลืมขั้นตอนการสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคด้วย 70%
แอลกอฮอล์และเปิดหลอดไฟ UV ที่ช่องส่งผ่านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเชื้อโรคอาจติดไปกับวัสดุอุปกรณ์เข้า
ไปยังห้องเลี้ยงสัตว์ได้ 

(5) นักวิจัยปฏิบัติการกับสัตว์ในห้องแต่เช้าและยังไม่เสร็จสิ้น ท าให้
พนักงานเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถเข้าไปท าความสะอาดตามแผนปกติได้ พนักงานซึ่งมีภาระงานหลาย
อย่างจึงต้องไปท างานในส่วนอ่ืนก่อนเพ่ือไม่ให้เสียเวลา อาจได้กลับเข้ามาท าความสะอาดห้องเลี้ยง
สัตว์อีกครั้งในรอบบ่าย นักวิทยาศาสตร์จึงอาจเข้าเก็บตัวอย่างในห้องเลี้ยงสัตว์ก่อนที่พนักงานจะเข้า
มาท าความสะอาด จึงท าให้มีการพบเชื้อเกิดขึ้นได ้

2) สำเหตุที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน (Method) มีดังนี ้
(1) พนักงานเลี้ยงสัตว์และนักวิจัยไม่ทราบแผนการตรวจล่วงหน้า นักวิจัย

จึงเข้าปฏิบัติงานของตนเองตามปกติในช่วงเวลาที่ตนเองว่างหรือในช่วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
วิจัย ซึ่งอาจตรงกับแผนการปฏิบัติงานประจ าวันตาม SOP ของพนักงานเลี้ยงสัตว์ ที่มีการให้เข้าพ้ืนที่
เลี้ยงสัตว์เพ่ือท าความสะอาดห้องเลี้ยงสัตว์ในช่วงเช้า เริ่ม 09.00 น. ของทุกวัน และอาจไม่เสร็จ
ทันเวลาเข้าเก็บตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ คือ ประมาณ 11.00-12.00 น. 

(2) การท าความสะอาดช่องส่งผ่านไม่มีการก าหนดเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ
และไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณช่องส่งผ่านอาจไม่
สะอาดเท่าท่ีควร การน าวัสดุอุปกรณ์ผ่านเข้าออกช่องนี้จึงอาจน าพาเชื้อโรคเข้าไปได้ 

(3) มีการละเลยกระบวนการฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อนเข้าพ้ืนที่ห้องเลี้ยง
สัตว์ โดยมีการน าวัสดุอุปกรณ์บางอย่างติดตัวเข้าไปแบบไม่ผ่านช่องส่งผ่านหรือไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 
อาทิเช่น โทรศัพท์ สมุดจดบันทึก ท าให้สามารถน าพาเชื้อเข้าไปได้ 

(4) ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ โดยนักวิจัยไม่มีการ
เปลี่ยนกล่องบรรจุวัสดุอุปกรณ์ที่มาจากภายนอกศูนย์สัตว์ทดลองฯเป็นกล่องท่ีใช้ภายในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์
ของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ท าให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ได้ 

3) สำเหตุจำกอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Material) 
(1) อุปกรณ์ในการท าความสะอาดในห้องเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเก่า อาจเป็น

แหล่งสะสมเชื้อโรคได้ 
(2) ผ้าเช็ดท าความสะอาดห้องเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเปื้อนและเก่าจากการที่

นักวิจัยเช็ดสารที่หกเลอะซักไม่ออกรวมทั้งเช็ดปัสสาวะหรือมูลสัตว์ บางผืนเก่าท าให้สะสมเชื้อโรคได้ 
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ถึงแม้มีการสเปรย์ด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่เสมอและก าหนดให้มีการน าออกมาซักทุก
สัปดาห์แล้วเปลี่ยนผืนใหม่เข้าไปแทนก็ตาม 

(3) มีการใช้น้ ายาถู พ้ืนและฆ่าเชื้อโรคชนิดเดิมต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลานาน อาจท าให้เชื้อโรคดื้อต่อยาฆ่าเชื้อได้ 

(4) อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคมากับวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อแบบไม่สมบูรณ์หรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อซึ่งมีเพียง 1 เครื่องเสียต้องรอซ่อม ขณะที่
ต้องน าวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้งานทุกวัน 

4) สำเหตุจำกสภำพแวดล้อม (Environment) 
(1) การระบายอากาศในห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ดีจากแผ่นกรองอากาศ (Filter) 

เริ่มอุดตัน ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นและท าให้สิ่งขับถ่ายของสัตว์ทดลองในกรงมีปริมาณแอมโมเนียเพ่ิมขึ้น
และช่วยให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้น 

(2) วัสดุอุปกรณ์ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองทั้งอุปกรณ์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองฯจัด
ไว้ประจ าห้องมีค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ รถเข็น ชั้นวางกรง ถังเก็บอาหาร กรงสัตว์ทดลอง และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีนักวิจัยน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติการวิจัยในห้อง ได้แก่ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา บิกเกอร์ หลอด
ทดลอง อาหารพิเศษหรือสารที่ใช้ป้อนให้แก่สัตว์ บางส่วนจัดวางขวางทิศทางลมและมีปริมาณมาก 
ท าให้การระบายอากาศไม่ดีเหมาะต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

(3) การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Filter) ก่อนช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจคุณภาพอากาศห้องเลี้ยงสัตว์ 1-2 วัน อาจมีผลให้เชื้อแบคทีเรียที่อาจติดมากับฝุ่นละอองที่ตกอยู่
บริเวณถัดจากจุดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศพัดเข้ามาข้างในท่อลม เมื่อท าการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
เสร็จ ช่างจะเปิดการท างานของระบบปรับอากาศท าให้ลมพัดเอาเชื้อที่เกาะมากับฝุ่นมาตามท่อลม
จนถึงห้องเลี้ยงสัตว์ได้ 

ผลจากการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาแสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานของศูนย์สัตว์ทดลองฯ คือ สาเหตุที่เกิดจากคน (Man) ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่แยกย่อยออกเป็นแขนงย่อยของก้างปลาได้มากที่สุด คือ 5 กิ่ง ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ 
สาเหตุที่เกิดจาก เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material) และกระบวนการท างาน (Method) มีจ านวน
เท่ากัน คือ 4 กิ่ง ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานได้น้อยที่สุดคื อ 
สาเหตุจากสภาพแวดล้อม (Environment) มีจ านวน 3 กิ่ง ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาจนครบถ้วนและสามารถตอบค าถามวิจัย ข้อที่ 1 ที่กล่าวว่าเหตุใดห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 
ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานได้อย่าง
ชัดเจน 
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หลังจากการน า ข้อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานที่มาจาก 
การประชุมครั้งที่ 2 ไปปรับปรุง พัฒนาการท างานและน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ สามารถสรุปผล  
การแก้ปัญหา ได้ดังนี ้

1) สำเหตุที่ เกิดจำกคน (Man) คือ บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองฯ และนักวิจัย
ผู้ใช้บริการ มีดังนี ้

(1) พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองผู้รับผิดชอบห้องเลี้ยงสัตว์ท าความสะอาด 
และถูพ้ืนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ทั่วถึง สามารถด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมได้โดยโดยจัดหา
กล่องให้มีการจัดเก็บของเหมาะสม 

(2) พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองผู้รับผิดชอบห้องเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถท าความ
สะอาดห้องได้ทันเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เข้ามาเก็บตัวอย่าง สามารถแก้ปัญหาตามมติกลุ่มโดยการติด
ประกาศแจ้งวันและเวลาในการเก็บตัวอย่าง ณ ทางเข้าพ้ืนที่ อย่างชัดเจน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ ซึ่งสมาชิกได้ทราบและปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี 

(3) นักวิจัยมีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ปฏิบัติการวิจัยภายในห้อง
เลี้ยงไม่เป็นระเบียบ สามารถปฏิบัติตามมติกลุ่มได้โดยการจัดหากล่องมีฝาปิดไว้เก็บอุปกรณ์ 
ซ่ึงด าเนนิการจดัหาได้ทันที การท าความสะอาดห้องของพนักงานจงึปฏบัิติได้ง่ายข้ึน 

(4) นักวิจัยมีการน าวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออก ค่อนข้างบ่อย อาจเกิดความเร่ง
รีบหรือลืมขั้นตอนการสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคด้วย 70% แอลกอฮอล์และเปิดหลอดไฟ UV การแก้ปัญหา
ตามมติกลุ่มสามารถด าเนินการได้โดยมติกลุ่มให้นักจัดการงานทั่วไปก ากับดูแลและคอยสอดส่อง 
การน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ ณ ช่องส่งผ่านและย้ าเตือนนักวิจัย ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง 

(5) นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกับสัตว์ทดลองยังไม่เสร็จสิ้น ท าให้พนักงานเลี้ยง
สัตว์ไม่สามารถเข้าไปท าความสะอาดตามแผนปกติได้  สามารถปฏิบัติตามมติของกลุ่มได้ 
โดยนักวิทยาศาสตร์ติดป้ายแจ้งเตือน ณ ทางเข้าที่ทุกคนมองเห็นชัดเจน  

2) สำเหตุที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน (Method) มีดังนี ้
(1) พนักงานเลี้ยงสัตว์และนักวิจัยไม่ทราบแผนการตรวจล่วงหน้า นักวิจัย

จึงเข้าปฏิบัติงานของตนเองตามปกติในช่วงเวลาที่ตนเองว่างหรือในช่วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
วิจัยซึ่งตรงกับการเก็บตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ มติของกลุ่มให้นักวิทยาศาสตร์ติดป้ายแจ้งเตือน ณ 
ทางเข้า ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง 

(2) การท าความสะอาดช่องส่งผ่านไม่มีการก าหนดเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ
และไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มติกลุ่มก าหนดให้แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบโดยจัดตารางเวลาของ
แม่บ้านซึ่งสามารถด าเนินการได้จริง มีการก าหนดตารางการท างานและก ากับดูแลโดยนักจัดการงาน
ทั่วไป 
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(3) มีการละเลยกระบวนการฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อนเข้าพ้ืนที่ห้องเลี้ยง
สัตว์ มติกลุ่มให้นักจัดการงานทั่วไปก ากับดูแลและคอยสอดส่องการน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ ณ 
ช่องส่งผ่านและย้ าเตือนนักวิจัย ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง 

(4) ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ โดยนักวิจัยไม่มีการ
เปลี่ยนกล่องบรรจุวัสดุอุปกรณ์ที่มาจากภายนอกศูนย์สัตว์ทดลองฯเป็นกล่องท่ีใช้ภายในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์
ของศูนย์สัตว์ทดลองฯมติกลุ่มให้นักจัดการงานทั่วไปก ากับดูแลและคอยสอดส่องการน าวัสดุอุปกรณ์
เข้าพ้ืนที่โดยเปลี่ยนกล่องขนส่ง ณ ช่องส่งผ่านและย้ าเตือนนักวิจัย ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง 

3) สำเหตุจำกอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Material) 
(1) อุปกรณ์ในการท าความสะอาดในห้องเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเก่า อาจเป็น

แหล่งสะสมเชื้อโรคได้ มติกลุ่มให้จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดชุดใหม่ ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองฯมีส ารอง
อยู่แล้ว สามารถน าไปด าเนินการเปลี่ยนได้ทันทีจึงแก้ไขปัญหาในข้อนี้ได้ 

(2) ผ้าเช็ดท าความสะอาดห้องเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเก่า มติกลุ่มให้จัดหาผ้าท า
ความสะอาดชุดใหม่ ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองฯมีส ารองอยู่แล้ว สามารถน าไปด าเนินการเปลี่ยนได้ทันทีและ
ให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ สเปรย์แอลกอฮอล์ที่ผ้าทุกครั้งหลังใช้งานแล้วน าออกมาซักทุกสัปดาห์จึงแก้ไข
ปัญหาในข้อนี้ได ้

(3) ใช้น้ ายาถูพ้ืนชนิดเดิมต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจท าให้เชื้อโรคดื้อต่อ
ยาฆ่าเชื้อ มติของกลุ่มให้ด าเนินการสลับชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อโรคแทนการใช้ชนิดเดียวนาน ๆ ซึ่งสามารถ
ปฏิบัติได้โดยไม่พบปัญหา 

(4) อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคมากับวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ที่ผ่าน
กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อแบบไม่สมบูรณ์ มติกลุ่มก าหนดให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ผู้รับผิดชอบเครื่องนึ่งฯ  
ท าการบรรจุแถบวัดประสิทธิภาพการท างานของเครื่องนึ่งฯทุกรอบของการนึ่ง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้
ทันที เนื่องจากมีแถบการวัดประสิทธิภาพการท างานของเครื่องนึ่งฯอยู่แล้ว เพียงแต่พนักงานต้อง
บรรจุลงไปในการนึ่งทุกรอบ 

4) สำเหตุจำกสภำพแวดล้อม (Environment) 
(1) การระบายอากาศในห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ดีจากแผ่นกรองอากาศอุดตัน 

มติกลุ่มให้นายช่างเทคนิคท าการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทันทีเนื่องจากศูนย์ฯ  
มีการจัดหาแผ่นกรองอากาศส าหรับใช้ 1 ปี อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องเปลี่ยนตามรอบและให้เปลี่ยนทันที
เมื่อพบอากาศระบายไม่ดีโดยไม่ต้องรอรอบ 

(2) วัสดุอุปกรณ์ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองค่อนข้างหนาแน่น มติกลุ่มได้ให้จัด
วางวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมในต าแหน่งที่ไม่ขวางทิศทางลม ทั้งอากาศขาเข้าและอากาศขาออกและ
น าวัสดุอุปกรณ์บรรจุลงกล่องให้เป็นระเบียบ ซึ่งพนักงานเลี้ยงสัตว์สามารถด าเนินการได้ทันทีตามมติ
กลุ่ม  



[270] 

 

(3) การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศก่อนช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
คุณภาพอากาศห้องเลี้ยงสัตว์ 1-2 วัน อาจมีผลให้เชื้อแบคทีเรียที่อาจติดมากับฝุ่นละอองที่ตกอยู่
บริเวณถัดจากจุดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศพัดเข้ามาข้างในท่อลม มติกลุ่มจึงก าหนดให้นายช่างเทคนิค
ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศก่อนนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งสามารถปฏิบัติ
ได้โดยไม่พบปัญหา 

เมื่อแก้ปัญหาตามมติที่ประชุมครบถ้วนแล้วนักวิทยาศาสตร์เข้าเก็บตัวอย่างอีกครั้งพบว่า
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียลดลงจากเดิมก่อนแก้ปัญหาค่า > 200 cfu/plate ลดลงเป็น 0 cfu/plate ได้
เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียก่อนและหลังการน าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติไปแก้ปัญหา 
ดังภาพที่ 2 
 

 
ภำพที่ 2. กราฟเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียก่อนและหลังการน าการประยุกต์การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติมาแก้ไขปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์หมายเลข 9 ที่พบปริมาณแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน 
 

5. สรุปผลกำรศึกษำ 
แนวทางการแก้ปัญหาที่สมาชิกกลุ่มระดมสมองสามารถน าไปแก้ไขปัญหาปริมาณแบคทีเรีย

เกินค่ามาตรฐานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหา ไปยังหัวหน้างานหรือผู้บริหาร
หน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันปัญหาปริมาณแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ ในห้อง
เลี้ยงสัตว์ อ่ืนหรือพ้ืนที่ส่วนสนับสนุนการเลี้ยง เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

5.1 สรุปประเด็นในกำรพัฒนำ 
1) ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากคน การปฏิบัติงานท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้องเลี้ยง

สัตว์ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลาการเก็บตัวอย่าง ได้จัดหากล่องบรรจุวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องที่มีฝาปิด
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มิดชิดให้แก่นักวิจัย เพ่ือให้จัดเก็บของได้เป็นระเบียบ พนักงานเลี้ยงยกหรือเลื่อนเพ่ือท าความสะอาด
พ้ืนผิวและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายและปรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) โดยมีการติดประกาศแจ้งวันและ
เวลาในการเก็บตัวอย่าง ณ ทางเข้าพ้ืนที่ อย่างชัดเจน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รวมทั้งปรับเวลา
ในวันที่นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ขึ้นไปท าความสะอาดห้องเลี้ยงสัตว์เร็วกว่า
ปกติ ปัญหานักวิจัยน าวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกละเลยการฆ่าเชื้อโรคให้นักจัดการงานทั่วไปที่ปฏิบัติงาน 
ณ ทางเข้าพ้ืนที่ คอยสอดส่องและก ากับดูแลก ากับดูแลนักวิจัยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการก าจัดเชื้อโรควัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์อย่างเคร่งครัด 

2) ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากกระบวนการท างาน พนักงานและนักวิจัยไม่ทราบวัน
และเวลาในการเก็บตัวอย่างล่วงหน้าได้ก าหนดให้มีการติดประกาศแจ้งวันและเวลาในการเก็บตัวอย่าง 
ณ ทางเข้าพ้ืนที่ อย่างชัดเจน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ส่วนการท าความสะอาดช่องส่งผ่านไม่มี
การก าหนดเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติและไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนนั้นได้ก าหนดตารา งการ
ปฏิบัติงานแม่บ้านใหม่ พร้อมทั้งให้นักจัดการงานทั่วไปก ากับดูแลและคอยสอดส่องการน าวัสดุ
อุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ ณ ช่องส่งผ่านโดยย้ าเตือนนักวิจัยเมื่อพบขณะที่ก าลังน าวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่ไม่ให้มี
การละเลยกระบวนการฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อนเข้าพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์ 

3) ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ นักจัดการงานทั่วไปจัดหา
อุปกรณ์ในการท าความสะอาดชุดใหม่และก าหนดให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ท าการคลี่ผ้าในห้องเลี้ยงสัตว์
ตากที่มือจับรถเข็นและท าการสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์ทุกวัน ให้น าผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนและน า
ผ้าชุดเก่าออกไปซักที่ห้องซักล้างทุกสัปดาห์ เปลี่ยนสลับน้ ายาถูพ้ืนชนิดเดิมเป็นน้ ายาถูพ้ืนชนิดใหม่
เมื่อใช้งานครบ 1 เดือน เพื่อป้องกันการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อของเชื้อแบคทีเรีย การนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์นั้นให้
ใช้วัสดุทดสอบการท างานของเครื่องนึ่งฯมาบรรจุลงในวัสดุอุปกรณ์ทุกรอบการนึ่งฆ่าเชื้อและไม่น า
วัสดุอุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพการนึ่งฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์เข้าไปใช้งาน  

4) ประเด็นจากสิ่งแวดล้อมการระบายอากาศในห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ดี ให้ท าการเปลี่ยน
แผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 3-4 เดือน ตรวจสอบการระบายอากาศอยู่เสมอ 
ประเด็นฝุ่นละอองน าพาเชื้อเข้ามาหลังการปิดระบบปรับอากาศเพ่ือเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศนั้นให้
เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศก่อนการตรวจอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้ได้ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้อง
เลี้ยงฯหลาย ๆ รอบ  

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ/ขับเคลื่อนโครงกำรที่ได้จำกกำรศึกษำ 
1) การปฏิบัติงานในศูนย์สัตว์ทดลองฯนั้นมีทั้งบุคลากรศูนย์ฯและนักวิจัยผู้ใช้บริการ

จากภายนอก ซึ่งโดยปกติแล้วการสื่อสารระหว่างพนักงานเลี้ยงสัตว์ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
ผู้ใช้บริการมีการค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านหัวหน้างาน ดังนั้นการใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัตินี้จึงมีประโยชน์มากในการรวมกลุ่มคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
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ในการแก้ปัญหาท าให้หน่วยงานมีปริมาณแบคทีเรียอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้เป็นศูนย์สัตว์ทดลองฯ  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ข้อเสนอแนะที่ผ่านการสรุปของกลุ่มโดยใช้วิธีการประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินส าหรับห้องเลี้ยงสัตว์หรือ
พ้ืนที่ส่วนสนับสนุนอื่น เช่น ห้องเก็บอาหารและห้องเก็บวัสดุรองนอน รวมทั้งเป็นต้นแบบการรวมกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ในการแก้ปัญหาใหม่ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในหน่วยงานได้  

3) จากการประชุมท าให้ทราบว่ายังมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ในมุมมองที่แตกต่างกัน พนักงานเลี้ยงสัตว์และนักวิจัยเห็นว่าควรมี
การแจ้งวันและเวลาเก็บตัวอย่างล่วงหน้าเพ่ือที่พนักงานเลี้ยงสัตว์จะได้วางแผนเข้าท าความสะอาด
ก่อนนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่าง และนักวิจัยจะได้เข้ามาปฏิบัติการวิจัยในสัตว์ทดลองหลบเลี่ยง
ช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างในห้อง แต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มองว่า พนักงานเลี้ยง
สัตว์ต้องท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างดีในทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะเก็บตัวอย่างเวลาใดก็ตาม  
แต่เมื่อได้น าแผนภูมิก้างปลามาใช้ช่วยหาสาเหตุของปัญหา พบว่ามีนักวิจัยภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน
และมีการน าวัสดุอุปกรณ์เข้ามาซึ่งหากปฏิบัติการเสร็จแล้วมักจะมีเศษสิ่งปนเปื้อนขึ้นได้ หากไม่แจ้ง
แผนการตรวจล่วงหน้าพนักงานเลี้ยงสัตว์อาจไม่ได้เข้ามาท าความสะอาดหลังการปฏิบัติงานของ
นักวิจัย ท าให้การเก็บตัวอย่างในครั้งนั้นมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียสูงกว่าปกติจนไม่ผ่านการตรวจได้ 
ดังนั้นการน าผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงเกิดประโยชน์
อย่างมาก ท าให้เกิดการติดป้ายแจ้งวันและเวลาการตรวจล่วงหน้าที่ชัดเจนขึ้นมาเพ่ือให้ทุกคนวาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 กำรประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมำชิกกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
1) กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์

สัตว์ทดลองฯ ช่วยให้บุคลากรที่มีต าแหน่งและความรับผิดชอบในหน้าที่แตกต่างกันรวมทั้งผู้ใช้บริการ 
ได้ร่วมกันคิดเพ่ือค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯผ่านแผนภูมิก้างปลา โดยใช้องค์
ความรู้จากวิชาชีพของตนเองและประสบการณ์การท างานที่สั่งสมมา เสนอแนะแนวความคิดจาก
หลากหลายมุมมองอย่างมีอิสระ 

2) การระดมสมองเสนอแนวความคิดเป็นการระดมสมองจากผู้ปฏิบัติงานจริงใน
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ จึงเป็นผู้ได้ลงมือท าจริง พบปัญหาจริง ไม่ได้มาจากการคาดการณ์ หรือมาจากความคิด
ของผู้บริหาร ดังนั้นทุกคนย่อมมีความรู้ เข้าใจในปัญหาและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้  
จึงเป็นข้อเสนอที่มีคุณค่า ช่วยให้ปรับเปลี่ยนปรับกระบวนการท างานของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5.4 กำรทบทวนหลังกำรด ำเนินกำร (After Action Review) 
หลังการด าเนินกิจกรรม ทางกลุ่มได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์

สัตว์ทดลองฯให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งกลุ่มมีแนวทางการแก้ปัญหาครบถ้วนในทุกประเด็น  

5.5 บทเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำร 
5.5.1 กำรเตรียมกำร ทรัพยำกรและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(1) ศูนย์สัตว์ทดลองฯมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างานพัฒนาการเลี้ยงและ

ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์สะอาดไม่มีการปนเปื้อน เชื้อ
โรคเกินกว่ามาตรฐานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับนักวิจัยผู้ใช้บริการ 

(2) การร่วมมือของสมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติเพ่ือร่วมกันก าหนดปัญหา หาสาเหตุของปัญหา จนกระทั่งได้
แนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติที่น ามติของกลุ่มไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(3) ผู้บริหารและหัวหน้างาน ศูนย์สัตว์ทดลองฯ เมื่อทราบการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัตินี้ได้ให้การสนับสนุนและเปิดใจให้สามารถด าเนินกิจกรรมตามมติของ
กลุ่มได้เป็นอย่างด ี

2) ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
(1) การปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนปฏิบัติได้เกือบครบถ้วน 

แต่มีบางช่วงเวลาที่รีบร้อนในการปฏิบัติงาน จนลืมปฏิบัติตามมติกลุ่มบ้างในบางครั้ง 
(2) บางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นนักวิจัยผู้ใช้บริการจากภายนอกไม่ได้มา

ปฏิบัติการวิจัยเพียงคนเดียว อาจมีผู้ร่วมโครงการวิจัยเข้ามาด้วย ท าให้การปฏิบัติตามอาจท าได้ไม่
เรียบร้อยครบถ้วน 

5.5.2 ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำบุคคล ทีมและองค์กำร 
1) สมาชิกกลุ่มสามารถน าแนวทางจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาห้อง

เลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯไปแก้ไขปัญหาในหน่วยย่อยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นแนวทางต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนภายในองค์การได้ในอนาคตต่อไป 
3) องค์การสามารถน าแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปขยายผล 

ในทุกสายงานภายในองค์การซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพ ช่วยหาจุดเชื่อมต่อทางความคิด มุมมองที่
เห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์การต่อไป 
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5.5.3 บทเรียนและข้อพึงระวังในกำรด ำเนินโครงกำร 
1) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจริงในหน่วยงาน  

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีการใช้ตัวแทน ในการประชุมแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมต้องเป็นคนเดิม 
จะท าให้สามารถระดมสมอง เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตรงประเด็นและตรงกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานจริง 

2) ประเด็นปัญหาที่คัดเลือกขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์สัตว์ทดลองฯ เพ่ือให้แนวทางและผลการแก้ปัญหา
สามารถด าเนินการได้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

5.5.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1) ในระยะแรกของการปรับปรุง เพ่ิมกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการลด

ปัญหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานนั้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนและเพ่ิมช่อง
ทางการแจ้งให้นักวิจัยผู้ใช้บริการได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นจัดท าป้ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการเพ่ิมป้าย
หลายจุดรวมถึงการแจ้งแผนฯในไลน์กลุ่มพนักงานเลี้ยงสัตว์และไลน์ส่วนตัวของนักวิจัยอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

2) นักวิจัยอาจไม่สามารถเลื่อนเวลาเข้าปฏิบัติการตามแผนการตรวจได้ ดังนั้น
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของศูนย์สัตว์ทดลองฯที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์และพนักงานเลี้ยง
สัตว์ทดลองจึงต้องยืดหยุ่นและปรับเวลาการปฏิบัติงานของตัวเองแทน  
 
6. ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินกำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติในครั้งต่อไป 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
องค์การที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการอย่างศูนย์สัตว์ทดลองฯ ภารกิจหลักคือการเลี้ยงและ

ใช้สัตว์ทดลองให้มีคุณภาพสายพันธุ์และมีคุณภาพสุขภาพดี เป็นองค์การที่มีบุคลากรมีความ
หลากหลายวิชาชีพ ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับของศูนย์ฯควรน ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้
แก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน ไปจนถึงระดับบริหารซึ่ งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดแล้ว 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริงที่ต่างสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย
ตัวเองอย่างอิสระ ท าให้เกิดการรับฟัง การยอมรับร่วมกันในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นไปด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกถูกบีบบังคับ 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ในการน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติอาจท าได้ครบถ้วน แต่มีบางส่วน

ที่ต้องปรับหรือปฏิบัติเพ่ิมเติมให้ชัดเจนและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่อง
ของการจัดท าป้ายแจ้งเตือนที่ต้องปรับขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ิมเติมป้ายในหลายจุดเพ่ือให้ทุกคนได้มองเห็น
และเพ่ิมช่องทางแจ้งแผนโดยแจ้งทางโปรแกรมไลน์ เป็นต้น  
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2) ในการเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องเป็นอิสระ โดยไม่มี
การควบคุมความคิดเห็นโดยผู้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงไม่ควรมีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นด้วย 

3) กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยแก้ปัญหาการ
เลี้ยงดูแลสัตว์ในศูนย์สัตว์ทดลองฯและควรใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  
ในอนาคต 

4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง
และเป็นคนเดิม เพื่อให้สามารถเข้าใจความส าคัญของการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ด าเนินการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจถ่องแท้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กิตติกรรมประกำศ 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
เป็นสถานที่ท าการศึกษาและจัดการประชุมรวมทั้งบุคลากรภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯและนั กวิจัย
ภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมเสนอความคิด แนวทางในการแก้ปัญหาอีกทั้งยังเป็น
ผู้น าแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติงานจริงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 
ที่เป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการให้ความรู้ ให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวคิดเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ตลอดระยะเวลาการศึกษาเรื่อง การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐานในครั้งนี้จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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กำรศึกษำวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
กรณีศึกษำ ต ำบลโพนสูง และต ำบลธำตุทอง อ ำเภอสว่ำงแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

นิติธร จดจ า* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาต าบลโพนสูง 
และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบหรือ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 และ 2) เพ่ือน าผล
การศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกีย่วกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งมีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผล การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จากที่ท าการปกครองอ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร และใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารของอ าเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ  
ส่วนราชการ และก านัน ในพ้ืนที่กรณีศึกษาต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบและวีการประเมิน ดังนี้  
1) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 

จ านวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถ วัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้  

2) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 คณะกรรมการประเมินผลฯ 
จะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ จะมี
ความเห็นว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงานในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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“ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยการให้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร 
มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎรเห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
ถือว่า “ผ่าน”  

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอเป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ท าหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ  

4) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่กรณีศึกษาต าบลโพนสูง 
และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกคน 
แต่ว่าผลคะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้  

5) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
โพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้  

(1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
เป็นจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับราษฎรทั้งหมดในหมู่บ้าน และส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท กับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการ
ร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  

(2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 
องค์ประกอบ ยังขาดความชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือระดับคุณภาพของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ โดยมีข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

- ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ
และชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคนได้  

- คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อย
ให้ต้องประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน เป็นกรรมการ ประธานชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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- การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว 
ควรจะใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย จะท าให้ราษฎรกล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้  

- ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงาน
ทะเบียนราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบและวิธีการประเมินผล, การปฏิบัติหน้าที่, ผู้ใหญ่บ้าน 
 
1. บทน ำ 

สถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน อีกทั้งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน และยังเป็นกลไกท่ีส าคัญของรัฐ ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2557 โดยก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในต าบล หมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่อ านวยความเป็นธรรม
และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร สร้างความสมานฉันท์และ 
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในต าบล หมู่บ้าน และการประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการ
ติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการ
ที่จ าเป็นของราษฎรในต าบลหมู่บ้าน แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง ให้การสนับสนุน ส่งเสริม  
การปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของทางราชการทุกกระทรวง กรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาคเอกชน และหน้าที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่ 
หากเกิดข้อพิพาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพ่ือหาข้อยุติให้กับ
ประชาชนในต าบล หมู่บ้าน อีกทั้งในทางกลับกันยังมีหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในต าบล หมู่บ้าน 
ในฐานะกลไกเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าด้วยกัน  

เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท าให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12) ซึ่งได้มีการให้เหตุผลในการประกาศใช้ คือ โดยที่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาท อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2437 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
และแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมและ
จัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร
เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ 
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 มาตรา 14 ก าหนดเหตุที่
ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่ง เช่น มาตรา 14 (1) ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุ
ครบ 60 ปี ท าให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นเวลานาน ท าให้ต้องประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยท าการประเมินเมื่อด ารง
ต าแหน่งครบ 4 ปี เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นตามองค์ประกอบของ
หน้าที่และรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้วิจัยในต าแหน่ง ปลัดอ าเภอซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีความเกี่ยวข้องกับ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
พ.ศ. 2559 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และการวัดผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าสามารถวัดผลการประเมินและ
วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้จริงหรือไม่ และเพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของราษฎรในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
พ.ศ. 2559 

2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป 
 
3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ว่าวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านนั้น สามารถวัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษาจึงใช้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลผลการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อด ารงต าแหน่งครบ 4 ป ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จากที่ท าการปกครองอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากนายอ าเภอสว่างแดนดิน 

2) ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของอ าเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ ส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอ และก านัน ในพื้นที่อ าเภอสว่างแดนดิน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย นายอ าเภอสว่างแดนดิน เกษตรอ าเภอ
สว่างแดนดิน ปลัดอ าเภอ และก านัน ในพื้นที่ต าบลโพนสูง ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดินจังหวัด
สกลนคร ซึ่งค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ มี 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ 
อายุ สังกัดหน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่อ าเภอสว่างแดนดิน 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามปัญหา อุปสรรคในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกา
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่ต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการที่
ใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

จากนั้น น าข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการประเมินผลฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลการ
ประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3) ด้านความพึงพอใจ  

และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของนายอ าเภอสว่างแดนดิน เกษตรอ าเภอสว่างแดนดิน 
ปลัดอ าเภอ และก านันในพ้ืนที่ต าบลโพนสูง ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ต่อรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และน าข้อคิดเห็น
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ทีไ่ด้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ว่ารูปแบบและวิธีการฯ นั้นสามารถวัดผลการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบว่ามีรูปแบบและวิธีการประเมินดังนี้ 
4.1 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 

จ านวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังขาด
ความชัดเจนและไม่สามารถวัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้  

4.2 วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ จะมีความเห็นว่า 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 
โดยให้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน เพ่ือประกอบการพิจารณา
การประเมินของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของ
ราษฎร เห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะกรรมการฯ ก าหนดถือว่า “ผ่าน”  

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ท าหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ  

4.4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลโพนสูงและต าบล
ธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกคนแต่ว่าผล
คะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้  

4.5 พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 1) ปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน ซึ่งเป็นจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนราษฎรทั้งหมดในหมู่บ้าน และส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎรคนที่
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วม  
ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 2) หลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ ยังขาดความชั ดเจน 
และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้  
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา ต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่าภาพรวม 
ของรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 เป็นเรื่องที่ดี
มาก และมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดมาตรการในการควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจงานและ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในระดับพ้ืนที่ได้  และตามรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในหลักการมีความเหมาะสม และครอบคลุม
เนื้อหา หรือภารกิจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว เพียงแต่ต้องมีการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้อย่างแท้จริง และสามารถน าข้อมูล
การประเมิน ไปก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจากการศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ต าบลโพนสูง และต าบลธาตุ
ทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า มีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกคน แต่ผล
การประเมินนั้น ไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้ โดยผล
การศึกษา พบว่า แม้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีผลของการประเมินผลฯ ที่แตกต่างกัน แต่ผลการ
ประเมินที่ได้ คือ ทุกคนมีผลการประเมินผลในระดับ “ผ่าน” เท่ากัน และไม่ได้มีการจัดระดับคุณภาพ
ของผลการประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เอาไว้ด้วย จึงท าให้อ าเภอไม่สามารถทราบระดับคุณภาพ และ
ไม่มีข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปใช้ในก าหนดมาตรการ 
เพ่ือการพัฒนา หรือ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีความยากในการก ากับ 
ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงจุด แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่
ผ่านมา ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความตื่นตัว ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้สามารถตอบสนองงานตามนโยบาย และให้ความส าคัญและดูแล เอาใจใส่ราษฎรของ
ตนเองมากขึ้น และจากการศึกษาในพ้ืนที่ ต าบลโพนสูงและต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดินจังหวัด
สกลนคร พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 

1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน 
เนื่องจากมีการก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านจ านวนไม่

น้อยกว่า 20 คน เมื่อคณะกรรมการมีการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎรเสร็จแล้ว ราษฎรที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท 
กับก านันผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎรคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกิดความไม่พอใจ 
และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
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2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 
องค์ประกอบ ยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ วัดระดับคุณภาพ 
ท าให้อ าเภอไม่สามารถก าหนดมาตรการในการพัฒนา หรือส่งเสริมศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
ตรงจุด รวมทั้งมีความยากในการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่  

 
6. อภิปรำยผล 

จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา
ต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

1) คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน

ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ เห็นว่าในการประเมินฯ ยังมีคณะกรรมการน้อยเกินไป เพราะ 
คณะกรรมการเพียง 3 คน ไม่สามารถที่จะทราบภารกิจหรือครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทั้งหมด โดยมองว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับงานของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม 

2) หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ จ านวน ไม่น้อยกว่า 80 
ข้อ ได้แก่ (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล (2) การประเมินผลด้าน
คุณลักษณะความเป็นผู้น า และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (3) ด้านความ
พึงพอใจ มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังขาดความชัดเจน  
ด้านตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ไม่สามารถวัดระดับคุณภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงานงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง อีกทั้งมีความคิดเห็นว่า การน าหลักการทรงงาน มาเป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเกณฑ์ที่ยากเกินไปส าหรับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเกณฑ์ด้านนี้ และแบบการประเมินสามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในพ้ืนที่ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน ซึ่ง 20 คน
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนี้ อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นของราษฎรทั้งหมู่บ้านได้ อีกทั้ง
การแสดงความเห็น โดยวิธีการเปิดเผยอาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากราษฎรอาจไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นได้เต็มที่ อีกทั้ง เห็นว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ส่วนราชการและภาครัฐจะต้อง
ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพราะการที่ประชาชนจะสนับสนุน หรือ มีความพึงพอใจในบทบาทของ
งานในภาครัฐเพียงใดนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหลักส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้
สะท้อนความคิดเห็นได้ และการแสดงความคิดเห็นของราษฎร 
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7. ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา ต าบลโพนสูง และต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ เพ่ือศึกษา
รูปแบบ หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 เพ่ือที่จะน า
ข้อมูลผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต ซึ่งจากการศึกษามีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการ ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลงำนวิจัยไปใช้ 
1) ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ

ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคนได้เช่น ให้สามารถวัดระดับ
คุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้ เช่น ระดับ 1 2 3 4 หรือ A B C D เป็นต้น 
โดยเฉพาะการน าเอาหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล หากกรมการปกครองจะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินต่อไป ควรมีความ
ชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

2) คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  

- นายอ าเภอ เป็นประธาน 
- หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 เป็นกรรมการ 
- ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี เป็นกรรมการ  
- ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

3) การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะท าให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้ 

4) ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดด้านของเวลาในการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา และเป็น

การศึกษารูปแบบและวีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
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ในประเด็นกว้าง ๆ เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการเจาะลึกในประเด็นส าคัญ เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด
ของแบบการประเมิน อีกทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนผู้ให้การสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม
ทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียงในพ้ืนที่ต าบลโพนสูง และ
ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เท่านั้น จึงอาจจะท าให้ผลการศึกษาไม่ได้เป็นไม่
ตรงกับผลการศึกษา กรณีศึกษาอ่ืนเมื่อเทียบกับผลการศึกษาจากทุกอ าเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
เสนอว่า หากมีผู้ที่สนใจจะศึกษารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการศึกษาต่อไปได้ โดยศึกษาแบบเจาะลึกถึงเกณฑ์การให้
คะแนนในแบบประเมินการก าหนดตัวชี้วัดของแบบประเมิน หรือศึกษาวิธีการประเมินผลและขั้นตอน
การประเมินผลเพ่ือให้สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง และควรมี
การศึกษาในพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ อีก 877 อ าเภอ ทั่วประเทศเพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ เป็นข้อมูลเสนอแนะ
ต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนารูปแบบประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป 
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แนวทำงกำรเพิ่มกำรมสี่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ ป่ำชุมชนในพ้ืนที่ 
อ ำเภอโพธิต์ำก จังหวัดหนองคำย 

นิเวศ ทองจรัส* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุการเกิดปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์
ตาก จังหวัดหนองคาย และแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือสมาชิกกลุ่มผู้ที่มองเห็นโอกาส 
(Who Know) ผู้ที่มีความสนใจ (Who Care) ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง (Who Can) คือเจ้าหน้าที่ที่
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และผู้ได้รับผลกระทบ (Who 
Effect) คือชาวบ้านผู้มีอาชีพหาของป่า และมีถิ่นที่อยู่บริเวณป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก 
ผ่านการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง เพ่ือระดมสมองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งระบุสาเหตุ
หลักได้ 3 สาเหตุที่ถูกแสดงบนภาพแผนภูมิก้างปลา คือ ด้านพฤติกรรมมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และด้านการขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ
สาเหตุน าไปปฏิบัติจริงให้ประจักษ์ผล และน าผลที่ได้มาท าเป็นข้อสรุป ซึ่งก่อนการแก้ปัญหาพบว่า  
ในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตากมีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ในแต่ละปีเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง และมีความ
เสียหายมากกว่า 100 ไร่ขึ้นไป ด้านความร่วมมือก็พบสภาพปัญหาทั้งด้านระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เอง และความร่วมมือของภาคประชาชน ท าให้เกิดปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานในพ้ืนที่ แต่หลังจาก
ด าเนินกระบวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ท าให้พบสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงจึง
สามารถแก้ได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ปริมาณการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตากลดลง โดยในปี 2564 
การเกิดไฟป่าไม่ปรากฏแม้แต่ครั้งเดียว  

สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการร่วมมือจะเกิดขึ้นได้นั้น สิ่งส าคัญคือการสื่อสาร การแสดงออกถึง
ความเอาจริงเอาจังของภาครัฐ ความต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์  สามารถแยกเป็น 2 ประเด็น 
คือ 1) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะเกิดขึ้นและมีการบูรณาการ ย่อมต้องมีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ีเป็นศูนย์กลางการประสานงานภายใต้อ านาจโดยชอบในการสั่งการซึ่งมาจากอ านาจ
ทางกฎหมาย และแปลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ภายใต้ค าสั่ง หรือแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบ
ลายลักษณ์อักษร ผนวกกับการติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ รับฟัง 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และเข้มแข็ง และ 2) การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน จะเกิดขึ้นต้องมาจากการสื่อสารที่ชัดเจน 
ต่อเนื่อง โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะด าเนินการสื่อสารต้องมีความชัดเจน มีหลักการ 
ในการที่จะท าความเข้าใจในทุกมิติและรอบด้าน ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ โทษ หรือ
ทางเลือกให้กับประชาชนได้ การที่จะดึงความร่วมมือจากประชาชนอีกประการหนึ่ง ภาครัฐต้องแสดง
ให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับพวกเขาจริง ๆ โดยเปิดโอกาสให้
มีการร่วมคิด ร่วมรักษา ร่วมแก้ไข และร่วมตัดสินใจ  

เมื่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผลที่ออกมาคือจะสามารถ
แก้ปัญหาได้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนของอ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและมีแผนการ โดยจากผลการศึกษา
นี้สามารถขยายผลการปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 
ต่อไป 
ค ำส ำคัญ: แนวทางการเพิ่มการมีส่วนร่วม, การแก้ไขปัญหาไฟป่า, ป่าชุมชน 

 
1. บทน ำ 

การดูแลรักษาแลคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของนายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ คือ กรมป่าไม้ หน่วยควบคุมไฟป่า กรมอุทยาน ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่ายหน่วยอาสาพิทักษ์ป่าต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ย่อมต้องขับเคลื่อนการด าเนินการในรูปแบบองคาพยพ จึงจะสามารถ
ดูแลรักษาผืนป่าหนึ่ง ๆ ได้ เพราะนอกจากปัญหาไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติแล้ว มนุษย์ก็เป็น
อีกสาเหตุส าคัญที่ท าให้ป่าเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย กล่าวคือ การลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การเข้าไปหาของป่าโดยขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา ล้วนเป็นสาเหตุ
ทั้งสิ้น 

จงัหวัดหนองคาย มีป่าสงวนในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน 3 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง, 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่, และสุดท้าย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย 
ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมในหลาย ๆ อ าเภอ ในจังหวัดหนองคาย โดยสิ่งที่ผู้วิจัยจะหยิบยกขึ้ นมานี้ คือ 
ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่จะด าเนินการ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพาน
พร้าวและป่าแก้งไก่ มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ ต าบลบ้านม่วง ต าบลแก้งไก่ อ าเภอสังคม ต าบล
พานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ และต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 207 (พ.ศ. 2510) ออกตาม
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ความใน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 
ตอนที่ 74 วันที่ 11 สิงหาคม 2510 เนื้อท่ีประมาณ 342,500 ไร่ 

ซึ่ง อ าเภอโพธิ์ตาก มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยแยกออกมาจาก ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ทั้งสิ้น จ านวน 3 ป่าชุมชน ได้แก่ 

1) ป่าชุมชนบ้านดอนขนุน หมู่ที่  5 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ 

2) ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายมีเนื้อที่ประมาณ 890 ไร่ 

3) ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่  8 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ 

โดยพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้ง 3 ป่า มีลักษณะที่เชื่อมต่อกันทั้ง 3 หมู่บ้าน มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด
ประมาณ 2,190 ไร่ ซึ่งป่าชุมชนเหล่านี้ได้ถูกจัดสรรให้บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการของแต่
ละหมู่บ้าน และสิ่งที่เหมือนกันของการบริหารจัดการป่าคือ การยินยอมให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บ 
และหาของป่า เพ่ือด ารงชีพได้ แต่ยังขาดการบริหารการจัดการด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะ
ดูแลรักษาอย่างไร รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ 
และภาคประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน) 
เกิดปัญหาไฟป่า ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบในหลาย ๆ อย่างแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

การเกิดไฟป่า ในพ้ืนที่ป่าชุมชนของอ าเภอโพธิ์ตากนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -
เมษายน มีสถิติการเกิดขึ้นทุกปี และในบางปีนั้นมีความรุนแรงและเกิดขึ้นหลายครั้งในปีเดียวกัน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนที่ต้องด ารงชีวิตจากการหาของป่าเพ่ือด ารงชีพ ทั้งยัง
ส่งผลกระทบไปถึงระบบนิเวศและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าด้วย โดยกว่าบริเวณที่ถูกไฟไหม้จะกลับสู่สภาพ
เดิมก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ซึ่งการเกิดไฟป่าในแต่ละครั้งส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว นอกเหนือไปจากนั้นอีกปัญหาที่ท าให้ต้องพบเจอคือปัญหามลภาวะและฝุ่น PM 2.5 
ที่รัฐบาลก าลังด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ป่าชุมชนดังกล่าวบริเวณโดยรอบยังมีวิถีการ
ด ารงชีวิต คือ มีการปลูกที่อยู่อาศัย ท าเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกมันส าปะหลัง หรือ  
ไม้ผลต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงยังมีที่พักสงฆ์อีกมากมาย จึงแสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมของคนกับป่า 
ในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก โดยที่กล่าวมาข้างต้นต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่า การเกิดไฟป่าแต่ละครั้ง
ส่งผลต่อทั้งประชาชนในพื้นท่ี และส่งผลไปในระดับชาติ หากไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
อีกไม่นานป่าคงต้องเสื่อมสภาพลงในอีกไม่กี่ปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก าลังหลักที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หน่วยอาสาพิทักษ์ป่าบ้านห้วยหินขาว เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ และฝ่ายปกครอง โดยสิ่งที่ดูจะเป็นรูปธรรมที่สุดคือการร่วมกันท าแนวกันไฟ การลาดตระเวน 
และการประกาศทางหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้ช่วยกันระมัดระวังเพียงเท่านั้น ทั้งนี้  
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การท างานยังไม่เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การท าแนวกันไฟแต่ละหน่วยจะท าตาม  
ที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมไม่ เคยมีการประสานแผนกันเพ่ือให้แนวกันไฟมีความต่อเนื่อง และ 
มีประสิทธิภาพ ด้านการลาดตระเวน มีประโยชน์หลายมิติ โดยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า
แล้ว ยังช่วยป้องปรามทางด้านปัญหาลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายได้ด้วย 
แต่ปัญหาคือก าลังพลมีไม่เพียงพอ ทั้งยังเรื่องปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ
อาหารการกินของก าลังพล เนื่องจากในการลาดตระเวนในแต่ละครั้งต้องใช้ก าลังพลไม่ต่ ากว่าครั้งละ 
12 คน ท าให้ภาระตกอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอาสาฯ หรือผู้ปฏิบัติ จึงไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง  

แม้ที่ผ่านมาจะมีหลายหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ามาด าเนินการแก้ไข อาทิ 
โครงการควบคุมไฟป่าอันเนื่องมาจากพระราชด าริลุ่มน้ าทอน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก การจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ายราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หลายครั้ง 
ที่หน่วยงานระดับจังหวัดคือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย  
ให้งบประมาณลงมาสนับสนุน กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ในการส ารวจ เก็บสถิติหรือจัดกิจกรรม
รณรงค์ปลูกจิตส านึกต่าง ๆ ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเป็นรูปธรรม อีกหน่วยงาน
หลักที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว คือ ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ แต่ที่มากไปกว่านั้น
ในแต่ละช่วงเวลาของการบริหารงานของที่ท าการปกครองอ าเภอ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึง 
นโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกของตัวผู้บริหารหรือ
นายอ าเภอในห้วงเวลานั้น ว่ามีความสนใจในเรื่องดังกล่าวเพียงใด แต่สิ่งที่ เหนือยิ่งไปกว่านั้น 
ตามสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอโพธิ์ตาก ตัวผู้บริหารหรือนายอ าเภอจะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อยครั้ง 
เนื่องจากเป็นอ าเภอขนาดเล็ก ท าให้การบริหารงานด้านแก้ไขปัญหาไฟป่า หรือนโยบายต่าง ๆ 
เกิดความไม่ต่อเนื่องจึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการหาวิธีการ และการด าเนินการในการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่อ าเภอ
โพธิ์ตาก เพ่ือให้เกิดการรักษาป่า ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนและเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรเทา
หรือขจัดปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่ โดยต้องอาศัยความร่วมร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
อย่างจริงจัง ผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน อันหมายรวมถึงการสร้าง
จิตส านึกหรือสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญในการรักษาป่าของคนในชุมชน อันจะน ามาซึ่งค าตอบที่จะ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างตัวอย่าง
หรือ Model ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพ้ืนที่อ่ืนได้ในอนาคต ทั้งยังสามารถผลักดันไปสู่
การน าร่องเพ่ือขยายแนวปฏิบัติ ไปยังพื้นท่ีอ่ืน ต่อไป 
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2. ค ำถำมกำรวิจัย 
2.1 สาเหตุการเกิดปัญหาไฟป่า ของป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว และ

ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย คืออะไรบ้าง 
2.2 แนวทางการแก้ไข และลดปริมาณการเกิดไฟป่า ของป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชน

บ้านห้วยหินขาว และป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  
ต้องด าเนินการอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือค้นหาสาเหตุการเกิดไฟป่า ของป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว 
และป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

3.2 เพ่ือหาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขและลดปริมาณการเกิดไฟป่า 
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว และป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข 
อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

 
4. ระเบียบวิธีกำรเก็บข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

4.1 กำรด ำเนินกำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning) 
การด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว และ 
ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เริ่มจากการคัดเลือกกลุ่ม
สมาชิก ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการนัดหมายก าหนดการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จากนั้นขับเคลื่อนต่อไปในระดับ
ปฏิบัติ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 กลุ่ม คือ 
1) ที่ท าการปกครองอ าเภอโพธิ์ตาก (ฝ่ายความมั่นคง) 2) เจ้าหน้าที่จากโครงการน้ าทอนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนระวังป้องกันไฟป่า) 3) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข 
4) ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ 5) ภาคีเครือข่ายหน่วยอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนห้วยหินขาว และ 6) ตัวแทนภาค
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนกำรเตรียมกำร  
เริ่มต้นจากท าการคัดเลือกสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งหมด จากนั้นด าเนินการดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 ครั้ง  
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีต้องมีการแก้ไข ได้แก่  
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1) ประเด็นปัญหาและสาเหตุของการเกิดไฟป่า ของป่าชุมชนบ้านดอนขนุน ป่าชุมชน
บ้านห้วยหินขาว และป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

2) การระดมสมองเพ่ือสังเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแบ่งมิติของสาเหตุแต่ละ
สาเหตุ  

3) น าประเด็นสาเหตุของปัญหามาร่วมกันหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาแต่ละมิติ
โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 

4) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดวิธีการแก้ปัญหาโดยก าหนดวิธีการเป็นขั้นตอน 
การปฏิบัติ  

ขั้นตอนที่ 3 สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระถึงวิธีการที่ตนคิด  
ขั้นตอนที่ 4 การจัดท ารายงาน ประกอบด้วย  

1) สรุปสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข ของแต่ละสาเหตุโดยการประยุกต์การ
เรียนรู้จาก การปฏิบัติ  

2) การให้ข้อเสนอแนะ  
3) การให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.2 เครื่องมือกำรศึกษำ 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวคิด Action Learning ในสถานการณ์

ปัจจุบัน ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นอยู่ เสมอ ทั้งนี้ก็เ พ่ือสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
อันเนื่องมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร การท างานเป็นทีม  
ความคล่องตัว รวดเร็ว โดยรูปแบบของการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหนึ่ง คือการเรียนรู้ที่เรียกว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถเป็นแนวทาง 
การค้นหาแนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า (วีระวัฒน์  
ปันนิตานัย, 2559) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันของกลุ่มคนเล็ก ๆ 
เพ่ือร่วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ท าความเข้าใจ ร่วมกัน
พัฒนา แก้ไขปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับงาน และน าไปลงมือปฏิบัติ  การแก้ ไขปัญหาแท้จริ ง 
โดยลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีดังนี ้ 

1) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือ การเรียนรู้ที่มีการน า
ปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้อีกท้ังต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนรู้เอง และองค์กรด้วย  
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2) เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน คือการเรียนที่ต้องมีการ
ประชุม ระดมสมองเพ่ือหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ 
ในลักษณะทีมงานย่อย ที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการท างานร่วมกัน  

3) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน า คือการเรียนรู้ที่ต้องมี 
การเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพ่ือ
ความส าเร็จของด าเนินการ แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีสมการของการเรียนรู้ดังนี้ 

L = P + Q + R + I+ R  
โดยที่ L คือ Learning การเรียนรู้  

P คือ Programmed Instruction ความรู้เดิมที่เคยรับรู้มาแล้ว  
Q คือ Questioning การสอบถาม มุมมองที่ได้จากการซักถาม  
R คือ Reflection การคิดใคร่ครวญ  
I คือ Implementation การด าเนินการแก้ไขการทดลองเพ่ือเรียนรู้ 

สามารถสรุปได้ว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการน าความรู้เดิม
มาเป็นแนวทางร่วมกับการตั้งค าถามในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วจึงคิดใคร่ครวญสะท้อนผลออกมาเพ่ือน าไป
ปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติ 

องค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ  
1) ปัญหา (Problem)  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนในอ าเภอโพธิ์ตาก พบว่า

การเกิดไฟป่ายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดตั้งเครือข่ายราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าฯ หรือการร่วมกันท าแนวกันไฟ  
ในแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงการออกลาดตระเวนตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูร้อนของทุกปี (กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน) จากปัญหานี้กลุ่มจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุโดย
มุ่งเน้นไปถึงแนวทางการปฏิบัติ และแก้ปัญหาจากต้นเหตุโดยใช้ กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน 

2) กลุ่มการเรียนรู้  
กลุ่มกิจกรรมในการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาไฟป่า โดยการเลือกสมาชิกกลุ่มจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ได้แก่ ท าการ
ปกครองอ าเภอโพธิ์ตาก (ฝ่ายความมั่นคง) เจ้าหน้าที่จากโครงการน้ าทอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส่วนระวังป้องกันไฟป่า) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่ านศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ 
(3 หมู่บ้าน) ประธานเครือข่ายหน่วยอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนห้วยหินขาว และตัวแทนภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ (ผู้มีอาชีพหาของป่า) 
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3) กระบวนการตั้งค าถามและการไตร่ตรอง วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและแนวทาง
ร่วมกัน  

โดยจะมีกระบวนการตั้งค าถาม การคิดใคร่ครวญ และการฟัง โดยพิจารณาถึง
เป้าหมายในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และน าผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ  
แนวทางแก้ไขมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงความเป็นไปได้ 

4) แนวทางแก้ไข  
เมื่อได้แนวทางแก้ไขที่ตรงกับสาเหตุของปัญหาแล้ว จึงน ามาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ

การให้ชัดเจน ครอบคลุม และก าหนดถึงตัวผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา
ด าเนินการ โดยก าหนดเป็นนโยบายหลักในพ้ืนที่ 

5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เมื่อมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว การติดตามและประเมินผลเป็นหัวใจส าคัญในการ

ด าเนินการ ซึ่งต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ซึ่งหมายรวมไปถึงการรายงานผลหลัง  
การปฏิบัติ โดยกลุ่มเป็นผู้ติดตาม  

6) ผู้อ านวยการกลุ่ม (Action Learning Coach)  
ผู้อ านวยการกลุ่มจะเป็นผู้คอยกระตุ้น ให้กลุ่มได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง 

สามารถ ก าหนดแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงดูการอภิปรายของ
กลุ่ม กระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปร่วมกัน เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว 
 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

5.1 สำเหตุกำรเกิดไฟป่ำ 
1) เกิดจากธรรมชาติ 
ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน 

ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ า ปฏิกิริยาเคมี
ในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) 

2) สาเหตุจากมนุษย์ 
ไฟป่าที่เกิดในประเทศก าลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรม

ของมนษุย์ ส าหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าทั้งสิ้น 
73,630 ครั้ง พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ คือฟ้าผ่าเพียง 4 ครั้ง เท่านั้น คือเกิดที่ภูกระดึง 
จังหวัดเลย ที่ห้วยน้ าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทยทั้งหมดเกิดจากการกระท าของคน โดยมีสาเหตุ
ต่าง ๆ กันไป ได้แก่ 
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(1) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่า
ส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้
พ้ืนป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพ่ือ
กระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล่  
ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า 

(2) เผาไร่ เป็นสาเหตุที่ส าคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพ่ือก าจัดวัชพืชหรือเศษ
ซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกในรอบต่อไป ทั้งนี้โดย
ปราศจากการท าแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

(3) แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงาน
ของรัฐในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ท ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท าผิดในเรื่องป่าไม้  
ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า 

(4) ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ 
หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็นต้น 

(5) ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือ 
จุดไฟเพ่ือให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟ
เผาทุ่งหญ้า เพ่ือให้หญ้าใหม่แตกระบัด ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า 
แล้วดักรอยิงสัตว์นั้น ๆ 

(6) เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตาม
ธรรมชาติมักลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 

(7) ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของ 
ผู้จุดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 

5.2 แนวคิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรสำธำรณะแนวใหม่ (NPG)  
การก ากับดูแลกิจการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG) เป็นกระบวน

ทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญในการยกระดับภาคประชาชนให้มีความส าคัญ 
เทียบเท่าภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมก าหนดนโยบาย หรือการมีส่วนร่วมในการให้บริการ
สาธารณะ โดยเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม ดังนั้น NPG จึงได้
เสนอค่านิยมหลัก (Core Value) แก่ข้าราชการ 4 ประการ ดังนี้ 

1) การเน้นไปที่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 
3) การให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชน (Collaboration) 
4) การเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน (Empowerment) 
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การก ากบัดูแลกิจการสาธารณะแนวใหม่ (NPG) จะมีความแตกต่างไปจากการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบดั้งเดิม และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยทั้งสองแบบข้างต้นจะเน้นระบบ
ราชการแบบล าดับขั้น มีความเป็นการบริหารแบบเอกชน และการแข่งขัน โดยประชาชน
เปรียบเสมือนผู้รอรับบริการเพียงอย่างเดียว แนวคิดการบริหารแบบเก่า รัฐจะเป็นผู้เลือกว่าประชาชน
จะต้องได้รับอะไร ซึ่งในบางครั้งอาจไม่ตรงกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ท าให้เกิดความล้า
หลัง เพราะแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ไม่ตรงจุด ทั้งนี้ การก ากับดูแลกิจการสาธารณะแนวใหม่ (NPG) 
ได้เสนอถึงแนวความคิดท่ีส าคัญไว้หลายประการ ได้แก่การบริหารงานภาครัฐที่มีลักษณะเป็นพหุนิยม 
กล่าวคือในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย หรือการส่งมอบบริการ
สาธารณะ ควรมีผู้กระท าที่พึงพาด้วยกันหลายภาคส่วน มิใช่ให้รัฐผูกขาด และชี้น าสังคมอยู่เพียง  
ผู้เดียว โดยจะขอแสดงข้อแตกต่าง แนวคิดการจัดการภาครัฐ ทั้ง 3 แบบ ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 1. การเปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 3 แบบ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบ

ด้ังเดิม 
แนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ กำรก ำกับดูแลกิจกำรสำธำรณะ

แนวใหม่ (NPG) 
ประชาชนเป็น ผู้ รับบริกำร เพียง
อย่างเดียว (ถูกก าหนดจากบนลง
ล่าง) 

 ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้ำ 
(ตามกลไกตลาด) 

ประชาชนเปรียบเสมือนหุ้นส่วน 
(ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมตัดสินใจ) 

 
ลักษณะส ำคัญทำงกำรบริหำรในกระบวนทัศกำรก ำกับดูแลกิจกำรสำธำรณะแนวใหม่ 
การก ากับดูแลกิจการสาธารณะแนวใหม่ (NPG) มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการสร้างจริยธรรม

ทางการบริหารที่มุ่งเน้นด้านผลประโยชน์สาธารณะ และความเป็นพลเมือง โดยในสภาวการณ์ปัจจุบัน
มีปัจจัยส่งเสริมแนวคิดนี้ให้มีประสิทธิภาพมาขึ้นคือ รูปแบบสังคมที่มีอิทธิพลทางการขยายตัวของ  
การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น กล่าวคือการใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ภาครัฐ
และภาคประชาชน ได้เข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ช่วยการเสริมสร้างหลักการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนได้อย่างดี โดยมีนักวิชาการด้านจริยธรรมทางการบริหารงานภาครัฐ (Cooper et al., 
2015) ให้ความเห็นว่า “ทางการบริหารเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และมีความส าคัญในฐานะที่เป็น
กรอบในการก าหนดว่าอะไรคือสิ่งควรท า หรือไม่ควรท าในการบริหารงานภาครัฐ” 

5.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมร่วมมือ  
ความร่วมมือ (Cooperation) ที่ได้จากการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน สามารถสรุป

ได้ว่าความร่วมมือ หมายถึง การท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลทั้งสองฝ่าย เพ่ือน าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับการร่วมมือ จะมีผลให้สมาชิกของทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ แต่ความ
ร่วมมือจะเกิดขึ้นมากน้อยในแต่ละบุคคลนั้น มีหลายสาเหตุเป็นองค์ประกอบ เช่นการอบรมเลี้ยงดู  
การที่เด็กจะมีพฤติกรรมของการร่วมมือมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกลไกทางสังคม ในตอนต้นจะปรับแต่ง
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พฤติกรรมเด็กด้วยการใช้หลักเงื่อนไขการเสริมแรง และเงื่อนไข การลงโทษ เช่น การฝึกเด็กให้ความ
ร่วมมือกันประหยัดการใช้ไฟฟ้า เมื่อเด็กปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้องด้วยการชมเชย พ่อแม่ก็เสริมแรง
บวกเด็กให้ความร่วมมือปิดไฟ โดยเงื่อนไขของผลการกระท าในปัจจุบัน กล่าวคือในการท างานชิ้นใด
ชิ้นหนึ่ง เมื่อบุคคลได้รับรู้ว่าถ้าเขาให้ความร่วมมือหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยดี เขาจะได้รับรางวัล
เพ่ิมขึ้น เช่น เจ้าของบริษัทแบ่งก าไรเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการท า งานสูง 
การร่วมมือนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ในแง่ผลดีของการร่วมมือที่เห็นชัดเจน คือ ช่วยให้การท างานกลุ่ม
มีประสิทธิภาพสูง สมาชิกมีขวัญและก าลังใจ และมีสุขภาพจิตดี แต่ผลเสียคือการร่วมมือท าให้สมาชิก 
ขาดความกระตือรือร้นและเกียจคร้าน เพราะเห็นคนอ่ืนท าเสร็จแล้ว  

อุมาพร บุญเพชร (2555, น.24-26) ได้ให้ความหมายของค าว่าความร่วมมือไว้ว่าความร่วมมือ 
หมายถึง การท างานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ยอมรับซึ่งกันและกันพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน  
คนที่มาร่วมมือกันมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันที่ท าให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจ การร่วมมือกัน จึงเป็น
ความรู้สึกดี ความรู้สึกทางบวกที่มีให้กับคน มีให้กับงาน มีให้กับสังคม การมีความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะ
ท าอะไร งานก็ส าเร็จไปกว่าครึ่ง สังคมใดสามารถท าให้คนมีความร่วมมือร่วมใจท ากิจกรรมของสังคม
ให้บรรลุเป้าหมายได้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งอย่างแน่นอน เพราะความเข้มแข็งของสังคม ในการที่จะ
ท าสิ่งใด ๆ ในกลุ่มคณะของตนให้ประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ เช่น การก่อตั้งกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์จะเป็นกลุ่มได้ต้องมีผู้น า กลุ่มดีมีความตั้งใจ สมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจกัน เข้าใจ  
ในการด าเนินงานของกลุ่ม ทุกคนรู้หน้าที่งานของกลุ่ม กระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจ ปลุกเร้าให้ชุมชนร่วม
ด าเนินการให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้มาจากการมีความร่วมมือกันโดยทั้งสิ้น 
เมื่อคนเรามีความร่วมมือกันกิจการงานด าเนินไปด้วยดี กลุ่มมีชื่อเสียง กลุ่มมีความเข้มแข็ง จะท า
อย่างไรให้กลุ่มด ารงอยู่ได้ วิธีการก็คือต้องระดมความคิด จัดเป็นเวทีชาวบ้าน หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ 
ปรึกษาหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ผู้น ากลุ่มกับชุมชนต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่จัดเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ เพราะจะท าให้ความรู้สึกเกิดการแตกแยกเกิดความไม่แน่ใจกัน เกิดความไม่มั่นคงกัน  
เกิดความไม่แน่ใจกัน เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ การเกิดอาการเหล่านี้จะเป็นผลท าให้ก่อให้เกิด
ความล้มเหลวได้ เพราะคนในกลุ่มมาแข่งขันกันเอง กล่าวสรุป ความร่วมมือหมายถึง การท างาน
ร่วมกันของบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไปในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการ
ท างาน ร่วมรับผิดชอบงาน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลใน
กลุ่มท างานร่วมกัน เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

สาวิตรี คะลีล้วน (2551, น.9) ให้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือว่า ต้องการให้คนในองค์กรได้
มีความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ โดยถือเสมือนว่า เป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาคนให้ต้องใช้ความคิด 
ตัดสินใจ วางแผน และด าเนินการเองอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นหนทางท าให้ทั้งสองของคนเกิดการพัฒนา
รวมทั้งยึดหลักต่อไปนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  1) หลักการช่วยตนเอง 2) หลักการให้
ทีมงานมีส่วนร่วม และ 3) หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน  
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สายหยุด จ าปาทอง (2553, อ้างถึงใน อุมาพร บุญเพชร, 2555, น.25) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารที่ใช้อ านาจมาเป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย
ด้วยวิธีการตัดสินใจร่วมกัน โดยการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจมากที่สุด ด้วยความรับผิดชอบ
อันสูงสุดนั้น ไม่ควรเล็งผลเพ่ือส่วนรวมเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งถึง ความสุขทางกายและทางใจ  
ในส่วนบุคคลด้วย 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549, อ้างถึงใน อุมาพร บุญเพชร , 2555, น.25) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับ ความร่วมมือว่าในกิจกรรมทุกอย่าง ควรให้ทีมงานมีความร่วมมือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
เพ่ือให้เขาได้เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เขาได้ปฏิบัติตามความสนใจและความต้องการของ
เขา ซึ่งจะท าให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  

ยุพดี โสตถิพันธ์ (2549, อ้างถึงใน พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์, 2550, บทคัดย่อ) กล่าวไว้ ว่าความ
ร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีมงาน โดยสมาชิกทุกคนในทีม รับรู้ว่า
ตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของทีม มีเป้าหมายการพัฒนาการท างานร่วมกัน สามารถบริหารจัดการ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน มีความไว้วางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล 
วางแผนตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ 
คือ (อุมาพร บุญเพชร, 2555, น.25)  

1) การมีผู้น าที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  
2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกิดความร่วมมือ  
3) การจัดให้มีทรัพยากรและบุคลากรที่เพียงพอ  
4) การสร้างความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกัน  
5) การก าหนดความส าคัญและขั้นตอนเพื่อสร้างความร่วมมือ  

วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2556, อ้างถึงใน อุมาพร บุยเพชร, 2555, น.26) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
ความร่วมมือ คือ  

1) ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน  
2) ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันในทาง

สร้างเสริม 
3) ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง  
4) ความร่วมมือเป็นการกระท าท่ีเห็นพ้องต้องกัน และเพ่ิมก าลังในทางปฏิบัติ  

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือต้องรีบด าเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องหา
วิธีการ ป้องกันและแก้ไขโดยทันที ไม่ควรให้เรื้อรังหรือบานปลายเป็นความขัดแย้งลุกลาม สร้างความ 
แตกแยกขึ้นในหน่วยงาน จะต้องร่วมกันพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา และสร้างความเข้าใจ 
ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ปัญหาที่มักเกิดเสมอในเรื่องของความร่วมมือ ได้แก่ ความไม่เต็มใจในการให้ความ
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ช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือ ท าให้ผลงานไม่เสร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
การที่องค์กรไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการประสานงานในทุกด้าน จึงต้อง
พยายามค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของควำมร่วมมือ  
จากข้อมูลของ พิสิษฐ์ เทพไกรวัล (2554, น.24) ได้น าเสนอองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ

ความร่วมมือพบว่า ความร่วมมือที่จะน าไปสู่การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายระหว่างกันนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ  

1) ความมุ่งม่ันพยายามท่ีจะร่วมมือ  
2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่แสดงการเคารพผู้อื่น  
3) การแสวงหาและสนับสนุน ความเห็นร่วมกันของกลุ่ม การตระหนักและรับรู้งาน

ของผู้อื่น  
4) การตั้งเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญร่วมกับผู้อ่ืน  
5) การท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้อ่ืน 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
ความร่วมมือมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จเป็นสิ่งที่สามารถ 

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ตลอดจน การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้งในระดับหุ้นส่วน
แบบไม่เป็นทางการ ไปจนถึงระดับการวางแผนสร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็นแบบ
แผน กล่าวได้ว่าความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้าน 
ความเป็นชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ในการขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ด้วยการลดทอนความซ้ าซ้อน  

กนกอร สมปราชญ์ (2548, อ้างถึงใน พิสิษฐ์ เทพไกรวัล, 2554, น.27) รายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับชั้นเพ่ือความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ (The Steps to Successful Collaboration) 
ความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือมีล าดับชั้นในการด าเนินการ ดังนี้  

1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Identify Stakeholder) ความร่วมมือจะประสบ
ผลส าเร็จได้ ต้องมีการระบุถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจะได้ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดความ
ต้องการ นิยาม เป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความเป็น
ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มี
คุณประโยชน์ ต่อการสร้างความร่วมมือ  

2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม (Have Collaborators 
State their Reasons for Wanting to Participate) หลังจากการก าหนดผู้เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวแทนองค์กรหรือครอบครัวชุมชนแล้ว ต้องทบทวนอยู่เสมอว่าความร่วมมือที่
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ด าเนินการอยู่ได้สนองความต้องการ โดยท าให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญ เพื่อสนองตอบความต้องการและเป้าหมายของชุมชนแล้วหรือยัง  

3) สร้างพันธะสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน (Get a Commitment to Stated Goals)
ความร่วมมือที่เกิดจากการสั่งการ จะไม่ท าให้เกิดจิตส านึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และ 
หากปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการก าหนดเป้าหมาย จะท าให้โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือมีน้อย ดังนั้นควรพิจารณาถึงข้อค าถามต่อไปอยู่เสมอ คือ (1) 
ใครมีพันธะสัญญา และมีความสามารถในการระดมทรัพยากร (2) ใครคือผู้สนับสนุน หรือผู้ด าเนินการ
ให้ประสบผลส าเร็จ (3) ทุกคนมีทักษะเฉพาะ มีอ านาจหรือมีความรู้ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ
หรือไม่ (4) ครอบครัว และชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการเมืองครั้งนี้อย่างไร (5) เราเป็นหุ้นส่วนที่
สะท้อนความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือไม่ (6) ประโยชน์ของความร่วมมือจะมีความส าคัญ
กว่าค่าใช้จ่ายหรือไม่ (7) เราเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าเคยมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มขององค์กรและ
ชุมชนในอดีต (8) ผู้บริโภคจะมีความส าคัญเท่ากับหุ้นส่วนใช่หรือไม่ (9) องค์กรแต่ละแห่งมีกลุ่ม
ทีมงานที่พอเพียง และมีเงินทุนที่จะสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมืออย่างพอเพียงในการด าเนินการวัน
ต่อวันใช่หรือไม่ และ (10) สิ่งใดที่สังคมและผู้น าจะต้องมีต่อการสร้างความร่วมมือ  

4) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Establishing a Shared Vision) การสร้างความ
ร่วมมือ จะประสบความส าเร็จจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
ความหลากหลายอาจน า มาซึ่งความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจและการควบคุม การหลอมรวมความ
ร่วมมือ ท าได้ดังนี้ (1) ในระหว่าง อภิปรายต้องช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
โดยปราศจากการสร้างอาณาจักรทางความคิดส่วนตนจนเกินไป (2) สร้างให้เกิดภาวะที่ง่ายต่อการ
ตัดสินใจด้วยค าถาม ได้แก่ ผู้ร่วมมือจะรักษาความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ได้อย่างไร ผู้ร่วมมือทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการแบ่งปันอ านาจใช่หรือไม่  และประสบการณ์ใดที่ได้
จากครอบครัว หรือเพ่ือนบ้านที่ได้น ามาใช้ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ (3) สร้างการยอมรับ 
ในนิยาม วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาค าถาม ได้แก่ กิจกรรมที่ด าเนินอยู่เป็นการ
ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมพอเพียงแล้วใช่หรือไม่ ทุกคนมีอ านาจในการตัดสินใจใช่หรือไม่ ทุกคนมี
ความเข้าใจอย่างแจ่มชัดต่อพันธะสัญญาแล้วใช่หรือไม่ การประชุมด าเนินไปอย่างไร และจะมีการ
สื่อสารข้อสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการด าเนินงาน และพันธกิจต่าง ๆ ใช่หรือไม่ (4) สร้างและ
ประกาศพันธะกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม โดยการเน้นย้ าด้วยค าถาม ได้แก่ ใครคือ  
ผู้ที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเหล่านี้ สิ่งใดบ้างทีต้องเตรียมการ และอะไรคือความปรารถนาของหุ้นส่วน
ทุกคน (5) ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการระหว่างหุ้นส่วนต่าง ๆ มีการก าหนดกลไก ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นการให้เสรีภาพในการใช้ภาวะผู้น าของหุ้นส่วนทุกคน และ (6) ให้โอกาสทุกคน
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แลกเปลี่ยนข่าวสารการประชุม มีการเลือกประเด็นที่เป็นแนวคิดของแต่ละคนมาสื่อสารและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน  

5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Developing a Collaborative 
Strategic Plan) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความส าเร็จระยะยาว
ภายใน 2-4 ปี ในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ต้องร่วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง 
สิ่งที่เป็นความวิตกกังวลและร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากรที่  
ขาดแคลน เน้นมุมมองที่หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดผลต่อ
องค์กร และเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริหารจัดการโดยการรับฟัง  
ความคิดเห็นจากบุคคลอื่น สร้างพันธะสัญญาความร่วมมือในการสร้างพันธกิจ เป้าหมาย และประเมิน
จุดแข็งจุดอ่อนของหุ้นส่วนทุกคน 

6) การก าหนดข้อปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถร่วมก าหนดข้อปฏิบัติบางส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หรือเรื่องที่จ าเป็น ได้แก่ (1) เริ่มประชุมตามวาระที่ก าหนดให้ และมีเวลาเพียงพอต่อการอภิปราย 
ในแต่ละประเด็น (2) หุ้นส่วนแต่ละคนต้องได้รับการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด (3) เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมอย่าง
ตรงเวลา และ (4) การใช้ภาวะผู้น าให้เกิดประสิทธิผลเป็นกุญแจส าคัญที่จะด าเนินการในทุกขั้นตอน
ซึ่งผู้น าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่างๆ  

7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about 
Decision Making) ข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความ
ร่วมมือ จึงถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย การย้อนกลับไปทบทวนเพ่ือหาค าตอบของข้อขัดแย้งและทักษะ 
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ การให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  
หากปราศจากความไว้วางใจแล้ว หุ้นส่วนทุกคนจะไม่ยอมเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัว นอกจาก 
ความไว้วางใจ ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีก ที่จะส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ (1) การสร้าง
ความสัมพันธ์ โดยก าหนดให้มีช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ ในการร่วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข้อง
ใจหรือการยกย่องชมเชย (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายทั่ว ๆ ไป และมีการก าหนด
วาระที่จะสะท้อนผลของการปฏิบัติตามจุดประสงค์นั้น (3) สื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคน 
ได้ศึกษาทบทวนและน าไปสู่ข้อสรุปในที่ประชุม และ (4) การแสดงความยินดีกับความส าเร็จหลัง
สิ้นสุดการท างาน เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการสร้างทีมงาน 

5.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สมเกียรติ กาติ๊บ (2542) ได้ท าการค้นคว้าอิสระ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา ได้ให้ความเห็นว่า การจัดการและควบคุมไฟป่าจะประสบผลส าเร็จด้วยดี หน่วยงานรัฐควรเปิด
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โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและควบคุมไฟป่ามากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
องค์กรชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนต าบลให้เข้ามาด าเนินการ และภาครัฐควร 1) มีแผนระยะยาว
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2) สร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชน โดยให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการเกิดไฟไหม้ป่า และ 3) ให้มีการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจุดไฟเผาป่าโดยเคร่งครัด 

นาตยา หวาเกตุ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชากรในการควบคุมไฟป่า และปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่า บ้านปางป่าค า ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการควบคุมไฟป่า ได้แก่
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในการควบคุมไฟป่าที่
ต่างกันมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าต่างกัน  

ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และสุนทร ค ายอง (2553) ได้ศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ของเกษตรกร ต าบลดอนแก้ว
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ หน่วยงานของรัฐและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ควรขอความร่วมมือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องไฟป่าที่ถูกต้องแก่ประชาชน และชี้แจงหรือปรับทัศนคติระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ตรงกันเพ่ือลดปัญหาจากการท างานร่วมกัน 

 
6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยการน าบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาประชุมระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก และได้น าเสนอ
นายอ าเภอ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ต่อไป 

6.1 สรุปประเด็นในกำรพัฒนำ 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีประเด็นที่จะต้องด า เนินการแก้ไข
ตามสาเหตุที่กลุ่มระดมความคิด ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ประเด็นปัญหาที่มาจากพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มผู้หาของป่า กลุ่มผู้บุกรุกป่า 
กลุ่มผู้ท าแนวกันไฟในพ้ืนที่ติดป่าชุมชน กลุ่มผู้ที่จุดไฟเผาป่าด้วยความคึกคะนอง และไฟป่าที่ลุกลาม
มาจากพ้ืนที่ข้างเคียง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความร่วมมือ
ในการดูแลรักษาป่าชุมชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดยการสื่อสารให้เกิดความชัดเจน และเสริมสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างตรงจุดเพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว โดยภาครัฐ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะแก้ปัญหาในพ้ืนที่อย่างเอาจริงเอาจัง 
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2) ประเด็นปัญหาที่มาจากบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ ด้านขาดงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ให้เกิดการบูรณาการของการประสานข้อมูลด้านการใช้งบประมาณ หรือวัสดุ
อุปกรณ์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ซ้ าซ้อน โดยมีการวางแผนก่อนการด าเนินการขอ
งบประมาณต่าง ๆ ที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ถูกเชื่อมโยงกันในด้านภารกิจและอ านาจหน้าที่ การสื่อสารอันเกิดจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูล และมีอ านาจในการเจรจาต่อรอง ซึ่งใช้อ านาจโดยชอบ
ทางกฎหมายในการออกค าสั่ง หรือขอความร่วมมือ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

3) ประเด็นปัญหาด้านก าลังพลในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการก าลังในส่วน
เกี่ยวข้อง โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโดยนายอ าเภอ ท าให้เกิดศูนย์รวมอ านาจ และการสั่งการ 
มีเอกภาพ ดึงการมีส่วนร่วมและสนับสนุน ท าให้ลดช่องว่างในลักษณะต่างตนต่างท า ทั้งนี้ยังท าให้เกิด
รูปแบบการปฏิบัติที่มีจุดหมาย ลดความเหนื่อยล้าของก าลังพล และการท างานบรรลุวัตถุประสงค์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การลาดตระเวนที่เกิดการสลับชุดปฏิบัติการ มีวัน เวลาที่ชัดเจน ต่อเนื่องและครอบคลุม
พ้ืนที่ในห้วงเวลาที่ต้องการ การเตรียมความพร้อมของก าลังพลในการออกปฏิบัติการเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น 
โดยมีการก าหนดหน่วยรับผิดชอบในแต่ละวัน ในห้วงของการเกิดไฟป่า (มกราคม -เมษายน) 
อย่างชัดเจน โดยเมื่อภาครัฐมีความพร้อมย่อมส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการตื่นตัว และพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนมากยิ่งข้ึน 

4) ประเด็นปัญหาที่มาจากการประสานข้อมูล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
การสั่งการ หรือติดตามประเมินผล สามารถกระท าโดยนายอ าเภอในการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ท าให้การสั่งการมีความเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ (ตั้ง Application Line กลุ่ม) 
ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือลดช่องว่างในการติดต่อประสานงานเหมือนในอดีต 

5) ประเด็นปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีความล้าสมัย อันจะเชื่อมโยงกับปัญหาด้าน
งบประมาณ ในการนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการคือเครื่องเป่าใบไม้ในการท าแนวกันไฟหรือควบคุมเพลิง 
และรถขนน้ าในการควบคุมเพลิงเมื่อเกิดไฟป่าขึ้น เมื่อเกินก าลังของพ้ืนที่ในการสนับสนุน หรือ 
เป็นการยากที่จะรองบประมาณต่าง ๆ จากหน่วยเหนือ ท าให้เกิดการเรียนรู้ของหน่วยงานร่วมกับ
ชาวบ้านในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการตัดปัญหาที่จะรองบประมาณ
จากภาครัฐฝ่ายเดียว ตัวอย่างเช่น การดัดแปลงใบพัดของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายให้มีลักษณะ
เหมือนใบพัดลมให้สามารถเป่าใบไม้ได้ ซึ่งจะช่วยทุ่นแรงในการท าแนวกันไฟได้ดีกว่าการกวาด  
อีกประเด็นคือรถขนน้ าเนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูงในการจัดหา ท าให้คณะท างานได้ข้อสรุปว่า
หาต าแหน่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพ่ือจัดหาถังน้ าของหน่วยราชการต่างๆที่ไม่ได้ใช้เพ่ือวาง
ประจ าจุดร่วมกับจัดตั้งจุดเฝ้าระวังโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ได้รับการ
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สนับสนุนการน าน้ าขึ้นไปเติมตามจุดต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุขในพ้ืนที่ โดยการ
ด าเนินการของประเด็นปัญหานี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างดีเยี่ยม 

6) ประเด็นปัญหาด้านขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้แก่ การขาดการรับรู้ 
และการขาดจิตส านึก ในการดูแลรักษาป่าชุมชน หลังการด าเนินการท าให้การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนมีมากขึ้น เนื่องจากการสื่อสารเป็นไปในรูปแบบของ Two-way Communication โดยการ
มีคณะท างานลงพ้ืนที่จริงและต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
แน่นอนว่าการสื่อสารในลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่า One-way Communication 
เนื่องจากเกิดการโต้ตอบซักถาม ท าให้แต่ละฝ่ายเข้าใจในจุดประสงค์ที่แท้จริง ซึ่งหลังจากนั้นการท า
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนเกิดความสนใจ  
การรับรู้ดีขึ้น และจิตส านึกย่อมตามมา เช่น ภายหลังการลงพบปะกลุ่มเป้าหมาย (ผู้หาของป่าหรือ
ชาวบ้าน) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ อธิบายระเบียบข้อกฎหมาย และขอความร่วมมือ ได้มีการสั่งการให้
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ในห้วงที่จะเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง หรือมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สื่อให้เห็น
ว่าภาครัฐใส่ใจที่จะร่วมแก้ปัญหาไฟป่าอย่างแท้จริง เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาท าแนวกันไฟ  
อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ก่อนห้วงที่จะเกิดไฟป่า โดยใช้กลไกและก าลังของชาวบ้านในการด าเนิน
กิจกรรมในแต่ละครั้ง ท าให้เกิดทั้งผลการปฏิบัติ และการสร้างการรับรู้โดยตรง 

6.2 ทบทวนหลังกำรด ำเนินกำร (After Action Review) 
หลังจากกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้เสนอแนวทางไปยังท่านนายอ าเภอโพธิ์ตาก เพ่ือจะ

น าแนวทางการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากการให้ผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้หาของป่า 
เพ่ือที่จะจัดคณะท างานลงไปด าเนินการสื่อสารโดยตรง เนื่องจากนายอ าเภอให้ความสนใจ และได้ลง
พ้ืนที่ร่วมกับคณะท างานด้วย ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับ
ความสนใจมากในระดับพ้ืนที่ ส่งผลให้ชาวบ้านตื่นตัวและรับรู้ โดยมีการบอกต่อไปยังกลุ่มเครือข่าย
ของตน พร้อมผู้ใหญ่บ้านยังด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่าในเชิงสัญลักษณ์เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาท าแนวกันไฟ การตั้งจุดคัดกรองในพ้ืนที่ส าคัญจ านวน 5 จุด พร้อม
จัดก าลังพลในการเข้าเวร การจัดชุดลาดตระเวนที่มีความต่อเนื่องครอบคลุม การจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดไฟป่าขึ้น และการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยที่ผ่าน
มาพบว่าสถิติการเกิดไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ตามสถิติย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้ ปี 2560 เกิดไฟป่าขึ้น 3 ครั้ง  
ปี 2561 เกิดไฟป่าขึ้น 4 ครั้ง ปี 2562 เกิดไฟป่าขึ้น 5 ครั้ง และปี 2563 เกิดไฟป่าขึ้น 3 ครั้ง แต่ในปี
นี้ที่มีการด าเนินการตามแนวทางของกลุ่มฯ ท าให้ปี 2564 ไม่เกิดไฟป่าขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว ประกอบกับ
รูปแบบการป้องกันไฟป่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เส้นทางแนวกันไฟเกิดความต่อเนื่องของ
เส้นทางเนื่องมาจากมีการบูรณาการกันทางด้านขอมูล การจัดชุดลาดตระเวนเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
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การ โดยถูกจัดในลักษณะเหลื่อมเวลาและระบุพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน ท าให้เกิดความต่อเนื่องและ 
ลดความเหนื่อยล้าของก าลังพลได้ ด้านการมีส่วนร่วมเล็งเห็นจากการที่จัดกิจกรรม หรือขอความร่วมมือ
ในการท าแนวกันไฟแต่ละครั้ง ประชาชนให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญกลุ่มเป้าหมาย (ผู้หา
ของป่า) เกิดความตระหนักรู้ถึงผลที่จะตามมาหากเกิดไฟป่าขึ้น ท าให้ข่าวสารที่ภาครัฐสื่อสาร 
ในลักษณะอธิบายถึงระเบียบข้อกฎหมาย หรือโทษที่ตามมา ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งผล
สะท้อนกลับคือการได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย  

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ หรือขับเคลื่อนโครงกำรที่ได้จำกกำรศึกษำ 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาไฟป่า ป่าชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยน าผู้เกี่ยวข้องในแต่หละหน่วยที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงมาประชุมเพ่ือระดมความคิด เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ 
มาเป็นแนวทางนั้นมีประเด็นวิพากษ์วิธีวิจัย ดังนี้ 

1) การใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้เหมาะกับสภาพปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
เนื่องจากปัญหาไฟป่ามีสาเหตุหลายปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาในลักษณะนี้จะต้องใช้
ความรู้ที่เป็นสหวิชาการ มีกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลาย ได้แก่ ปลัดอ าเภอ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานเครือข่ายอาสา
พิทักษ์ป่าชุมชนฯ และชาวบ้านผู้มีอาชีพหาของป่า ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในแต่ละด้านอันมาจาก
หน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ที่ต่างกัน ในบางครั้งความเห็นหรือทัศนคติที่มีอาจไม่ตรงกันไปบ้าง 
แต่เนื่องจากการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้มีแนวทางที่ชัดเจนในการระดมความคิด โดยปราศจาก  
การชี้น า ซึ่งทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเต็มที่ โดยสุดท้ายต้องหลอมรวม 
ความต่างให้ได้มาซึ่งบทสรุปที่ต้องน าไปปฏิบัติจริงให้ประจักษ์ผล ท าให้มองเห็นต้นตอของสาเหตุ
พร้อมแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงในแต่ละประเด็น และน ามาซึ่งค าตอบหรือผลลัพธ์ ทั้งยังสามารถ
ขยายผลการพัฒนาไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะปัญหาคล้ายกันในการแก้ไขได้ในอนาคต 

2) การเสนอแนะการดัดแปลงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การดัดแปลงใบพัด
ของเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายให้มีลักษณะเหมือนใบพัดลมให้สามารถเป่าใบไม้ได้ เพ่ือลดงบประมาณ
หรือต้นทุนในการด าเนินการ นับเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นถึงมิติต่าง ๆ คือ การร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จึงเป็นสิ่งที่
ควรส่งเสริมและต่อยอด 

3) นายอ าเภอ ต้องจัดล าดับความส าคัญในการของบประมาณของหน่วยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาจด าเนินไปในรูปแบบของการขอความร่วมมือโดยใช้หลักการของการใช้ทรัพยากร
รว่มกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ซับซ้อน และควรเห็นชอบในแนวทางที่ไม่ใช้งบประมาณเพ่ิมเติม 
เช่น การท าค าสั่งคณะท างานในการสนับสนุนด้านก าลังพล การติดต่อสื่อสารผ่าน Application Line 
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กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอำยุแบบอิเล็กทรอนกิส์ 

กรณีศึกษำเทศบำลนครอุดรธำน ี 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 

ปณวัฒน์ พยุงตน* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี 
ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 โดยได้ศึกษาข้อมูลด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ และข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก คือ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบการประเมินแบบ CIPP (Conventional CIPP 
Model) ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Product) (Stufflebebeam and Shinkfield, 2007) ผลการศึกษาพบว่า
ด้าน บริบท, ปัจจัยน าเข้า, และกระบวนการของหน่วยงานที่ด าเนินตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
และการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment) ลดการใช้เงินสดและเปลี่ยนผ่านการช าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการประเมินผลการด าเนินงานนี้จึงถือเป็น “การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment)” 
น าผลการประเมินในส่วนที่ต้องแก้ไขน ามาปรับปรุงคุณภาพของนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม 
(Tessmer, 1993) ส่วนการประเมินองค์ประกอบสุดท้ายหรือผลผลิต “การประเมินผลสรุปรวม 
(Summative Assessment)” ของนโยบายซึ่งจะน าไปประกอบการตัดสินใจควรยุติหรือต่ออายุ
นโยบายนั้น (Burke, 2014) พบว่ายังมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการใช้เทคโนโลยี ระบบที่สามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่
ด้านบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา การจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่มี
มาตรฐานสูง การวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การพัฒนาการบริการในยุคดิจิทัลในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้เข้าถึงสิทธิและได้รับสิทธิ
ที่พึงได้รับจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จากประเมินผลที่ได้จากตัวแบบ CIPP เป็นเทคนิคการประเมินการพัฒนาควบคู่
ไปกับการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการ ผลลัพธ์จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์การเพ่ือตอบสนองระบบการบริการทุกกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
ค ำส ำคัญ: การประเมิน; การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม; เงินอิเล็กทรอนิกส์; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
1. บทน ำ 

ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรไปอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ  
มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นปัญหาเชิงนโยบายหลายประการที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ประชากร
ผู้สูงอายุมีจ านวนและสัดส่วนมากขึ้น จะใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร ผู้สูงอายุเหล่านี้มีรายได้
เพียงพอส าหรับใช้จ่ายหรือไม่ และแหล่งรายได้มาจากที่ไหน รวมทั้งประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่า
จะเป็นการรักษาพยาบาลหรือการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญที่มีผลต่อสังคมไทย คือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) ย้อนไปปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุ 6 ล้านคนเศษ 
(ร้อยละ 10) คาดการณ์ถึงปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็น 16 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 25) 
เพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่าในเวลาราว ๆ 30 ปีเท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) ในขณะที่
สังคมไทยปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คาดว่าในปี 2564 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสัมบูรณ์ โดยมีคนอายุ 60 ปี
ขึ้นไป เป็นสัดส่วนเท่าหรือมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปีจากนี้ หรือปี 2574 
จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) มีคนอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วน
เท่ากับหรือมากว่า 14% ของประชากรทั้งหมด หรือมีผู้ที่อายุ 60 ปี เป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากว่า 
28% ของประชากรทั้งประเทศ (เทียนทิพย์ เดียวกี่, 2561)   

การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และมีการจัดท าแผนผู้สูอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 -2564) ภาครัฐจึงมี
มาตรการด้านหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นในอนาคต (ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ, 2551) ในโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จากนั้นกรมประชาสงเคราะห์
ได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจบริการเบี้ยยังชีพให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร  
โดยยึดถือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 เดิมอิงระเบียบกรมประชาสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จ่ายใน
อัตรารายละ 300 บาท/เดือน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์
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เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ เป็นคนละ 500 บาท/เดือน ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ในปี 
พ.ศ. 2553 ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดของหน่วยงานรัฐ ในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดโดยเริ่มตั้งแต่ 
อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับ 
800 บาท/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน ผู้สูงอายุสามารถรับเบี้ยยังชีพได้  
โดย 4 วิธี 1) รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง 2) มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนรับแทน 3) รับโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร และ 4) รับโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, กองนิติการ, 2550)  

โครงการ e-payment ภาครัฐ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด
ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้เงินสดเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการช าระเงิน
ของประเทศให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) 
โดยโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยตรงเป็นส่วนในโครงการ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของภาครัฐอย่างครบวงจร ลดความผิดพลาดและ 
การทุจริตจากการจ่ายเงินสดและเช็ค อ านวยความสะดวก จ่ายเงินโดยตรงให้ผู้รับสวัสดิการ 
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบสิทธิของผู้รับสวัสดิการ (ส านักวิชาการ
แผนภาษี, กรมสรรพกร , 2559) ในการจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment คือ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social 
Welfare) โดยกรมบัญชีกลางท าหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง 
เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเดือน อสม. เงินเดือนทหารเกณฑ์ จ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามภูมิล าเนา รูปแบบเดิมเป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด และการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งจาก
วิธีการจ่ายสวัสดิการดังกล่าว ท าให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มารยาท หมายมั่น , 
2555) ซึ่งจากการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุล่าช้ากว่าที่หลักเกณฑ์ก าหนด จ านวน 28 แห่ง เกินกว่าวันที่ก าหนด
เป็นเวลามากที่สุด 77 วัน และยังเกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน เช่น กรณีการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว การจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนา และการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการอ่ืนจากรัฐท าให้การจ่ายเงินซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กรณีจ่ายให้แก่
ผู้ที่ได้รับเงินบ านาญ ท าให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอตามมา ตลอดจนผู้มีสิทธิไม่ได้รับ
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สวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ ไม่มีเงินรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกิดความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิต และไม่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558) และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ได้กล่าวว่า กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแต่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนมกราคม 2563  

ประเทศไทยในปี 2563 มีประชากรจ านวน 66,186,727 คน จ านวนผู้สูงอายุ  จ านวน 
11,633,188 คน ร้อย 17.58 ของประชากรทั้งหมด ในปีเดียวกันจังหวัดอุดรธานี มีประชากร จ านวน 
1,567,983 คน มีจ านวนผู้สูงอายุจ านวน 245,343 คน (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ สสช .) 
โดยเทศบาลนครอุดรธานี มีประชากร จ านวน 131,523 คน มีจ านวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน 15,434 คน แบ่งเป็น อายุ 60-69 ปี จ านวน 8,324 คน อายุ 70-79 ปี จ านวน 5,169 คน 
อายุ 80-89 ปี จ านวน 1,696 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 227 คน (ข้อมูลจากเทศบาลนคร
อุดรธานี) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานีมีมากถึง 
15,434 คน ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทั้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อน จ่ายเงินให้กับ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหรือย้ายภูมิล าเนา จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่รับสิทธิสวัสดิการภาครัฐที่ไม่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ การบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายที่ไม่เพียงพอหรืองบประมาณสูงเกินไป การจัดท า
ข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความเสี่ยงด้านการบันทึกข้อมูล เกิดความผิดพลาดได้ในทุกขั้นตอน 
ดั้งนั้นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
เกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งมีความส าคัญและสะท้อนถึงบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
โดยการพัฒนากลไกและรูปแบบการให้บริการที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับสวัสดิการให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม  
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้ใช้ตัว
แบบการประเมินแบบ CIPP (Conventional CIPP Model) ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
บริบท (Context) ปั จจั ยน า เข้ า  ( Input) กระบวนการ  (Process) และผลผลิต  (Product) 
(Stufflebebeam and Shinkfield, 2007) 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างเดือนมกราค ม 2563 - 
พฤษภาคม 2564 
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3. แนวคิดและวิธีกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบการประเมินแบบ CIPP (Conventional CIPP Model) ประกอบไปด้วย 

4 องค์ประกอบ คือ บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) (Stufflebebeam and Shinkfield, 2007) เนื่องจากตัวแบบ CIPP เป็นวิธีการประเมินที่
นิยมใช้ในแวดวงนโยบายสาธารณะ การประเมินผลนโยบายทางสังคม สาธารณสุข และการศึกษา  
ใช้ตัวแบบ CIPP (รัตนะ บัวสนธ์, 2557) เนื่องจากตัวแบบ CIPP สะท้อนให้เห็นถึงทุกมิติของนโยบาย
ที่ถูกประเมิน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน , ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ, และขั้นตอนการ
ประเมินผล โดยการประเมิน 3 องค์ประกอบแรกของตัวแบบ CIPP คือ บริบท, ปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ถือเป็น “การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment)” เพ่ือน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงคุณภาพของนโยบาย โครงการ กิจกรรม (Tessmer, 1993) ส่วนการประเมิน
องค์ประกอบสุดท้ายหรือผลผลิตนั้นเป็น “การประเมินผลสรุปรวม (Summative Assessment)” 
ของนโยบายซึ่งจะน าไปประกอบการตัดสินใจควรยุติหรือต่ออายุนโยบาย (Burke, 2014) ดังนั้น 
ตัวแบบ CIPP จึงเป็นเทคนิคการประเมินการพัฒนาควบคู่ไปกับการประเมินความคุ้ม ค่าและ
ผลกระทบของโครงการหรือนโยบายสาธารณะ 

ทั้งนี้ Stufflebeam และ Shinkfield (2007) ได้อธิบายแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบ CIPP 
ดังนี้ 

บริบท (Context) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ซึ่งก่อให้เกิดเงื่อนไขความจ าเป็น (Need) ปัญหา (Problem) และโอกาส (Opportunity) ที่ก าหนด
ขอบเขตของนโยบาย 

เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการวางแผน ก าหนดผลลัพธ์ที่
คาดหวังของโครงการ หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับ นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งการประเมินบริบทของโครงการ
เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ เป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันไปน าสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ (สมหวัง 
พิธีนานุวัฒน์, 2553) 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องการด าเนินงานตามนโยบายหรือ
โครงการอันได้แก่ งบประมาณ บุคลากร นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การและเนื้อหาสาระของธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์ ขององค์การด้วย 

เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนิน
โครงการ เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด เพ่ือเลือก
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แผนการจัดโครงการ หรือแผนด าเนินงานที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมิน
ปัจจัยเป็นการประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร เป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้ง ปริมาณ 
และคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุ ด 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (สมหวัง พิธีนานุวัฒน์, 2553) 

กระบวนกำร (Process) หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งมี 2 มิติ คือ (1) มิติประสิทธิผล 
คือ การประเมินว่าหน่วยงานหรืองค์การได้น านโยบายไปปฏิบัติตามแผนและกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และ (2) มิติประสิทธิภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือศึกษาจุดแข็ง และจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมทันท่วงที
ในขณะที่ก าลังด าเนินโครงการอยู่ (สมหวัง พิธีนานุวัฒน์, 2553) 

ผลผลิต (Product) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการโดยการ
ประเมินว่าโครงการหรือนโยบายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาควบคู่ไปกับบริบท, ปัจจัยน าเข้า, และกระบวนการ การประเมินผลผลิตนี้
ต้องผสมผสานวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ
เพ่ือสกัดข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย, แผนงาน หรือโครงการในเชิงลึก ได้แก่ การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) 

เป็นการประเมินที่มุ่งตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ประกอบด้วย 
การประเมินผลผลิต โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการตลอดจนการน าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อีกส่วนหนึ่งคือผลกระทบ ( impact) 
สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  
เพ่ือจะตัดสินใจว่าควรท าต่อไปหรือไม่ หรือยุติ ล้มเลิก หรื อยกฐานะเป็นงานประจ า (สมหวัง 
พิธีนานุวัฒน์, 2553) 

ตัวแบบ CIPP ผู้วิจัยน ามาปรับใช้เพ่ือประเมินโครงการที่เน้นการศึกษาที่หลากหลาย 
ทั้งการศึกษาบริบทเชิงลึก, การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพ และผลตอบแทนเชิงปริมาณ รวมทั้ง 
การสัมภาษณ์ ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Hawkins 
and Holmeboe, 2008; Patton, 2011; รัตนะ บัวสนธ์, 2557) นอกจากนี้ จากรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Willoughby (2014) 
ที่ใช้ตัวแบบระบบนโยบาย (Policy Systems) ซึ่งคล้ายกับตัวแบบ CIPP ได้สะท้อนให้เห็นถึงมิติที่
หลากหลายของตัวแบบการประเมินทั้งสอง จึงเป็นที่มาของเทคนิค Embedded CIPP ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบย่อยของตัวแบบ CIPP โดยใช้ตัวชี้วัดและวิธีการศึกษาที่หลากหลาย 



[316] 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาเห็นว่า การน ารูปแบบการประเมินโครงการของซิป (CIPP 
Model) มาท าการศึกษา การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2563 
- พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นการประเมินอย่างมีระบบ กระบวนการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือสารสนเทศในการตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมทั้งมีคุณค่าในการประเมินโครงการด้วย 
 
4. ขอบเขตและแนวทำงกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาประกอบด้วยด้านเนื้อหา และขอบเขตการศึกษา 
ด้านพื้นที่ และประชากร มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 
ใช้รูปแบบการประเมินใช้ตัวแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือทราบถึงประโยชน์หรือปัญหาอุปสรรค ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการประเมินการ
ด าเนินงานของโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผน ในการก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ 

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบของโครงการ 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินด้านการปรับ
ใช้เพื่อควบคุมการด าเนินการของโครงการ 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและดู
ผลส าเร็จของโครงการ 

4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินเป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนระบบการด าเนินงานที่ช่วยให้

หน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคเพ่ือด าเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ 
5.2 ได้ทราบถึงผลดี ผลเสีย ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ และได้รับ

แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 
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6. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรมข้อมูล 
จากแนวคิดตามตัวแบบ CIPP ผู้วิจัยได้เสนอไปแล้วข้างต้น ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอวิธี

เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งไปกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร , นโยบาย, โครงการ, สถิติผลการ
ด าเนินงาน, การสังเคราะห์และคัดเลือกตัวชี้วัดในแต่ละตัวแบบ , รายงานการเบิกจ่ายประจ าเดือน, 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

6.1 กำรวิจัยจำกเอกสำร 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม (C-Context) และปัจจัยน าเข้า (I-Input) 

ตามกรอบแนวคิดในการประเมิน โดยมีประเด็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ดังนี้ 
- ข้อมูลจากสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ท้องถิ่น ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 

งบประมาณภาครัฐ ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เดือนมกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564) 

- วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สถานการณ์
ผู้สูงอายุ วิวัฒนาการนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ แผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี 

- เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รูปแบบระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ระบบ ระเบียบ โครงสร้าง  
การปฏิบัติงานขิงเทศบาลนครอุดรธานี ข้อมูลประชาชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

6.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

- สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางโทรศัพท์ จ านวน 5-10 คน 
- สัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 
- เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศข้อมูลเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่ รับลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 

6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการใช้ตัวแบบ CIPP ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
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7. กรอบแนวคิดในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
บริบท (C-Context)  

ค ำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร  บริบท หมายถึง สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ส่งผลกระบททั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็น
นโยบายสาธารณะที่ส าคัญต่อแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของรัฐไทยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ยกระดับการพัฒนาประเทศในการใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุตามนโยบาย 

ทฤษฏีหรือเหตุผลสนับสนุน ผู้ศึกษาได้ประยุกต์จากแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: 
UNDP) ได้คัดเลือกประเด็นที่เป็นจุดเน้นความมั่นคงของมนุษย์ในปีปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล และความมั่นคงทางการเมือง 
(ระพีพรรณ ค าหอม, 2554, น.96)  

ตำรำงท่ี 1. ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ด้านบริบท (C-Context) 
มิติกำรประเมิน ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน 

มิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม บริบท
พื้นฐานของเทศบาลนครอุดรธานี บริบท
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

1. สถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศไทย 
2. สถิติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศไทย 
3. จ านวนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี เช่น 
ผู้สูงอายุรับเงินสด ,รับผ่านบัญชีธนาคาร 
4. ความพร้อมการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
เทศบาลนครอุดรธานี เช่น จ านวนผู้สูงอายุรับเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร 
5. ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานีกับการบูรณา
การกับโครงการ e-payment ภาครัฐ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

ค ำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร “ปัจจัยน าเข้า (Input)” หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นจ านวน
เงิน หรือทรัพยากรมรรูปพรรณสัณฐานชัดเจน เช่น ก าลังคน จ านวนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ครอบคลุมถึงปัจจัยน าเข้าที่มองไม่เห็น ได้แก่ โครงสร้างการ
บริหารงานของหน่วยงาน กฎ ระเบียบข้อบังคับ เช่น ระเบียบการจ่ายเงิน ระเบียบสิทธิเบี้ยยังชีพ  
เป็นต้น  
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ทฤษฏีหรือเหตุผลสนับสนุน ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 4 M,s คือ หลักการ 4 M 
และการจัดการ การบริหารต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานใช้ในการบริหาร 
การมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับ 
ความต้องการในการด าเนินงานโครงการ และมีระบบการัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดได้ประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545, น.18) ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นองค์
กอบที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ตำรำงท่ี 2. ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
มิติกำรประเมิน ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน 

-บุคลากร (Man), งบประมาณ (Money), 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) 
-กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการ 
 

1. จ านวนบุคลากรที่ปฏบิัติงานเพียงพอต่อการบริการงานด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
2. งบประมาณเพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 
3. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  เ ช่น คอมพิวเตอร์  ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. การสนับสนุนของหน่วยงาน ผูบ้ริหาร  
5. มีระเบียบ กฎเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
กระบวนกำร (Process) 

ค ำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร การประเมินกระบวนการในที่นี้ หมายถึง การประเมิน
วิธีการด าเนินงานของโครงการ การน าปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมสอดคล้องอย่างไร การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร หรือปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้น การประเมินแผนการด าเนินงาน 
และมีกระบวนการปรับปรุงปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไรระหว่างด าเนินการ 

ทฤษฏีหรือเหตุผลสนับสนุน ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบ 
(Input-Output Model หรือ System Approach Model) ของ Katz and Kahn โดยเลือกในส่วน
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ได้แก่ การวางแผนงาน การจัดบุคลากร การติดตามผล 
การประเมินผล ระบบการตรวจสอบ (Katz and Kahn, 1978; อ้างถึงใน มยุรี บุญริ้ว, 2547, น.38-
39) ผู้ศึกษาน ามาก าหนดในกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดการประเมินด้าน
กระบวนการให้สอดคล้องตามความเหมาะสม 
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ตำรำงท่ี 3. ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) 
มิติกำรประเมิน ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน 

-การวางแผนงาน การจัดบุคลากร การติดตาม
ผล การประเมินผล ระบบการตรวจสอบ 

-การปฏิบัติงาน การด าเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 

1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  
2. แผนการจ่ายเงินผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบทุกวันที่ 10 

ของเดือน ทุกราย  
3. สามารถตรวจสอบยอดผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ยอดการเบิกจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ทุกเดือน 

4. ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมประมวลข้อมูลการรับเบี้ย
ผู้สูงอายุได้รายบุคคล มีความแม่นย าสูง 

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าทุกเดือน 

 
ผลผลิต (Product) 

ค ำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร คือ การประเมินผลหลังด าเนินโครงการ การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ข้อมูลที่จะน ามาใช้
ในการตัดสินคุณค่าของโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นรูปแบบโครงการที่ควรด าเนินการ 
หรือยุติ หรือพัฒนาต่อยอด เป็นต้น 

ทฤษฏีหรือเหตุผลสนับสนุน ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (Results-based budgeting) และทฤษฎีการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
management) (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548; Willoughby, 2014) ซึ่งเป็นการน าเอากลยุทธ์
ทางด้านธุรกิจที่ถือว่าประชาชนถือเป็น “ผู้บริโภค” หรือ “ผู้รับบริการ” มาประยุกต์ในการจัดบริการ
สาธารณะ ส าหรับ “ผลผลิต (Product)” วัดด้วยการวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี กระบวนการ และปัจจัยน าเข้าในการสะท้อนความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน โครงการ ผลลัพธ์ทั้งทางบวกและทางลบ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตำรำงท่ี 4. ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน ด้านผลผลิต (Product) 
มิติกำรประเมิน ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน 

-กา รบร รลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ขอ ง โค ร งก า ร 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี 
กระบวนการ 

-ปัจจัยน าเข้าในการสะท้อนความส าเร็จของ
การด าเนินงาน โครงการ ผลลัพธ์ทั้งทางบวก
และทางลบ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

1. วิเคราะห์ความคิดของบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ(ท้ังทางบวก/ทางลบ) 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ท้ังทางบวก/ทางลบ) 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลทางบวก/ 
ทางลบ) 

3.1 ระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคมได้จริง (ข้อมูลรับเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี/
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มิติกำรประเมิน ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน 

ทะเบียนราษฎรกรมการปกครอง/กรมบัญชีกลาง/ธนาคาร) 
3.2 ลดขั้นตอน เอกสาร กระดาษ ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องเดินทาง

มารับบริการ สะดวก รวดเร็วต่อการบริการ ข้อมูลมีความแม่นย า 
ตรวจสอบได้ 

 
8. อภิปลำยผลกำรศึกษำ 

8.1 บริบท (Context) 

ตำรำงท่ี 5. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) 
ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. สถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย 
2. สถิติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไทย 
3. จ านวนการรับเบี้ยยั ง ชีพผู้สูงอายุของ
เทศบาลนครอุดรธานี เช่น ผู้สูงอายุรับเงินสด 
รับผ่านบัญชีธนาคาร 

ความสามารถของเทศบาลนครอุดรธานีการรับลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 15,434 คน ด้วยบัญชีธนาคารเพื่อ
รองรับการรับเงินตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และการถ่ายโอนข้อมูลผู้สูงอายุกับระบบการบูรณาการกับ
โครงการ e-payment ภาครัฐ เพื่ อจ่ายเ งินเบี้ยยั ง ชีพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้จริง 

4. ความพร้อมการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครอุดรธานี เช่น 
จ านวนผู้สูงอายุรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร 
5. ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
อุดรธานีกับการบูรณาการกับโครงการ e-
payment ภาครัฐ เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลหรือเ ช่ือมโยงข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยี ตามโครงการระบบฐานข้อมูล บูรณาการสวัสดิการ
สังคมของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสามารถ
ด าเนินการโอนเงินโดยตรงให้กับผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เริ่มพร้อมกันท้ังประเทศในวันที่ 10 มกราคม 2563 

มีจ านวนผู้สูงอายุที่ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ จ านวน 15,434 
คน อายุ 60-69 ปี จ านวน 8,324 คน, อายุ 70-79 ปี จ านวน 
5,169 คน, อายุ 80-89 ปี จ านวน 1,696 คน และอายุ 90 ปีขึ้นไป 
จ านวน 227 คน ปี 2464 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
118,386,000 บาท และผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
ทุกรายรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร 

 
ปัญหำ และอุปสรรค 
ด้วยบริบทเมืองขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มาก ระบบประมวลผลข้อมูล 

เพ่ือน าไปเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุมีโอกาสผิดพลาดได้ และการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงสิทธิในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตามก าหนดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ข้อมูลรายเดือน เช่น การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูลก่อนการเบิกจ่าย และ
การตรวจสอบความผิดพลาดหลังการเบิกจ่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
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8.2 ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

ตำรำงท่ี 6. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอต่อ
การบริการงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1.1 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยัง
ชีพทุกประเภท จ านวน 8 คน 
1.2 บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความเพียงพอต่อ
การบริการผู้สูงอายุ 
1.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรมีส่วนงานฝ่ายอื่นปฏิบัติงานร่วม
ด้วย ซึ่งไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลเชิงบวก คือ มีบุคลากร
สนับสนุนท างานร่วมกัน สามารถให้บริการได้ทุกคน ส่วนผลเชิงลบ 
คือ บ่อยครั้งมีการสื่อสารคลาดเคลื่อน หรือให้ข้อมูลผิดพลาดได้ 
เนื่องจากไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

2.งบประมาณเพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

2.1 เทศบาลนครอุดรธานีได้รับงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 114,126,000 บาท เบิกจ่าย
จริง 111,468,000 บาท ร้อยละ 97.67 ยอดเงินเหลือจ่าย 2.6 
ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ จ านวน 
118,386,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 และได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้นทุกปี ตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ ผลการเบิกจ่าย (ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 รวม 8 เดือน) จ านวน 76,890,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
64.95 เฉลี่ยเบิกจ่ายเดือนละ 9.6 ล้านบาท 
2.2 จากข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบเบี้ยยั ง ชีพของปี  2563 
มีงบประมาณเพียงพอ ส่วนปี 2564 มีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ
ทุก เดือนได้ทุกราย ผลการศึกษาพบว่ามีการจัดท าค าขอ
งบประมาณซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่จัดท าและค านวณงบประมาณด้วย
ตนเอง อาจมีความเสี่ยงในการจัดท าค าของบประมาณไม่เพียงพอ 
จึงต้องอาศัยข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

3. ค ว า ม พร้ อ ม ข อ ง วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบ
สารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกัน
ทั้งส านักงาน 
3.2 เนื่องจากระบบเบี้ยยังชีพต้องใช้อินเทอร์เน็ต โดยหน่วยงาน 
มีระบบอินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้าที่มีรหัสผ่านส่วนตัวทุกคน บ่อยครั้ง
ที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า หรือไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้อง
ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวในการท างาน 
3.3 ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหัวใจหลักในการ
ท างานในปัจจุบัน โดยสามารถใช้งานบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล 



[323] 

 

ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

ตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด บ่อยครั้งไม่สามารถเข้าใช้
งานระบบได้เนื่องมีการใช้ข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ และการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน ต้องศึกษาคู่มือที่มีรายละเอียด
ที่ซับซ้อน 
3.4 ส่วนระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตรวจสอบข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้อย่างแม่นย า ประมวลผลข้อมูล สรุปรายการเบิกจ่ายเงินได้ชัดเจน 

4. การสนับสนุนของหน่วยงาน ผู้บริหาร  4.1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในการจัดท า
ค าของบประมาณโดยตรง และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ด้านเบี้ยยังชีพเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้น 
4.2 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับรับเงินเบี้ยยังชีพตามสิทธิที่พึงได้รับ 
โดยการอนุมัติการเบิกจ่ายให้เฉพาะรายเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วนทันที 

5. มีระเบียบ กฎเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

5.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือราชการ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 
และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือการบริการ 
ที่ เป็นไปตามก าหนด กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  มีกระบวนการ
ตรวจสอบ หน่วยงาน คอยควบคุมก ากับดูแล โดยด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบฯ   

 
ปัญหำ และอุปสรรค 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุผิดพลาด เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ที่ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระบบ
ประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้าในช่วงเร่งด่วน การบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ความล่าช้า  
ในการรายงานผลหลังวันที่ 10 ของเดือน  

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ มีความจ าเป็นต้องน าระบบการบันทึก
ข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งภายหลังการบันทึกข้อมูล และ
ความล่าช้าของระบบที่พบ คือ อินเทอร์เน็ต การใช้งานของระบบจ านวนมาก หรือระบบขัดแข้ง 
แนวทางปรับปรุง ควรมีระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะงานด้านนี้ และให้ส่วนกลางที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วน หรือการใช้คู่มือแนวปฏิบัติ การมีพ่ีเลี้ยงในระดับจังหวัดให้ค าปรึกษา
แก้ไขได ้
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ตำรำงท่ี 7. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. ความพร้อมในการจ่ าย เบี้ยยั ง ชีพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครอุดรธาน ี
 

1.1 เทศบาลนครอุดรธานี มีความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ เดิมได้เบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของ
ผู้สูงอายุทุกรายแล้ว คิดเป็น 100% 
1.2 ในช่วงแรกที่กรมบัญชีกลางกลางด าเนินการเบิกจ่ายตรง 
พบปัญหาอุปสรรค เช่น การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุผิด (เลขบัตร
ประชาชน/วันเดือนปีเกิด/บัญชีธนาคาร) เมื่อมีการแก้ไขให้
ถูกต้องในเดือนถัดไปที่มีการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุจะได้รับเงิน
ตามปกติ 
1.3 ด้วยเทศบาลนครอุดรธานีเป็นท้องท้อนขนาดใหญ่ มีจ านวน
ผู้สูงอายุที่มากกว่าท้องถิ่นระดับต าบล มีโอกาสที่ข้อมูลผิดพลาด
ได้ เช่น การจ่ายเงินซ้ าซ้อนผู้สูงอายุเสียชีวิต ผู้สูงอายุย้าย
ภูมิล าเนา หรือผู้สูงอายุรับบ านาญจากรัฐ เนื่องจากกระบวนการ
ในการตรวจสอบก่อนท่ีกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายตรงนั้น มีข้อจ ากัด
หลายด้านในการเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบ 
1.4 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันของเทศบาล
นครอุดรธานี พบว่ามีผลการด าเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น
ปกติทุกเดือน ทุกราย ลดปัญหาความผิดพลาด ความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลได้จริง 

2. ด าเนินการได้ตามแผนการจ่ายเงินผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบทุกวันที่ 10 ของ
เดือน  

2.1 จากการตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง โดยรหัสใช้งานของ
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามก าหนดทุก
วันที่ 10 ของทุกเดือน ข้อมูลตั้งแต่เดือน (มกราคม 2563 - 
พฤษภาคม 2564) นับตั้งแต่ที่กรมบัญชีกลางด าเนินการเบิกจ่าย
ตรงให้ผู้สูงอายุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. สามารถตรวจสอบยอดผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 
ยอดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ทุกเดือน 

3.1 ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกรมบัญชีกลางโดยรหัสการ
ใช้งานของเทศบาลนครอุดรธานี มีการรายงานผลการเบิกจา่ยเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้ทุกเดือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้รายงานผลให้กับ
ผู้บังคับบัญชา ส่วนการคลังได้ทันที หรือสามารถเข้าดูผลการ
เบิกจ่ายได้ตลอดเมื่อมีความต้องการข้อมูลดังกล่าว 
3.2 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 
จ านวนการเบิกจ่าย จ านวนคนที่ได้รับเงิน กับข้อมูลผู้สูงอายุที่มี
สิทธิได้รับเงินประจ าเดือน เพื่อลดความผิดพลาด และท าให้
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินทุกราย ได้รับเงินตามสิทธิเป็นไปตาม
ยอดเงินและวันเวลาที่ได้รับเงินในแต่ละเดือน 
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ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

4. ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมประมวล
ข้อมูลการรับเบี้ยผู้สูงอายุได้รายบุคคล มีความ
แม่นย าสูง 

4.1 กระบวนการก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมี
ระบบการตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล ทุกเดือนภายในวันที่ 28 
ของเดือนนั้น ๆ และการตรวจสอบด้วยระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน ในระดับหน่วยงาน คือ 
กรมการปกครองตรวจสอบทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุ 
กรมบัญชีกลางร่วมกับระบบธนาคารตรวจสอบความซ้ าซ้อนการ
จ่ายเงิน ระบบบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง ข้อมูลจึงมีความถูกต้อง 
แม่นย า หากผิดพลาดระบบระงับการจ่ายเงินในเดือนนั้นทันที 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ 
4.2 ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนอกจากรายงานผล 
ประมวลผลการเบิกจ่ายในภาพรวมแต่ละเดือนแล้ว ยังสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดรายบุคคลได้ เช่น การรายงาน
สถานการณ์รับเงิน จ านวนเงิน เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อม
เลขบัญชีธนาคาร ให้ผู้สูงอายุที่ต้องการตรวจสอบสามารถ
ด าเนินการได้ทันที ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว มีความถูกต้อง แม่นย า 

5. สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประจ าทุกเดือน 

5.1 การรายงานผลนอกจากจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีความ
แม่นย าสูงแล้ว ยังช่วยบริหารจัดการด้านงบประมาณ การวางแผน
งานต่อเนื่อง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในระบบดั้งเดิมที่ต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลเอง รายงานด้วยเอกสารที่จัดท า
ขึ้น และเป็นการฝากงานไว้เฉพาะตัวบุคคล ซึ่งท าให้รับรู้เพียง
เฉพาะคน บางครั้งไม่สามารถท าแทนกันได้ หรือข้อมูลอาจมี
ความคลาดเคลื่อน ในการรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยมาฐาน
การปฏิบัติงานท่ีรอบคอบและเป็นข้อมูลถูกต้อง 
5.2 ในการรายงานผลด าเนินการส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันที
ภายหลังการเบิกจ่ายประจ าเดือน ถัดไปอีก 1 วัน มีการท าสถิติ
ข้อมูลยอดการเบิกจ่าย จ านวนคน จ านวนเงิน และการรายงาน
ผลโดยตรงตามไตรมาสของทางราชการทุก 3 เดือน ในระบบของ
ส านักงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลการเบิกจ่ายและการวิเคราะห์
ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปอีกด้วย 

 
ปัญหำ และอุปสรรค 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุผิดพลาด เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ที่ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระบบ
ประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้าในช่วงเร่งด่วน การบันทึกข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ความล่าช้า  
ในการรายงานผลหลังวันที่ 10 ของเดือน  
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เพ่ือป้องกันความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ มีความจ าเป็นต้องน าระบบการบันทึก
ข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งภายหลังการบันทึกข้อมูล และ
ความล่าช้าของระบบที่พบ คือ อินเทอร์เน็ต การใช้งานของระบบจ านวนมาก หรือระบบขัดแข้ง 
แนวทางปรับปรุง ควรมีระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะงานด้านนี้ และให้ส่วนกลางที่ท าหน้าที่ดูแลระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วน หรือการใช้คู่มือแนวปฏิบัติ การมีพ่ีเลี้ยงในระดับจังหวัดให้ค าปรึกษา
แก้ไขได ้

ตำรำงท่ี 8. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) 
ประเด็นที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. ระดับความคิดของบุคลากร เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2. ความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ผลลัพธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
-มีระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพที่มีประสิทธิภาพ 
-มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อการด าเนินงาน 
-ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด  
-ข้อมูลมีความแม่นย าสูง 
-สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 

1) ผู้ปฏิบัติงานและผู้สูงอายุมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการเชิง
บวก 
2) โครงการบรรลุเป้าหมายในการจ่ายเงินโดยตรงให้ผู้สูงอายุแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นพร้อมกันท่ัวประเทศ (มกราคม 2563) 
3) สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติรูปแบบเดียวกัน 
4) การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่ ใช้ระบบเทคโนโลยีในการท างาน เป็นราชการยุคดิจิทัล 
5) การปฏิบัติงานรูปแบบเป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตามความเป็นจริงได้ชุดข้อมูลที่มีความแม่นย าสูง 
 

 
ปัญหำ และอุปสรรค 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพยังมีความจ าเป็นต้องใช้ส าเนาเอกสาร เนื่องจากต้องใช้ในการ

ตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะราย และไม่มีการน าเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้งาน หรือกรณี  
ความผิดพลาดของข้อมูลผู้สูงอายุที่ เกิดปัญหาไม่ได้รับเงิน แม้มีเพียงเล็กน้อยแต่นั้นหมายถึง 
ความบกพร่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านการตรวจสอบด้วยระบบเทคโนโลยีตลอดเวลา ระบบ
ความปลอดภัยความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนของผู้สูงอายุ  
ในยุคสื่อสารออนไลน์ ที่พบข่าวเท็จจริง ข่าวปลอมได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีโอกาสตกเป็น
เครื่องมือของมิจฉาชีพ การตรวจสอบสิทธิผ่านระบบออนไลน์ 

ดังนั้น ต้องปรับเปลี่ยนการรับลงทะเบียนจากเอกสารเป็นการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศ หรือการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน และพิมพ์เอกสารรับรองการรับลงทะเบียนให้กับ
ผู้สูงอายุ ส่วนประเด็นการแจ้งข่าวสารโดยการจัดท าประกาศเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้น า
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ชุมชน และการประกาศจากระบบกระจายข่ายของเทศบาลที่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนคร
อุดรธานี รายสัปดาห์/เดือน 

กำรอภิปลำยผลระดับควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
ระดบัความคิดของบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8 คน 

โดยแบ่งรายละเอียดการสรุปผล ดังนี้ 
1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฐานบูรณาการฐานข้อมูลจ่ายเบี้ยยังชีพแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยกรมบัญชีกลางเป็นไปในทิศทางบวก ภาพรวมเห็นว่าสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
มองว่าเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในกาปฏิบัติงานของเทศบาลมีจ านวนผู้สูงอายุมากขึ้นและเพ่ิมขึ้น  
ทุกปี ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีน ามาใช้ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาด การจ่ายเ งิน
ซ้ าซ้อน ส่วนระดับความคิดเห็นในเชิงลบมองว่า โครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นให้เร็วกว่านี้ เพราะถ้าเริ่มต้น
ตั้งแต่การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โดยจะท าให้ไม่พบปัญหาเรียกเงินคืนผู้สูงอายุที่รับเงินซ้ าซ้อน กรณี
เสียชีวิต กรณีย้ายภูมิล าเนา กรณีรับบ านาญจากภาครัฐ เพราะระบบข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ก่อน
การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ 

2) ด้านกระบวนการด าเนินงาน โดยผู้ปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นภาพรวมในทิศ
ทางบวก คือ ตั้งแต่มีการจ่ายเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกรมบัญชีกลาง ท าให้ลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงานได้ เช่น เดิมที่ต้องจัดท าเอกสารด าเนินการเบิกจ่ายเองใช้กระดาษจ านวนมาก 
การจัดท าไฟล์เอกสารข้อมูลทั้งวันรวมทั้งมีโอกาสผิดพลาดในทุกขั้นตอน แต่ปัจจุบันไม่มีความจ าเป็น
อีกแล้ว แต่ต้องบันทึกข้อมูลเริ่มต้นในระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลประจ าตัวของ
ผู้สูงอายุจะผิดพลาดไม่ได้ ส่วนระดับความคิดเห็นในเชิงลบ คือ กระบวนการด าเนินงานด้าน 
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารหรือส าเนาเอกสารของ
ผู้สูงอายุเพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลกับเอกสารหลักฐาน  
เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนเฉพาะราย 

3) ด้านการจัดการ ในส่วนนี้หมายถึง อุปกรณ์ ทรัพยากรที่ใช้และเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ระดับความเห็นเห็นในภาพรวมเป็นไปในเชิงลบ คือ ทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ หรือมีแต่ไม่ได้น ามาใช้เฉพาะงานด้านนี้โดยตรง โดยเฉพาะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ผู้ปฏิบัติงานใช้คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน และบ่อยครั้งที่ระบบ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานมีความล่าช้า ที่ส าคัญในช่วงจ าเป็นส าคัญการเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงานระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่รองรับหรือเข้าใช้งานไม่ได้ แต่เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวกลับ
ไม่พบปัญหาดังกล่าวเหมือนใช้อินเทอร์เน็ตหน่วยงานในส่วนนี้ผู้ปฏิบัติงานจึงอยากให้มีการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนอุปกรณ์ส าคัญ และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงหรือ
น ามาใช้เฉพาะงานเบี้ยยังชีพโดยตรง ส่วนระดับความคิดเห็นเชิงบวก คือ การจัดการของหน่วงงานทุก
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คนภายในส่วนงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง แต่ยังมีส่วนงานอ่ืนที่สนับสนุน
และให้บริการเบื้องต้นที่เก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ 

4) ด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระดับความเห็นเห็นในภาพรวมแบบเชิงบวก 
คือ การเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางด าเนินการโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุได้จริงพร้อมกันทั่วประเทศ
ตามก าหนดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ที่ส าคัญเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ หรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ท าให้ได้ข้อมูลท างานที่เป็นชุดข้อมูลปัจจุบันไม่มีการท างานซ้ าซ้อน หรือ
ท างานย้อนหลัง หรือแก้ไขปัญหารายที่ตกค้างมานานแล้ว ระดับความคิดเห็นเชิงลบ คือ กระบวนการ
เบิกจ่ายเงินในปัจจุบันด าเนินการได้ในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ อีกส่วนคือ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยังให้ท้องถิ่นด าเนินการเบิกจ่ายเงินเอง ทั้งที่มีข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบสาร
เทศสนเทศแหล่งเดียวกัน เป็นไปได้ต้องการให้มีการเบิกจ่ายเงินตรงจากกรมบัญชีกลางเบี้ยยังชีพ  
ที่เก่ียวข้องทุกประเภทด้วย เพราะเทศบาลมีความพร้อมถ่ายโอนข้อมูลที่มีเช่นเดียวกับข้อมูลผู้สูงอายุ 
และคนพิการ 

5) ด้านระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
มีระดับความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานเชิงบวก คือ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพเป็นหัวใจหลัก
ของรูปแบบการด าเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบันทึกข้อมูล การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการได้ทันทีในระบบ ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเชิงลบ คือ บ่อยครั้งที่ระบบสารสนเทศเข้าใช้งานไม่ได้หรือเข้าใช้งานได้สักระยะระบบ  
ก็หยุดท างานหรือท างานไม่แล้วเสร็จ ระบบมีความล่าช้าในการประมวลหรือบันทึกข้อมูล ในการแก้ไข
ปัญหาบางครั้งที่ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน จึงต้องการให้สามารถสื่อสารกับผู้รับผิดสอบส่วนกลางกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ทันที เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

กำรอภิปลำยผลระดับควำมคิดเห็นของผู้สูงอำยุ 
ความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลนครอุดรธานี โดยแบ่งรายละเอียดการสรุปผล ดังนี้ 
1) ระดับความคิดเห็นเปรียบเทียบการรับเงินแบบเดิมที่เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย

ให้และการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับตรงจากกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 10 ของเดือน ผู้สูงอายุมีระดับความ
คิดเห็น กล่าวคือ ในเชิงบวก ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นมากยิ่งข้ึนในระบบการเบิกจ่ายเงิน ท าให้ได้รับเงิน
อย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ส าคัญผู้สูงอายุสามารถเปิดบัญชีได้ทุกธนาคารไม่จ าเป็นว่าต้อง
เป็นธนาคารของรัฐหรือธนาคารกรุงไทยที่ส่วนใหญ่รับข้อมูลกันมาว่าจะได้รับเงินก่อนธนาคารอ่ืน ๆ 
ส่วนระดับความคิดเห็นเชิงลบ คือ แม้ว่าจะได้รับเงินพร้อมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกวันที่ 10 
ของเดือน แต่เดิมเคยได้รับเงินประมาณวันที่ 4-9 ของทุกเดือนซึ่งบางครั้งก็มีความจ าเป็นต้องได้รับ
เงินในต้นเดือนเนื่องจากมีการใช้จ่ายในส่วนตัวและครอบครัวที่ต้องรอเงินจ านวนนี้จากภาครัฐด้วย  
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แต่เมื่อมีการจ่ายเงินตรงพร้อมกันทุกวันที่ 10 ส่วนตัวก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนี้ในส่วนนี้หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินในต้นเดือนก็มีการปรับรูปแบบใหม่ให้สามารถรอเงินจ านวนดังกล่าวในวันที่ 10 ของ
เดือนนั้นได้ 

2) ด้านการบริการ มีระดับความคิดเห็นในเชิงบวก คือ เดิมทุกปีที่ปฏิบัติกันและ
บันทึกไว้หรือบอกกล่าวลูกหลานครอบครัวไว้ต้องรายงานตัวแสดงการด ารงชีพของผู้สูงอายุกับ
เทศบาลทุกปี บางครั้งอาจหลงลืมหรือไม่ได้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ท าให้ถูกระงับการจ่ายเงิน 
จนกว่าจะแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่หรือติดต่อในช่องทางต่าง ๆ แล้ว จึงจะได้รับเงินปกติในทุกเดือน  
แต่ด้วยระบบปัจจุบันทราบว่าสามารถตรวจสอบสถานะด้านการมีชีวิต การย้ายภูมิล าเนา ด้วยระบบ
เทคโนโลยีออนไลน์ จึงไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวกับเทศบาลอีกแล้ว ส่วนระดับความคิดเห็นเชิงลบ 
คือ การบริการอยากให้สามารถเข้าถึงในช่องทางที่หลากลายหรือเน้นการติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ และ
อีกอย่างหากปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีแล้วการย้ายภูมิล าเนา ถ้าเป็นไปได้  
ไม่จ าเป็นต้องไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นแห่งใหม่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้มากกว่าเดิม 

3) ด้านความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็น คือ ทุกคนที่สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ 
ในการบริการด้านเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี  
โดยเฉาะการบริการทุกครั้งที่ใจใส่ให้ข้อมูล ให้บริการอย่างดี การสื่อสารอย่างเข้าใจง่าย ที่ส าคัญคือ
การแนะน าการบริการทั้งยังมีการติดตามงานให้ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่
พร้อมรับเรื่องไว้เมื่อด าเนินแล้วมีการแจ้งให้กับผู้สูงอายุ หรือครอบครัวผู้สูงอายุทราบในทันที และ
ระดับความพึงพอใจในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่ไม่ต้องเดินทางมา
ด้วยตนเอง เมื่อมีการสื่อสารเจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนสิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุง คือ 
การแจ้งข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบ โดยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน เนื่องจากมีการรับ
ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ จ านวนมากจากแหล่งที่มา มีทั้งเชื่อถือได้และไม่ได้ แต่โอกาสที่จะได้รับ
ข่าวสารจากเทศบาลโดยตรงยังมีน้อย บ่อยครั้งที่ข่าสารออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจต้อง
เดินทางมาสอบถามด้วยตนเอง เช่น การแจ้งน าเอกสารมารายงานตัวเพ่ือเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพ หรือต้อง
เปลี่ยนบัญชีธนาคารเป็นกรุงไทยอ่ืน ๆ ท าให้ผู้สูงอายุเป็นกังวลและอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงมา
กับข่าวไม่เป็นความจริงหรือข่าวเท็จต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันได้ 

4) ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเงินที่ได้รับเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องการ
ให้รัฐเห็นความส าคัญเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มากกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน เช่น รายละ 1-3 พันบาท
แบบถ้วนหน้า หรือการรับเงินในปัจจุบันในลักษณะขั้นบันไดที่ผู้สูงอายุทราบว่าเงินที่ได้จะเพ่ิมขึ้น เช่น 
60-69 ปี จ านวน 600 บาท, 70-79 ปี จ านวน 700 บาท, 80-89 ปี จ านวน 800 บาท และ 90 ปีขึ้น
ไป จ านวน 1,000 บาท เดิมผู้สูงอายุเข้าในว่าเมื่ออายุครบตามเดือนเกิดแล้วจะได้รับการปรับยอดเงิน
ทันที แต่ปัจจุบันทราบว่าต้องรอจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณของทางราชการ จึงจะมีการปรับยอดเงิน
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ขึ้นตามสิทธิที่จะได้รับ จึงต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเพ่ิมขึ้นให้
เร็วขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

ด้ำนผลลัพธ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงจากกรมบัญชีกลาง สามารถเนินการได้ประสบความส าเร็จพร้อม
กันทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2563 และเทศบาลนครอุดรธานีกับระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
มีการถ่ายโอนข้อมูลในระบบเพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายได้จริง แม้ในเดือนแรกที่กรมบัญชีกลางได้
ด าเนินการเบิกจ่าย จะท าให้ผู้สูงอายุรับเงินไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากติดปัญหาข้อมูลผิดพลาด แต่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถประมวลข้อมูลดังกล่าวเร่งด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ในเดือนที่สองด าเนินการ
แก้ไขได้เป็นที่พอใจ และในเดือนที่สามเป็นต้นไปตั้งแต่กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน เทศบาลนครอุดรธานีมี
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยลงเรื่อย ๆ ถึงขั้นที่สามารถด าเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลเบี้ยยังชีพที่แก้ไข
ปัญหาได้ถึงร้อยละ 99.83% ส่วนอีก 0.17% ประมาณ 25 ราย ที่เหลือเป็นข้อมูลตกค้างที่ผู้สูงอายุ
ขาดการติดต่อแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าเทียบกับจ านวนส่วนมากที่ไม่พบปัญหาในการเบิกจ่ายเลย 

2) ระบบฐานข้อมูลของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจากการวิเคราะห์  
ในรูปแบบของ CIPP ในประเด็นที่เกี่ยวข้องล้วนสนับสนุนในทิศทางบวก แม้จะเกิดปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บ้าง แต่สามารถควบคุมการด าเนินงานให้ส าเร็จได้ ดังนั้น ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน์จริง ตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นน าเข้าข้อมูล ตรวจสอบ ประมวลผล ถึงขั้นสุดท้ายที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินมีการ
ใช้ระบบเบี้ยยังชีพนี้ เป็นส าคัญ หากจะกล่าวได้ว่าในการท างานด้านเบี้ยยังชีพนี้ ระบบฐานข้อมูล 
เบี้ยยังชีพจึงเป็นหัวใจส าคัญหากระบบเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
การด าเนินงานและท าให้ผู้สูงอายุอาจได้รับผลกระทบทางตรงได้ ประเด็นที่กล่าวมาจึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งเมื่อภาครัฐสามารถบริหารงานด้านนี้ได้ส าเร็จเกิดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล จึงจ าเป็นต้องมีชั้นของความลับในการเข้าถึงข้อมูล และมีมาตรการของผู้ดูแลระบบที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกการละเมิดหรือโอกาสในการล่วงลับจากผู้ไม่หวังดี เทคโนโลยี
น ามาใช้ซึ่งดีมีประโยชน์แล้ว สิ่งที่เป็นกังวลอาจเกิดข้ึนได้จึงต้องระมัดระวังและป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น 

3) สถิติผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยระบบจ่ายตรงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนล่าสุด (พฤษภาคม 2564) โอนส าเร็จจ านวน 14,692 คน เป็นเงิน 9,621,800 
บาท ส่วนรายการโอนไม่ส าเร็จจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีรายงานที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ถึง 
1% เมื่อเทียบกับจ านวนที่เบิกจ่ายได้ทั้งหมด  
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4) ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกรมบัญชีกลาง 
กล่าวคือ ระบบการเบิกจ่ายตรงแบบไร้เงินสดหรือจ่ายเงินสด หรือการเบิกจ่ายด าเนินการแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ลดความผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อน ผู้สูงอายุได้รับเงินอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียม พร้อมกันในทุกบัญชีธนาคารทั่วประเทศ เมื่อใช้ระบบเทคโนโลยีในการด าเนินการทั้งหมด 
กระบวนการป้อนข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลจึงส าคัญมากหากเกิดข้อผิดพลาดย่อมส่งผลโดยตรงกับ
ผู้สูงอายุ ในส่วนของเทศบาลนครอุดรธานีเองพบว่าผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุผิดพลาด เช่น 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หรือเลขบัตรชีธนาคาร ขอมูลที่พบล่าสุดจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.075 เป็นจ านวนที่น้อยมากกับยอดจริงที่ด าเนินการเบิกจ่ายได้จริง จ านวน 14,692 
คน แต่นั้นหมายถึงความบกพร่องโดยตรงของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกตรวจสอบด้วย
เทคโนโลยีที่มีความแม่นย า ถูกต้อง ชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายในการท างานราชการยุคใหม่ที่
ต่อไปนี้ข้อมูลการท างานจะถูกตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเรียนรู้
และปรับตัวในการท างานที่ต้องศึกษา เรียนรู้ ใส่ใจในรายละเอียด และรอบคอบให้มากขึ้น เพ่ือให้การ
ด าเนินลดความผิดพลาดหรือไม่ให้โอกาสความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย 

5) สถิติการบริการผู้สูงอายุประจ าวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เดิมที่ผู้สูงอายุต้องมา
ติดต่อด้านเบี้ยยังชีพ พบปัญหาการไม่ได้รับเงิน ปัญหาที่ต้องมารายงานตัวของผู้สูงอายุ เฉลี่ยวันละ 
20-30 คน เดือนละ 200-400 คน แต่ปัจจุบันพบว่าสถิติผู้สูงอายุที่มาติดต่อบริการในประเด็นเรื่อง
เดียวกันลดลง เฉลี่ยวันละ 2-8 คน หรือบางวันไม่มีการติดต่อราชการ ข้อมูลในส่วนนี้จึงอธิบาย
สนับสนุนประโยชน์และความส าเร็จของโครงการนี้ได้ นอกจากนี้การบริการยังเพ่ิมช่องทางได้
หลากหลายเนื่องจากข้อมูลไม่ได้อาศัยเฉพาะตัวบุคคลที่สามารถตอบข้อมูลได้ เพียงเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศผู้สูงอายุได้ก็สามารถให้ข้อมูลได้ทันที เช่น ผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาล 
และช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 
 
9. สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 

9.1 สรุปผล 
รูปแบบการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี โดยเฉพาะงาน

ราชการที่ไม่ได้ตั้งรับหรือรอรับบริการ หากแต่ต้องบริการประชาชน บริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว 
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในส่วนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นตัวอย่างที่ส าคัญต่อระบบการเปลี่ยนแปลงของงานราชการในปัจจุบัน 
ที่น าเอาเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลของประชาชน ที่สามารถลดขั้นตอนการท างานมีระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นย า แก้ไขปัญหาข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลซ้ าซ้อน ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จากการด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนระบบการท างาน กล่าวคือ 
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1) ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความส าคัญกับทุกรายละเอียดของงาน การพัฒนาตนเอง/
ปรับตัวในการใช้ระบบเทคโนโลยี โดยเฉพาะการลงบันทึกข้อมูลหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผล
กระทบถึงประชาชนต่อสิทธิที่พึงได้รับ การท างานที่ระบบเทคโนโลยีตรวจสอบตลอดเวลาความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นย่อมหมายถึงประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่โดยตรง ต้องเป็นราชการยุคดิจิทัล 
ลดขั้นตอน ลดโอกาสผิดพลาด สร้างความเชื่อม่ัน และมีมาตรฐานการด าเนินงานในทุกขั้นตอน 

2) การด าเนินการด้วยระบบฐานข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นชุด
ข้อมูลกลางที่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ผู้ รับบริการเข้าถึงสิทธิในระบบออนไลน์อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม ดังนั้นระบบความลับหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน 
มีแนวทางการจัดการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

9.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรศึกษำวิจัย 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นรูปแบบการศึกษาวิจัยเอกสาร และจากแหล่งข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการส ารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินโครงการลักษณะ
เดียวกันในหลายพ้ืนที่ เช่น เขตเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในการเปรียบเทียบที่เก่ียวประเด็นการศึกษา การประเมินวิเคราะห์โครงการ 

การศึกษาในโครงการลักษณะเดียวกันนี้ สามารถด าเนินการศึกษาให้ครอบคลุมโดยการศึกษา
เปรียบเทียบการด าเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งแบบดั้งเดิมและรูปแบบปัจจุบัน มีมิติที่แตกต่าง
หรือด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้สามารถอธิบายรายละเอียดด้านโครงการที่รอบด้าน โดยเฉพาะการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนประชากร และประเด็นที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติม คือ มุมมอง
การบริหารงานที่เก่ียวข้องด้านผู้บริหารองค์กร สายงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ในการประเมินด้านผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี 
โดยผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ในระยะเวลาเริ่มต้น ดังนั้นเพ่ือให้สะท้อนปัจจัยน าเข้าโดยเฉพาะการใช้
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ควรท าการศึกษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีงบประมาณของทาง
ราชการ จะให้เห็นผลการประเมินมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โครงการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

 
9.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ราชการยุคดิจิทัลขับเคลื่อนงานเพ่ือบริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องไม่รับ

ส าเนาเอกสารจากประชาชน หรือใช้ข้อมูลเพียงบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) ก็สามารถ
ให้บริการได้ทันที และปัจจุบันระบบจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้น ควรพัฒนางานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ปรับเปลี่ยนไป เช่น ประชากรไทยที่มีอายุ 60 
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ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และตรวจสอบด้วยระบบฐานข้อมูลแล้ว  
ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกับท้องถิ่น (อปท.) ระบบเบิกจ่ายให้กับผู้สูงอายุได้เลย กรณี
ติดขัดหรือไม่ได้รับเงิน ผู้สูงอายุสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ หรือสายด่วนเฉพาะเรื่องเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 
10. บทวิพำกษ ์

ในการศึกษาครั้งนี้โดยนักศึกษาต้องขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 
เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ค าแนะน า วิพากษ์ เสนอแนะแนวทาง ตลอดการศึกษา นักศึกษามุ่งหวังว่า
การศึกษาครั้งนี้ จะเป็นอีกกรณีศึกษาในบริบทของหน่วยงาน พ้ืนฐานการด าเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี และการบูรณาการฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้สะท้อนมุมมอง เรื่องราว การด าเนินงานในยุคของการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สิทธิสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ซางจะเป็นแนวทางอีกรูปแบบการการขับเคลื่อนงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบเทคโนโลยี ลงทุนเพียงครั้งเดียว สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในเริ่มต้นผลที่
ได้รับคือประชาชนและลดความผิดพลาด มีระบบมาตรฐานการด าเนินงานที่เหมือนกัน ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในมุมมองของนักศึกษาทั้งได้มีโอกาสปฏิบัติงานโดยตรง และการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จนน าไปสู่ผลการศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อโครงการนี้ในระดับที่สนับสนุนและ
มองเห็นถึงความส าคัญของโครงการนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการท างาน และหวังว่าคงไม่ใช่นโยบาย
ที่ปฏิบัติเพียงระยะเวลาหนึ่ง มีความมุ่งหวังให้เป็นโครงการนโยบายที่พัฒนาต่อยอดทั้งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของข้อมูล ระบบเครื่องมือ ระบบการปฏิบัติงาน ระบบระเบียบ กฎหมาย และ 
การน าไปใช้กับระบบอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย หรือระบบค่าตอบแทนของ
ภาครัฐ ที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นสิทธิโดยพื้นฐานที่ต้องได้รับ  

การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรณีศึกษานี้ นักศึกษายังมองว่าเป็นการสร้างความ 
เท่าเทียม ให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่เทศบาล 
ท้องถิ่น ที่มีโอกาสได้รับการบริการไม่ทั่วถึง หรือการบริการที่ล าบาก ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งไม่ให้
การจ่ายเงินโดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่มองว่าตนเองส าคัญไม่ได้เบิกจ่ายตามก าหนดเวลา หรือ
การแก้ไขปัญหาล่าช้า อาจด้วยภาระงาน หรือความไม่ได้ใส่ใจที่มากเพียงพอ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
ในกระบวนการที่ผ่านมา แต่นับต่อจากนี้ระบบเก่าที่ปฏิบัติกันมาจะหายไปโดยทันที เมื่อใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่ต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความพร้อมของการใช้เครื่องมือ และการตรวจสอบ
ตนเองที่ต้องไม่ผิดพลาดเพราะระบบตรวจสอบกระบวนการท างานได้ทุกขั้นตอน หากเกิดปัญหาขึ้น
นั้นหมายถึงความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โดยตรง 
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ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้นอกจากที่มุ่งหวังประเมินระบบโครงการ กระบวนการ ความส าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค เสนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพ่ือน าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือพัฒนาต่อ
ยอดต่อไป ที่ส าคัญคือการยึดโยงการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการ
สร้างระบบการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม ราชการยุคใหม่ ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพ่ิมทางเลือก 
เน้นประสิทธิภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม แม้ไม่ใช่การศึกษาที่รอบด้านสมบูรณ์ หวังว่าจะเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งที่สามารถ
น าไปต่อยอดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมได้ 
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กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย 

ประกาศิต ตั้งสกุล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และ 2) เพ่ือเสนอแนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือศึกษา
ระดับการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวม
ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.56 และเมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับ, ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุน, ด้านการท า 
นิติกรรมสัญญาและการบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน , ด้านการส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพของสมาชิก, ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และฐานะการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คือควรปรับปรุงองค์ประกอบในด้านที่
มีค่าเฉลี่ยระดับน้อย และน้อยที่สุด โดยให้คณะกรรมการจัดการประชุมสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า และสมาชิกกองทุนควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น ามีความ
รับผิดชอบในงาน มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน และกรรมการกองทุนต้องติดตามการใช้จ่ายเงินของสมาชิก รวมทั้งต้องท ารายงาน 
ส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่ก ากับรับทราบเป็นประจ าทุกสิ้นปี  
ค ำส ำคัญ: ประเมินการบริหารจัดการ, กองทุนหมู่บ้าน, ต าบลบ้านฝาง 

 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาศตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนาศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจมายาวนาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยทั่วไปทั้งในพ้ืนที่ชนบทและชุมชนในเมือง รัฐบาลจึงได้เกิดมีแนวทางมีแนวความคิดเพ่ือ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศขึ้นมา โดยแนวความคิดดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่อง  
การพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและมุ่งให้โอกาสแก่ภาคประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้มี “นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และจัดให้เป็นนโยบาย
เร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นโยบายโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเครื่องมือในการกระจาย
โอกาสให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนสามารถข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงโอกาสที่ท าให้คนที่มีฐานะ
ยากจนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา
สังคม ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนละ 1 ล้านบาท” นั้น วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 1 ล้านบาทก็เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ 
การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุน
สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเองกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชน ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐาน
รากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2551, น.1) 

การด าเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้แต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานกองทุนตลอดจนการท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ 
การออกระเบียบข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน การอนุมัติให้สมาชิกกู้เงิน รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้ด าเนินการ
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ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “การเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชน ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการ
หมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตน” 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 กองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง  
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 13 กองทุน มีผลการจัดระดับการประเมินในระดับดีเยี่ยม
จ านวน 1 กองทุน ระดับดีจ านวน 2 กองทุน ระดับปานกลางจ านวน 1 กองทุน ระดับปรับปรุงแก้ไข
จ านวน 9 กองทุน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุงแก้ไข และภายหลังต่อมา  
ปี 2560 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอ  
สระใคร จังหวัดหนองคาย มีผลการจัดระดับการประเมินในระดับดีเยี่ยมจ านวน 2 กองทุน ระดับดี
จ านวน 3 กองทุน ระดับปานกลางจ านวน 2 กองทุน ไม่สามารถประเมินผลเนื่องจากเอกสารข้อมูล  
ไม่ครบจ านวน 4 กองทุน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 อุดรธานี ได้ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในปี 2563 ผลการตรวจสุขภาพกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร  
จังหวัดหนองคายมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมจ านวน 1 กองทุน ระดับดีจ านวน 1 กองทุน ระดับ
ปานกลางจ านวน 5 กองทุน และระดับปรับปรุงแก้ไขจ านวน 5 กองทุน ไม่สามารถประเมินผลจ านวน 
1 กองทุน จากผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2563 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบล
บ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แสดงให้ทราบว่าการบริหารจัดการยังมีอุปสรรคและปัญหา 
จากผลการจัดระดับชั้นการประเมินทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านหลายแห่งยังไม่สามารถพัฒนา
ยกระดับไปเป็นกองทุนที่มีผลการประเมินในระดับดีหรือดีเยี่ยมได้เลย 

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให้สามารถยกระดับพัฒนาไปเป็น
กองทุนหมู่บ้านที่มีผลการประเมินในระดับที่พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนั่นเอง รวมทั้งให้เกิดประโยชน์
กับสมาชิกกองทุนประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง  
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต

ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบล 

บ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 13 หมู่บ้าน จ านวน 1,564 คน สุ่มตัวอย่าง
ประชากร จ านวน 319 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการกองทุน ๆ ละ 5 คน รวม 75 คน และสมาชิก
กองทุนจ านวน 244 คน 

3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการของ

คณะกรรมการและมาชิกกองทุน ตามหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  

3.3 ขอบเขตพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนกองทุนหมู่บ้านต าบล

บ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

3.4 ขอบเขตระยะเวลำ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564 
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่าง และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มี
ต่อกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
โดยเลือกศึกษาในพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบเป็น
การวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการประเมินภาคสนาม (Field Research) 
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ด้วยการส ารวจ (Survey Study) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรจ านวน 319 ชุด ซึ่งจ านวนนี้ได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างทางสถิติและได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนด าเนินการประเมิน ดังนี้ 

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนกองทุน
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 1,564 คน  

2) กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการศึกษา คือคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน 
319 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมด 
ซึ่งได้มาจากการค านวณเพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973, p.398) 
ใน “Statistics : AnIntroductory Analysis” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ รามทั้งสิ้น 318.533 คน แต่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้เป็น 319 คน เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลยิ่งขึ้น ประกอบกับยังเป็นการยืนยันค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญไม่ให้
มีค่าน้อยกว่า 0.05  

4.2 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง 

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา คือ 
การศึกษาเอกสารโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร
และรายงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ปี พ.ศ. 2555, 2560 และ 2563 ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานของกองทุม
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 

2) เอกสารวิชาการและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปในแนว
ทางการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ งานประเมิน บทความ และขัยเสนอ
ทาวิชาการ 
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3) ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ท าการศึกษาจากบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แยกเป็นคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุน รวมจ านวน 319 คน 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบหรือ

กรอก ผู้ประเมินได้เลือกสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า หรือมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ เร็นสิส เอ. ลิเศิร์ท (Rensis A. Likert) หรือ ลิเดิรัท สเถล (Likert 
Scale, 1961, pp.166-169) โดยก าหนดให้มีน้ าหนักเปรียบเทียบกันและเป็นการแบ่งมาตราส่วน
ประเมินค่าของการตีความหมายออกเป็น 5 ระดับ พร้อมกันนี้ ได้จัดรูปแบบที่เอ้ือต่อการประมวลผล 
และวิเคราะห์ผล รวมทั้งมีความง่ายต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค าคะแนน
ต่ าสุดและน ามาหารด้วยจ านวนกลุ่มหรือระดับการวัดที่ต้องการแบ่ง ได้ก าหนดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนน = 5 มีช่วงคะแนนระหว่าง 4.21-5.00 คะแนน พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คะแนน = 4 มีช่วงคะแนนระหว่าง 3.41-4.20 คะแนน พึงพอใจระดับมาก 
คะแนน = 3 มีช่วงคะแนนระหว่าง 2.61-3.40 คะแนน พึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนน = 2 มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.81-2.60 คะแนน พึงพอใจระดับน้อย 
คะแนน = 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.00-1.80 คะแนน พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ส่วนของเนื้อหาภายในแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบขึ้นด้วยค าถามปิดและ
ค าถามเปิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
2) การลงรหัส (Coding) แบบสอบถาม ก าหนดตัวเลขแทนค าข้อมูลในแบบสอบถาม 
3) น าแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical 

Package) ได้แก่  โปรแกรมส า เร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินในครั้งนี้ เป็นการอธิบายถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ แบบสอบถาม น าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยแบ่งเป็น 

1) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลความความพึงพอใจที่
มีต่อกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือแสดงการ
กระจายของข้อมูลความความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

4.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตลอดจน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
1.ด้านการบรหิารกองทุนหมู่บ้าน 
2.ด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 
3.ด้านการจัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
4.ด้านการรับสมาชิกและจดัท าทะเบียนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
5.ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนและพิจารณาเงินกู้ยมืให้แก่สมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 
6.ด้านการท านิติกรรมหรือสญัญาและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
7.ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
8.ด้านการพิจารณาด าเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวสัดิการหรือ
ประโยชนส์่วนรวมและใหส้อดรับหรือเกื้อกูลกองทุนอื่น ๆ 
9.ด้านการตดิตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุน 
10.ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคและฐานะการเงิน
ของกองทุน 
 

ประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรจัดกำร 

กองทุนหมู่บ้ำน 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
ผลการศึกษาเรื่อง “ประเมินการบริหารจัดการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต าบลบ้านฝาง

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย” สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมกำรและสมำชิกกองทุนผู้ตอบ

แบบสอบถำม พบว่ำ 
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 319 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงจ านวน 172 คน กู้ยืมเงินไปด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร จ านวน 271 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.95 กู้ยืมเงินจ านวน 15,001-20,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และ 
มีรายได้ 5,000-10,000 บาท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50  

ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรและสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร พบว่ำ 

ตำรำงที่ 1. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวมทุกด้าน  

ข้อ รำยละเอียด  ̅ S.D. แปลผล 
1 ด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 2.62 0.27 ปานกลาง 
2 ด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับ 2.58 0.37 น้อย 
3 ด้านการจดัตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 3.06 0.46 ปานกลาง 
4 ด้านการรบัสมาชิกและจดัท าทะเบียนสมาชิกกองทุน

หมู่บ้าน 
3.60 0.33 มาก 

5 ด้านการจดัหาทุนจากแหล่งเงินทุนและพิจารณาเงินกู้ยืม
ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

2.57 0.27 น้อย 
 

6 ด้านการท านิติกรรมหรือสัญญาและบัญชีของกองทุน
หมู่บ้าน 

2.21 0.23 น้อย 

7 ด้านพิจารณาด าเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดภิาพ 
สวัสดิการหรือประ โยชน์ส่วนรวม 

3.39 0.37 ปานกลาง 

8 ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมลูเกีย่วกับการประกอบ
อาชีพของสมาชิกกองทุน 

1.92 0.35 น้อย 

9 ด้านการตดิตามและประเมินผลการด าเนินการของ
กองทุนหมู่บ้าน 

1.80 0.31 น้อยที่สุด 

10 ด้านการการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

1.84 0.31 น้อย 

รวม 2.56 0.10 น้อย 
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จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรวมทุกด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร  
จังหวัดหนองคาย รวมทุกด้านโดยภาพรวมแล้วยังอยู่ในระดับน้อยมีค่ าเฉลี่ยที่ระดับ 2.56 และ 
เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการด้านการรับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมา คือ ด้านด้านพิจารณา
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ขณะที่ด้านที่มีผลการด าเนินการที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต ารองลงมาคือ  
ด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับ, ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนและพิจารณาเงินกู้ยืม
ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน, ด้านการท านิติกรรมหรือสัญญาและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน, 
ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน, ด้านการ
รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน ตามล าดับ และ  
ในด้านที่มีผลเฉลี่ยต่ าที่สุดในระดับน้อยที่สุดคือด้าน การติดตามและประเมินผลการด าเนินการของ
กองทุนหมู่บ้าน 

ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบประเด็นในเรื่องปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้   
1) ขาดการติดตามประเมินผลรายปี  
2) กรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เข้าใจระเบียบ บทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
3) สมาชิกกองทุนไม่ช าระหนี้เงินกู้ยืมเป็นสาเหตุให้มีหนีค้างเป็นระยะเวลามากว่า 2 ปี 
4) กรรมการกองทุนขาดการติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนภายหลังที่

ได้รับการอนุมัตเิงินกู้ และไม่ได้รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
5) สมาชิกกองทุนขาดวินัยในการใช้เงิน มีการน าเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์  
6) กรรมการกองทุนขาดเครื่องมือที่มีความทันสมัย และเครื่องมือที่อ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามพบ

ประเด็นในเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้   
1) เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการกองทุนโดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เช่น การบัญชี งานด้านเอกสาร ความรู้ระเบียบข้อกฎหมาย เป็นต้น 
2) กรรมการกองทุนควรจัดประชุมสมาชิกกองทุนให้มากยิ่งขึ้น สร้างความรักความ

สามัคคีในหมู่บ้าน และชี้แจงผลการด าเนินการให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ าเสมอ  
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3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องติดตามและสนับสนุนช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถ
จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เนื่องจากกองทุนได้หยุดด าเนินการไม่มีคณะกรรมการกองทุน
บริหารจัดการ ไม่มีการติดตามหนี้   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้   

1) หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินจัดระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านอย่างน้อย 2 ปี ครั้งเพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน  

2) คณะกรรมการกองทุนต้องแจ้งเชิญประชุมเป็นหนังสือ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์
ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

3) คณะกรรมการกองทุนต้องมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน 
4) ฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยให้แก่คณะกรรมการกองทุน 
 

6. อภิปรำยผล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
6.1 ในการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกร กู้ยืมเงินไป
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร กู้ยืมเงินจ านวน 15,001-20,000 บาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท 

6.2 จากการศึกษาข้อมูลโดยภาพรวมทั้ ง  10 ด้านอยู่ ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา 
ในรายละเอียด พบว่าการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคายมีระดับประสิทธิภาพมาก 1 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน ระดับน้อย 5 ด้าน ระดับ
น้อยที่สุด 1 ด้าน เรียงล าดับจากรดับมากไปถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1) ด้านการรับสมาชิกและจัดท า
ทะเบียนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 2) ด้านการพิจารณาด าเนินการเพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม 3) ด้านการจัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 4) ด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 5) 
ด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังดับกองทุนหมู่บ้าน 6 ) ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุน 
และพิจารณาให้สมาชิกกู้ยืม 7) ด้านการท านิติกรรมสัญญาและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 8) ด้านการ
ส ารวจหรือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 9) ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุน และ 10) ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของ
กองทนุผู้ศึกษาจึงขออภิปรายผล ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคายในด้านการพิจารณาด าเนินการเพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวม, 
ด้านการจัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน และด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้านจัดตั้งส านักงานกองทุน
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หมู่บ้าน หรือที่ท าการกองทุนหมู่บ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธ์ (2545, น.81-82) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า การได้รับการ
ฝึกอบรม การได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจในนโยบาย ปรัชญา 
หลักการวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน ความคาดหวังในผลประ โยชน์ และการมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการใน 4 เรื่อง คือ (1) การบริหารบุคลากร (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหาร
จัดการทั่วไป และ (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเชิงบวก ส่วนปัจจัยด้านภูมิหลังของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการบริหารจัดการกองทุนน้อยมาก ในเรื่องปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พบว่า มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ ขาดแรงจูงใจ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ ค่าตอบแทน สวัสดิการขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีแผนการค าเนินงานประจ าปีท าให้ขาดเป้าหมายและ 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดท าบัญชีและทะเบียนกองทุนมีความยุ่งยากซับซ้อนบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ ขาดการประชาสัมพันธ์งานและขาดการติดตามส่งเสริมสนับสนุนแก่สมาชิก  
ที่กู้ยืม อีกทั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มีส านักงานกองทุนที่เป็นเอกเทศ ขาดการตรวจสอบ  
จากหน่วยงานภายนอกและ ไม่มีการท างานในลักษณะเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้   

ส าหรับในส่วนของประเด็นปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธ์ 
(2545, น.81-82) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีปัญหาด้านการส ารวจหรือ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ, ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคและ
ฐานะการเงินของกองทุน และด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุน ที่มีผลเฉลี่ย
ในระดับน้อย ถึงน้อยที่สุดด้วย  

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจ าเป็นที่จะต้องมี
ที่ตั้งส านักงานหรือที่ท าการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือเป็นสถานที่พบปะ ประชุมหารือของ
คณะกรรมการกองทุน และเป็นสถานที่เก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน ในทางปฏิบัติกองทุน
หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่จะอาศัยบ้านพักของคณะกรรมการกองทุน อาทิ บ้านของประธานกองทุน เลขา 
เป็นต้น เป็นที่ตั้งของส านักงานหรือที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน หรือใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านแบ่งพ้ืนที่
เป็นที่ท าการกองทุน การบริหารจัดการในด้านนี้จึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด หากแต่จะสามารถซื้อ
ที่ดินและปลูกสร้างอาคารเพ่ือเป็นที่ตั้งเป็นที่ท าการกองทุนเป็นเอกเทศนั้น จากการติดตามและ 
รับรายงานจากการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ สาขา 6 (อุดรธานี) ปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่ายังมีน้อย ส่วนใหญ่จะอาศัยบ้านของ
คณะกรรมการกองทุนเป็นที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 
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2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ในด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน, ด้านการจัดหาทุน
จากแหล่งเงินทุนและพิจารณาให้สมาชิกกู้ยืม, ด้านการท านิติกรรมสัญญา และบัญชีของกองทุ น
หมู่บ้าน, ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ด้านการรายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเจษฎา จุลวรรณโณ (2557 , บทคัดย่อ) ข้อเสนอแนะด้านบริบทควรมีการจัดท าแผนพัฒนา

หมู่บ้านหรือแผนชุมชน เพ่ือน าเงินมาบริหารให้สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ ด้านปัจจัยน าเข้าการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ควรพิจารณาคนที่มีความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดระบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงระเบียบกองทุนหมู่บ้าน 
เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เป็นแนวทางปฏิบัติ และควรแยกแฟ้มเอกสารในการด าเนินงานให้เป็นหมวดหมู่สามารถน ามาใช้งาน
ได้ง่าย ด้านกระบวนการ คณะกรรมการต้องสามารถท างานทดแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการด าเนินงานมากขึ้น ต้องมีการติดตามผลการกู้เงินว่าน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์การกู้
หรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดนัดช าระหนี้ ด้านผลผลิต ควรมีการจัดสวัสดิการจากเงินดอกเบี้ยที่เกิดจาก
การด าเนินงานแก่สมาชิก มีการส่งเสริมการออมทุกเดือน เพ่ือเป็นเงินประกันความเสี่ยงจากการผิด
ช าระหนี้ และเพ่ือให้สมาชิกเกิดความตระหนักในการออมเงิน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารณี 
ผิวขาว (2545, น.58-64) ได้ท าการประเมินผลเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่
เป็นสตรีในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่เป็นสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับที่สูงมากที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ตาม
เกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบ การรับสมัครสมาชิก การจัดท า
ทะเบียนข้อมูลของกองทุน การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การพิจารณาเงินกู้ การจัดท าเอกสารการกู้ยืม
เงิน การจัดท าบัญชีงบดุล รายได้รายจ่ายประจ าปี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุน ปัญหาและอุปสรรดที่พบมีดังนี้ 1) ยังขาดความรู้ความชัดเจนในระเบียบวิธีปฏิบัติและ
ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน และ 2) การฝึกอบรมให้ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคายในด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสุวณีย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ (2549 , บทคัดย่อ) การศึกษาการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนวัดมโนรม หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบว่าผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการติดตามผลควรมีการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการของ
กองทุนหมู่บ้าน รวมถึงพัฒนาบุคลากรในการติดตามผลการด าเนินการของกองทุน และสอดคล้องกับ
พระมหาสมปอง ปัจโจปการี และกัญญพัชร รัชโน (2562, บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านโนนอนามัยอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ควรจัดการประชุมทุก
เดือน ควรมอบหมายงานให้สมาชิกสักหนึ่งคนเพ่ือติดตามสมาชิกที่ส่งเงินล่าช้า ควรจัดอบรม
คณะกรรมการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ควรเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ และควรท าบัญชีงบดุลให้ถูกต้อง 
และสามารถตรวจสอบได้ 

4) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (1) ขาดการติดตามประเมินผลรายปี (2) 
กรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เข้าใจระเบียบ บทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน (3) สมาชิกกองทุนไม่ช าระหนี้เงินกู้ยืมเป็นสาเหตุให้มีหนีค้างเป็นระยะเวลามากว่า 2 ปี
(4) กรรมการกองทุนขาดการติดตามผลการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนภายหลังที่ได้รับการอนุมัติ
เงินกู้ และไม่ได้รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (5) สมาชิกกองทุนขาดวินัยในการใช้เงิน  
มีการน าเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ และ (6) กรรมการกองทุนขาดเครื่องมือที่มีความทันสมัย 
และเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านดังนี้  (1) เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการกองทุนโดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เช่น การบัญชี งานด้านเอกสาร ความรู้ระเบียบข้อกฎหมาย 
(2)กรรมการกองทุนควรจัดประชุมสมาชิกกองทุนให้มากยิ่งขึ้น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน
และชี้แจงผลการด าเนินการให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ าเสมอ (3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องติดตาม
และสนับสนุนช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เนื่องจากกองทุนได้
หยุดด าเนินการไม่มีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการ ไม่มีการติดตามหนี้ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินจัดระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
หมู่บ้านอย่างน้อย 2 ปี ครั้งเพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน (2) คณะกรรมการ
กองทุนต้องแจ้งเชิญประชุมเป็นหนังสือ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (3) คณะกรรมการกองทุนต้องมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน และ (4) ฝึกอบรม
ทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยให้แก่คณะกรรมการกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิขัยของสอดคล้อง
กับสุวณีย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ (2549, บทคัดย่อ) การศึกษาการด าเนินงานหมู่บ้านและชุมชนเมือง: 
ศึกษากรณีชุมชนวัดมโนรม หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าผลการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านโครงสร้าง/
อ านาจหน้าที่ คณะกรรมการกองทุนควรมีการก าหนดโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
ให้ชัดเจน ด้านการบริหารจัดการกองทุน ด้านการมีส่วนร่วม คณะกรรมการควรส่งเสริมให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนและเร่งพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกองทุนให้มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของเอนก ผ่องแผ้ว (2546, บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและ
อุปสรรคของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ ในเขตต าบลพังราด อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อบังคับ 
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และการบริหารจัดการกองทุน และไม่ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน การประชาสัมพันธ์
กองทุนขาดความต่อเนื่อง บุคลากรฝ่ายที่ท าบัญชีไม่มีความสารถในการจัดท าบัญชีที่มีความซับซ้อน
เกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจ การพิจารณาเงินกู้ยังขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ 

ในความคิดของผู้วิจัยเห็นว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดจ านวนคณะกรรมการจ านวน 9 -15 คน 
เป็นจ านวนที่เหมาะสม ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนควร
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า  มีควา มรับผิดชอบในงาน 
มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสร้างระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้สมาชิกรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป  

5) จากผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  รวมทั้ง
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 (อุดรธานี) ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2563  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคายแสดงให้ทราบ
ว่าการบริหารจัดการยังมีอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการบริหารจัดการ คณะกรรมการและ
สมาชิกองทุนในเขตพ้ืนที่ไม่ได้น าหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มาปฏิบัติ
หรือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง 

6) ข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน มีรายการดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2. แสดงสถานะเงินทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง จ านวน 13 กองทุน  
ที ่ ขื่อกองทุน หมู ่ เงินฝำกธนำคำร  

ณ 31 ธ.ค. 63 
ลูกหนี้คงเหลือ 
(จ ำนวนเงิน) 

ลูกหนี้คงเหลือ 
(รำย) 

สถำนะ 

1 ฝาง 1 246,677.48 บาท 895,000 บาท 76 -หนี้ค้างสะสม มากว่า 2 ปี 
-ไม่มีผลก าไร 

2 เดื่อ 2 248,583.98 บาท 825,000 บาท 73 -หนี้ค้างสะสม มากว่า 2 ปี 
-ไม่มีผลก าไร 

3 ตอแก 3 35,689.14 บาท 2,251,000 บาท 83 -ลูกหนี้ค้างสะสม มากกว่า 2 ปี 
-เบิกจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
67,530 บาท 

4 ขี้เหล็ก 4 379,526.20 บาท 893,000 บาท 79 -หนี้ค้างสะสมมากกว่า 2 ปี 
-ไม่เคลื่อนไหวทางบัญชี 
-ไม่มีผลก าไร 

5 สมสนุก 5 120,841.67 บาท 2,140,000 บาท 98 -ลูกหนี้ค้างช าระ 11 ราย 
-ข้อมูลปี 2559 มีก าไรสุทธิ
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ที ่ ขื่อกองทุน หมู ่ เงินฝำกธนำคำร  
ณ 31 ธ.ค. 63 

ลูกหนี้คงเหลือ 
(จ ำนวนเงิน) 

ลูกหนี้คงเหลือ 
(รำย) 

สถำนะ 

ประจ าปี 64,768.43 บาท 
7 โนนแดง 7 51,763.58 บาท 1,456,000 บาท 89 -ด าเนินการปกต ิ

-เบิกจัดสรรก าไรสุทธ ิ
ประจ าปี 67,530 บาท 

8 โนนดู ่ 8 133,724056 บาท 2,580,000 บาท 117 -หนี้ค้าง 1 ราย 
-เบิกจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 129,000 บาท 

9 หมากหุ่ง 9 241,036.95 บาท 1,123,800 บาท 129 -หนี้ค้างสะสม  มากว่า 2 ป ี
-ไม่มีกรรมการขับเคลื่อน 

10 ฝางน้อย 10 43,578.94 บาท 2,325,000 บาท 112 -หนี้ค้างสะสมมากกว่า 2 ปี  
-เบิกจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 69,690 บาท 

11 ห้วยทราย 11 2.93 บาท 2,570,000 บาท 164 -ด าเนินการปกต ิ
-ก าไรสุทธิประจ าปี 
147,882.93 

12 ทุ่งสวรรค ์ 12 -ไม่มีข้อมลูเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ใน
หมู่บ้าน 
-กรรมการกักตัวตาม
มาตรการ 

-ไม่มีข้อมลู
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 
ในหมู่บ้าน 
-กรรมการกักตัว
ตามมาตรการ 

-ไม่มีข้อมลู
เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 
ในหมู่บ้าน 
-กรรมการกัก
ตัวตาม
มาตรการ 

-หนี้ค้างสะสมมากกว่า 2 ป ี
-ไม่เคลื่อนไหวทางบัญช ี
-ไม่มผีลก าไร 
-ข้อมูลจากประธานเครือข่าย
ระดับต าบล 

13 ดงหนอง
บอน 

13 10,766.43 บาท 1,210,000 บาท 50 -หนี้ค้างสะสมมากกว่า 2 ป ี
-ไม่เคลื่อนไหวทางบัญช ี
-ไม่มผีลก าไร 

 
จากข้อมูลตารางแสดงสถานะเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง  

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมยังมีหนี้ค้างช าระ ซึ่งในหลายกองทุนเป็นหนี้ค้างช าระ  
ที่มีระยะเวลามากกว่า 2 ปี ขึ้นไป มีปัญหาไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหลายกองทุน กองทุนหยุด
ด าเนินการไม่มีการติดตามหนี้จากสมาชิก ไม่มีผลก าไรจาดการประกอบกิจการ และในกองทุนหมู่บ้าน
ทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 12 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถติดตามข้อมูลทางการเงิน
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ได้ แต่ในขณะที่ในบางกองทุน เช่น โนนดู่ หมู่ที่ 8 ห้วยทราย หมู่ที่ 11 สามารถขับเคลื่อนได้มีผลก าไร 
แต่ก็ยังมีปัญหาจากสาชิกกองทุนบางส่วนที่ค้างช าระ ช าระล่าช้าอยู่เช่นกัน   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง 
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย 
1) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรมีแผนในการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศเป็นรายปี 
2) ก าหนดใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย

การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วนทุกข้อ อาทิเช่น 
ต้องก าหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่งงบการเงินทุกปี สรรหาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

3) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ควรปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบฯ ที่มีการบังคับใช้มายาวนาน เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 

4) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรจัดท ายุทธศาสตร์
องค์กรที่ชัดเจน 

5) มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยครั้ง ท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ 
ควรก าหนดภารกิจหลักและตัวชี้วัดองค์กรให้ชัดเจน 

6) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรเร่งด าเนินการเพ่ิม
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เช่น นิติกร การเงินการ
บัญชี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้ภารกิจและกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7) คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ควรต้องจัดท าแผนงานและกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

8) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ต้องจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนภารกิจ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและระดับอ าเภอให้เพียงพอในการสนับสนุนขับเคลื่อน
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนที่ 
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9) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ต้องก าหนดภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในจังหวัดและอ าเภอ 

10) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ต้องส่งเสริมฝึกอบรม
เพ่ิมพูนองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

11) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและครอบคลุมและเป็นแนวทางเดียวกัน 

12) รัฐควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหมือนกับ
จ่ายให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากเมื่อได้รับค่าตอบแทนแล้วคณะกรรมการกองทุนจักต้องมีภารกิจ กิจกรรม
แผนงานที่ต้องปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย 

7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงกำรปฏิบัติ 
กองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ควรปรับปรุง

องค์ประกอบในด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย และน้อยที่สุด ได้แก่ด้านการออกประกาศระเบียบ
หรือข้อบังดับกองทุนหมู่บ้าน ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนและพิจารณาให้สมาชิกกู้ยืม 
ด้านการท านิติกรรมสัญญาและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ  
การประกอบอาชีพด้านการรายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุน  
และด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุน  ดังนี้ 

1) กองทุนหมู่บ้านควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ใน
กิจการการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือท าให้การบริการสมาชิกที่มาติดต่อประสานงานได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้นการจัดเก็บเอกสารส าคัญเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สูญหาย 

2) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อเนื่อง
เป็นประจ า เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มี โอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านตลอดจนมีส่วนร่วมในการออกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน อีกทั้งคว ร
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเป็น
คณะกรรมการเพ่ือบริหารกองทุนหมู่บ้านหรือเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารกองทุนมากยิ่งขึ้น 

3) คณะกรรมการไม่มีการประชาสัมพันธ์/การประชุมกองทุนหมู่บ้านให้มาชิกกอง
ทุนหมู่บ้าน รับทราบผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านควรแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ของกองทุนหมู่บ้าน และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการค าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนหมู่บ้าน ผลการ
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ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านผ่านช่องทางสื่อที่สามารถเข้าถึงสมาชิกอง
ทุนได้โดยตรงและทั่วถึงเช่น กลุ่ม Line, Facebook, Clip video เป็นต้น 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) ต้องฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้านในด้านระเบียบ 
บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน , โครงการประชารัฐ, 
สถาบันการเงิน ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ถูกต้อง ลดความขัดแย้งหรือร้องเรียนใน
พ้ืนที ่

5) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดจ านวนคณะกรรมการจ านวน 9-15 คน เป็นจ านวนที่เหมาะสม ซึ่งใน
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบในงาน มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสร้างระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านให้
สมาชิกรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป และที่ส าคัญต้องมีทัศนคติท างานเพ่ือส่วนรวม 
จิตอาสา 

6) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องติดตามผลการด าเนินงานภายหลังจากที่ได้
อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ ควรรายงานผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและเพ่ือป้องกันสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่เกิด
รายได้ ไม่เกิดความคุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพ 

7) สร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้เกิดความรักและหวงแหนในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยวิธีการประชุม 
การจัดท าสวัสดิการ การให้รางวัลแก่สมาชิกท่ีประสบผลส าเร็จ เป็นต้น 

8) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ฝึกอบรมการท าบัญชี
กองทุนหมู่บ้านแก่คณะกรรมการกองทุน และสร้างครู ก. เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในพื้นท่ีต่อไป 

9) หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ 
การตลาด การบริหารจัดการจากหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านเกิดรายได้ ต่อยอดอาชีพ และลดรายจ่าย 

10) จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแก่คณะกรรรมการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิด วิถีชีวิตประชาธิปไตย และพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม
และจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านในรุ่นต่อไปด้วย 
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งำนวิจัยกำรศึกษำเรื่อง “กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย”  

โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นงานนโยบายสาธารณะ ในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นปี 2544 จัดอยู่ในประเภทนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ นโยบายประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่รัฐให้การอุดหนุน คือเน้นการจัดสรรทรัพยากร
ลงสู่กลุ่มบุคคล กลุ่มคนในสังคม การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

ประโยชน์จำกกำรท ำวิจัยศึกษำเรื่อง “กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง ต ำบลบ้ำนฝำง อ ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย”   

1) รับทราบระดับการบริหารจัดการกองทุนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นจุดด้อย เป็นปัญหาที่
ท าให้กองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีผลประเมินการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับต่ า ดังนี้ (1) ด้านการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังดับกองทุนหมู่บ้าน (2) 
ด้านการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนและพิจารณาให้สมาชิกกู้ยืม (3) ด้านการท านิติกรรมสัญญาและ
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน (4) ด้านการส ารวจหรือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (5) ด้านการ
รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคและฐานะการเงินของกองทุน และ (6) ด้านการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการของกองทุน 

2) และน ามาสู่การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้พัฒนาในระดับดี และดีมากต่อไป 

3) นโยบายสาธารณะในประเภทการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
ได้ขับเคลื่อนด้วยการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเน้นฐานรากของประเทศให้แข็งแรง 
ด้วยการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้น าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเอง และตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาลสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงและ
สนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามน โยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยมีเป้าหมายคือการน าพาประเทศให้หลุด
พันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การศึกษาเพ่ือพัฒนาแก้ไขและ
ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน จะสามารถตอบสนองตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลด้วย นั่นเอง 
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7.3 ข้อจ ำกัดงำนวิจัย 
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 เขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และ

จังหวัดหนองคาย ท าให้กระทบต่อการติดต่อประสานงานคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
การจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่มีต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส เกิดความไม่สะดวกในการ 
ตอบแบบสอบถาม และการรวบรวม ซึ่งสิ้นเปลืองเวลามาก รวมทั้งงบประมาณมากด้วย 

2) คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนในบางกองทุนไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควรไม่เปิดเผยข้อมูล พยามยามหลบเลี่ยง เนื่องจากหยุดการด าเนินงาน มีหนี้ค้างช าระ โดยมี
ความเข้าใจว่าจะไปติดตามหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งผู้วิจัยต้องเข้าไปในหมู่บ้านหลายครั้ง 

3) คณะกรรมการกองทุนบางกองทุนหยุดการด าเนินงานมามากว่า 2 ปี ยากล าบาก
ในการติดตามสอบถามข้อมูล และไม่มีเอกสารในการบริหารงานมาแสดง เนื่องจากเอกสารสูญหาย
หรอืช ารุด เป็นต้น   

7.4 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
1) สนับสนุนให้ผู้น าชุมชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน เพ่ือสะดวกและรวดเร็ว

ในการติดต่อประสานงาน การนัดหมายการประชุม พบปะต้องอาศัยผู้น าชุมชนผู้ใหญ่บ้านประกาศ
ตามเสียงตามสายหมู่บ้านช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง 

2) หน่วยงานที่ก ากับดูแล เน้นให้ความส าคัญกับคณะกรรมการกองทุน วาระการ
ด ารงต าแหน่ง ไม่ควรให้กองทุนหยุดการด าเนินงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน เงินทุน  
ไม่หมุนเวียน และอาจจะเป็นหนี้ค้างระยะยาวได้ต่อไป  

3.คณะกรรมการกองทุนควรจัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน จ านวน
คณะกรรมการ สมาชิก ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือสะดวก และ
รวดเร็วในเรื่องการประสานงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่ง 

4) ส่งเสริมทักษะความรู้ในเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะกรรมการกองทุน
เพ่ือใช้งานระบบการบันทึกข้อมูล ท าให้ง่ายและรวดเร็งในการใช้งาน ป้องกันการช ารุดสูญหายได้
ดีกว่าการลงบันทึกด้วยลายมือ 

5) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 อุดรธานี ต้องรวบรวม
งบการเงิน รวมทั้งสถานะเงินหมุนเวียนของกองทุนหมู่บ้านทุกสิ้นปี แล้วด าเนินการบันทึกในระบบ
สารสนเทศ ในบางข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยไม่ต้องเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล สามารถเข้าไปเอาข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้ด้วย 

6) สนับสนุนบทบาท หน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในระดับอ าเภอ
และต าบล ให้เป็นศูนย์กลางประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน
ในระดับอ าเภอและระดับต าบล 
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กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาเรื่องการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต าบลบ้านฝาง
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์  
ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ในฐานะที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน าในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ และตรวจทาน ตลอดจนให้
ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลา จนกระทั่งการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

การศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคายที่ตอบแบบสอบถาม ขอบกราบขอบพระคุณ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและ  
ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการค้นคว้าอิสระเป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลงด้วยดี  

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือนนักศึกษาที่ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลังใจจนท าให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแค่บุพการี บูรพาจารย์ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่าน ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้ 
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กำรให้บริกำรจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี 
สำขำกุมภวำปีส่วนแยกโนนสะอำด 

ประคอง ตันชุณห์* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
กุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด 2) เพ่ือทราบ
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด 3) เพ่ือวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนภายหลังจากได้น ากระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการมาใช้ใน
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ก่อนที่ยังไม่ได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงานกับภายหลังที่ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้
ในการปฏิบัติงานและสามารถเชื่อมโยงได้ทุกส านักงานที่ดินและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ประกอบ
กับเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการการให้บริการ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนน
สะอาด จ านวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
การทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด 
ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยความพึงพอใจของประชาชนต่อการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยก
โนนสะอาด หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สูงว่าความพึงพอใจของประชาชนก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 
ค ำส ำคัญ: การให้บริการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญ 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการเกี่ยวกับที่ดิน โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ออกพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระยะเวลา ก าหนดรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
ใช้ยื่นประกอบการพิจารณาและไม่มีการก าหนดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้ตอบสนองต่อ
ความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลงานอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ
และการสั่งการส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 

กรมท่ีดินภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวิสัยทัศน์ของภารกิจด้านที่ดิน “เป็นกลไกลหลัก
ในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศด้วย
มาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล” เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจด้านที่ดิน 
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่ การออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นและ
มั่นคงในการถือครองที่ดิน ควบคู่ไปกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจน 
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในสภาวะปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การสื่อสาร การโทรคมนาคม ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การต่างๆทั่วโลก ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันยิ่ง
ท าให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น ท าให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกท าได้ สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะ การด าเนินธุรกิจ ท าให้เกิดการถ่ายเทของ
เทคโนโลยีและท าให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมขององค์การด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศ กรมที่ดินจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนขยายรูปแบบ  
การให้บริการเพ่ือให้การบริการตอบสนองต่อความต้องของผู้รับบริการนับวันยิ่งมากขึ้น รวมถึงการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการท างาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการเป็น
ส านักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างส านักงานที่ดินแบบออนไลน์ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและ 
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การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ผู้ศึกษาในฐานะต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกโนนสะอาด สังกัดส านักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของส านักงาน
ที่ดินในเขตพ้ืนที่อ าเภอโนนสะอาดทั้งหมด โดยเฉพาะงานฝ่ายทะเบียนมีผู้ขอรับบริการในแต่ละวัน
เป็นจ านวนมากจึงต้องเน้นความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตาม
ภารกิจในการคุ้มครองที่ดินของรัฐและประชาชนและสร้างรูปแบบการอ านายความสะดวกหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
ให้ได้มากที่สุด หลังได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานฝ่ายทะเบียนนี้ จึงมีความสนใจท าการศึกษา 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี  
ส่วนแยกโนนสะอาด เพ่ือน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการโดย
ภาพรวมของส านักงานที่ดินให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ท าให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการให้บริการของระบบราชการ และสอดรับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐและ
รองรับการขยายตัวที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของส านักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด 

2.2 เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนภายหลังจากได้น ากระบวนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการมาใช้ในส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 
ส่วนแยกโนนสะอาด ก่อนที่ยังไม่ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงานกับ
ภายหลังที่ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถเชื่อมโยงได้ทุก
ส านักงานที่ดินและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส านักงาน

ที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดคุณภาพ  
การให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1994, p.241; อ้างถึ ง ใน สมวงศ์ 
พงศ์สถาพร, 2550, น.75) มาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
1) ตัวแปรต้น 2) ตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1 ประชำกร 
ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ

บริการที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภาวปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยอาศัยฐานคิดค านวณ
จากสถิติผู้มาขอรับบริการ ในระบบฐานข้อมูลของส านักงานที่ดิน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
2564 รวมจ านวน 1,697 คน (ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด , 
2564) 

4.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานที่ดินจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 
จ านวน จ านวน 324 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบขนาดของประชากร  

 
 

ประชำชนผูม้ำขอรับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ี
บุคลำกร ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี 

สำขำกุมภวำปีส่วนแยกโนนสะอำด 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) รายได้ต่อเดือน 
6) ประเภทงานท่ีเข้ารับบริการ 

ประเมินผลกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนกังำนที่ดินจังหวัด

อุดรธำนีสำขำกุมภวำปี ส่วนแยกโนนสะอำด 
1) กระบวนงานประเภทซื้อ-ขาย 
2) กระบวนงานประเภทขายฝาก 
3) กระบวนงานประเภทจ านอง 
4) กระบวนงานประเภทให้ 
5) กระบวนงานประเภทไถ่ถอนจ านอง-ขายฝาก 
6) กระบวนงานประเภทมรดก 
7) กระบวนงานประเภทเบ็ดเตล็ด 
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง จากการศึกษา

เอกสารและเนื้องานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดแนวค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับประเมินผลการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของส านักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 
ส่วนแยกโนนสะอาด โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อใช้บริการ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ประเภทงานที่ขอรับบริการ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอของประชาชนต่อการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนน
สะอาดโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานภายหลังที่ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถเชื่อมโยง
ได้ทุกส านักงานที่ดินและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 
ส่วนแยกโนนสะอาด 

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เ พ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าความถ่ี และร้อยละในการวิเคราะห์ 
2) การวัดความพึงพอใจในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด เลือกใช้สถิติค่าเฉลี่ยและ 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 

3) การทดสอบสมมุติฐานเลือกใช้สถิติ t-test และ One-Way ANOVA ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเป็นรายกลุ่ม โดยก าหนด
เกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 ระดับ 
การก าหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนนต่ าสุด คือ 
1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5-1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง = 4/5 
= 0.8 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้ 
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ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ความคิดเห็นอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 

 
5. ผลกำรศึกษำ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ50.60 และเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 49.40 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคืออายุ 50 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 25.90 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี และอายุระหว่าง 31-40 ปี มีเท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 17.30 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.40 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.40 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.90 
และน้อยที่สุดคือไม่ได้ศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.80 มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.00 
รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 21.00 และน้อยที่สุดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.90 ระดับรายได้
ต่อเดือนมากที่สุดตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ35.50 รองลงรายได้ช่วง ต่ ากว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อย 34.60 และรายได้น้อยที่สุดมากกว่า 30,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.00 งานที่เข้า
รับบริการงานทะเบียน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมาคืองานรังวัด คิดเป็นร้อยละ 18.50 

ตอนที่ 2 กำรวัดควำมพึงพอใจในกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี สำขำกุมภวำปี ส่วนแยกโนนสะอำด ทั้งสองช่วงเวลำ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก เลือกใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ 

1) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ก่อนวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 ก่อนที่ยังไม่ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบใช้ในกา รปฏิบัติงาน พบว่า 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่

ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.99) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.82) และ

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.78)  
2) ผลการวิเคราะห์ การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅=4.30)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.39) รองลงมาคือ ความพึง

พอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅=4.27) 
ส่วนด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  

มากที่สุด ( ̅=4.25) 
ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรม ทั้งสองช่วงเวลา ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนน
สะอาดโดยการทดสอบ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีสัมพันธ์กัน (Paired Sample t-test)  

โดยภาพรวมปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ก่อนวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 และหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ( ̅=4.30) สูงว่าความพึง

พอใจของประชาชนก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ( ̅=3.86) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ปรากฏว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของประชาชนต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
งานของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด หลังวันที่ 5 ตุลาคม 

2563 ( ̅=4.27) สูงว่าความพึงพอใจของประชาชนก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ( ̅=3.82) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการปรากฏว่าความพึง

พอใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และหลังวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนน
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สะอาด หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ( ̅=4.39) สูงว่าความพึงพอใจของประชาชนก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 

2563 ( ̅=3.99) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกปรากฏว่าความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อต่อสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2563 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด หลังวันที่ 5

ตุลาคม 2563 ( ̅=4.25) สูงว่าความพึงพอใจของประชาชนก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ( ̅=3.78) 
 

6. สรปุผลกำรศึกษำ 
จากการวิจัยเรื่อง การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด จากผลของการศึกษาผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
6.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการของ

ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรชัย รัชตประทาน (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดชียงใหม่ สาขาสารภี ทั้งใน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการ ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริการด้วยความเต็มใจทุ่มเทการท างาน
อย่างเต็มที่ แนะน าให้ความรู้มีความชัดเจนตรงประเด็น ให้บริการล าดับก่อนหลัง พร้ อมกับน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้บริการ โดยมีความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการได้ รวมถึงสามารถลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ 

6.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรท่ีให้บริการ ของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรพงษ์ ศิริโฉม (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ขอรับบริการ  
มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการ  
มีความพ่ึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

6.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีทางเลือกมากกว่า 
1 ช่องทาง การเข้าถึงการใช้ข้อมูล ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธณัฐอร ใจตาบุตร, สมศักดิ์ บุญสาธร และพลวัฒ ประพัฒน์ทอง (2553 , บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงราย โดยได้น า “แนวทางการด าเนินงานในการให้บริการที่อ านวยความสะดวก และ



[371] 

 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน” ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) มาเป็นตัวแบบในการศึกษา ซึ่งใช้แบบสอบถามเก็บตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับบริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายต่อการอ านวยความสะดวกท้ังหลายผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความ
คาดหวังสูงในการอ านวยความสะดวกของส านักงานที่ดิน 
 

7. ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ 

การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 
ส่วนแยกโนนสะอาด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ขอรับบริการอยากให้มีการเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง
ของเจ้าหน้าในการปฏิบัติงาน ให้ปรับเปลี่ยนทบทวนแก้ไข ขั้นตอน กระบวนงาน ที่ยุ่งยาก ซับซ้อนให้
ลดลง ให้มีระบบเครื่องมือการท างานที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง ขยายพ้ืนที่ของผู้มาติดต่อระหว่าง
ขอรับบริการขยายที่จัดเก็บเอกสาร ตลอดจนให้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่อยู่
สม่ าเสมอ  

 
8. ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติ 

8.1 ตรวจสอบปริมาณเอกสารสิทธิ์ของแต่ส านักงานที่ดินที่มีอยู่ให้ชัดเจนแล้วน ามาเทียบเพ่ือ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักงานเพ่ือให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงและ
ทางส่วนกลางควรจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทันที่เม่ือต าแหน่งนั้นว่างลง 

8.2 ราชการส่วนกลางต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้น
วิธีการที่ซับซ้อนยุ่งยากลง 

8.3 สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ของส านักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
8.4 ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 

9. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยแยกเป็นงานแต่ละ

ประเภท ที่มีความเก่ียวของกับการให้บริการการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือให้ได้ขอมูล วิธีการ
ที่ชัดเจน แม่นตรง ซึ่งน ามาพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนวิธีการท างานให้ง่าย สะดวก รวดเร็วอันส่งผลให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ควรใช้วิธีการการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนาเป็นกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันน ามาเพ่ือประกอบการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีผลต่อการ
ให้บริการของส านักงานได้ 
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กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบจัดกำรขยะหมู่บ้ำน บ้ำนหนองสะไน 
ต ำบลนำม่อง อ ำเภอกดุบำก จังหวัดสกลนคร 

ปรีชา มณีสร้อย* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน เพ่ือลดปริมาณขยะหมู่บ้าน บ้านหนองสะไน ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มผู้มองเห็นโอกาส (Who Know) 
ผู้มีความสนใจ (Who Care) ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (Who Can) คือคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีหน้าที่
โดยตรงในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านการประชุมกลุ่มการเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการตั้งค าถาม
และการสะท้อนกลับ ตามสมการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ L = P+Q+R+I+R โดยที่ L คือ Learning 
การเรียนรู้  P คือ Programmed Instruction ความรู้ เดิมที่ เคยรับรู้มาแล้ว คือ Questioning  
การสอบถาม มุมมองที่ ได้จากการซักถาม R คือ Reflection การคิดใคร่ครวญ และ I คือ 
Implementation การด าเนินการแก้ไข การทดลองเพ่ือการเรียนรู้ ส่วน R ตัวสุดท้าย คือ Report 
Out การายงานผลการปฏิบัติให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสมองผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขยะในหมู่บ้าน ทั้งในหมู่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ที่ท าการปกครองอ าเภอกุดบาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกุดบาก และเทศบาลต าบลนาม่อง  
เพ่ือเปิดโอกาสในการทดสอบความคิด ความรู้ที่ เป็นผลมาจากการเรียนรู้และการคิดใคร่ครวญ 
เกิดความท้าทายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปทดลองปฏิบัติและค้นหาหนทางแก้ไขปัญหา 
โดยการซักถาม และสะท้อนความคิดเห็น การวิเคราะห์หาเหตุผล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา โดยการรวบรวมปัญหาของระบบจัดการ
ขยะในหมู่บ้านที่ขาดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กระบวนการจัดการขยะของหมู่บ้าน ตั้งแต่ระบบ
จัดการขยะต้นทาง ระบบจัดการขยะกลางทาง และระบบการจัดการขยะปลายทาง วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาระบบจัดการขยะ ปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และปริมาณขยะตกค้าง เพ่ือหา
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะ รวมทั้งการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root 
Cause Analysis) แสดงในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือหาสาเหตุ โดยมุ่ง

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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แก้ไปปัญหาประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน เพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่ และ 
ลดปริมาณขยะตกค้าง 

ผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะหมู่บ้าน 
บ้านหนองสะไน ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบประเด็นปัญหาส าคัญดังนี้ 

1) ประเด็นประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกรับผิดชอบและขาดระเบียบวินัย แก้ไข
ปัญหาโดยเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบและระเบียบวินัย โดยการปรับปรุงระบบพัฒนาคน การอบรม
สร้างจิตส านึก ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมู่บ้านที่เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและ
ความต้องการของทุกคนในหมู่บ้าน 

2) ประเด็นประชาชนขาดองค์ความรู้ ขาดการจัดการความรู้ (KM) การแบ่งปัน
ความรู้ และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะ แก้ไขโดยการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM) เกิดการแบ่งปันความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติในหมู่บ้าน
อย่างสม่ าเสมอ 

3) ประเด็นครัวเรือนขาดการลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดขยะต้นทาง 
แก้ไขโดยการรณรงค์ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ในการลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะก่อให้เกิดขยะ 
และการจัดท าข้อตกลงระหว่างครัวเรือน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือลดการใช้วัสดุที่จะก่อให้เกิด
ขยะหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4) ประเด็นประชาชนขาดการทักษะการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน/การจัดงาน
ประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แก้ไขโดยปรับปรุงระบบคัดแยกขยะครัวเรือน ควบคู่กับการ
รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการท าข้อตกลงกับครัวเรือนและเจ้าภาพ
จัดงานประเพณีในการสร้างการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

5) ประเด็นไม่มีสถานที่รองรับขยะในหมู่บ้าน แก้ไขโดยการจัดหาสถานที่จัดการขยะ
ที่เหมาะสม ทั้งในที่ดินของแต่ละครัวเรือน พ้ืนที่ทางการเกษตร และพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่กลาง
รองรับขยะท่ีไม่สามารถจัดการในครัวเรือนได้ 

6) ประเด็นการจัดการขยะแต่ละประเภทด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แก้ไข
โดยรณรงค์ ส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ตามแนวคิด 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Economy Creative)  

7) ประเด็นขาดการน าขยะไปใช้ประโยชน์ หรือเปลี่ยนเป็นเงิน แก้ไขโดยสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน การน ากลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปขยะเพ่ือสร้างมูลค่าตามแนวคิด 4 Rs 
และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Economy Creative)  

 
 



[376] 

 

8) ประเด็นขาดการมีส่วนร่วมจัดการขยะในหมู่บ้าน แก้ไขโดยเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ตั้งแต่กระบวนการวางแผนแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผนและ 
ทั้งการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลภายในหมู่บ้าน ควบคู่กับการแต่งตั่งเป็นคณะท างานจัดการขยะ
แต่ละคุ้มบ้าน การเชิญมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะในโอกาสต่าง ๆ  

9) ประเด็นขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคี
เครือข่าย แก้ไขโดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ โดยการเชิญมามีส่วนร่วมรับรู้  
แนวทางการจัดการขยะหมู่บ้านทุกเวทีการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การร่วม
สนับสนุนงบประมาณ และร่วมติดตามประเมินผล 

10) ประเด็นขาดการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
แก้ไขโดยก าหนดให้หมู่บ้านและหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ร่วมกัน
ทุกขั้นตอนของระบบจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

11) ประเด็นขาดการคืนข้อมูล และการน าข้อมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบจัดการขยะ แก้ไขโดยก าหนดให้หน่วยงานและหมู่บ้านที่จัดเก็บข้อมูล คืนข้อมูลให้
หมู่บ้าน น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติข้างต้น ท าให้หมู่บ้านสามารถลด
ปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือการลดการใช้วัสดุ และสิ่งของที่จะก่อให้เกิดขยะ มีการการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ระบบจัดการขยะกลางทาง คือการน าขยะไปทิ้งหรือจัดการในสถานที่ที่ถูกต้ องใน
ครัวเรือนของตนเอง และระบบจัดการขยะปลายทาง คือ การจัดการขยะแต่ละประเภทด้วยวิธีที่
ถูกต้อง ตามแนวทาง 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Economy Creative) โดยการน าขยะ
ไปเปลี่ยนเป็นเงิน เช่น การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หรือท าน้ าหมักชีวภาพ ท าให้ปริมาณขยะ  
ต้นทาง และปริมาณขยะปลายทางที่เคยเกิดข้ึนและมีปริมาณตกค้างเป็นจ านวนมากลดลง ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะหมู่บ้านที่เพ่ิมข้ึน  
ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ, ระบบจัดการขยะหมู่บ้าน 
 
1. บทน ำ 

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นปัญหา
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และนับวันจะทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก จากข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะประมาณ 27.35 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีปริมาณขยะ
ตกค้างที่ไม่สามารถจัดการได้เฉลี่ยจังหวัดละประมาณ 500,000-1,000,000 ตัน ต่อปี ท าให้ใน
ภาพรวมประเทศไทยมีปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่สะสมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ส่งผลต่อคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ า และดิน รวมทั้งสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติ และได้ก าหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
เพ่ือบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งประกอบด้วย การลดการเกิดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด การน าขยะและของเสียกลับมาใช้ซ้ าหรือใช้ประโยชน์ใหม่ 
โดยเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดการขยะร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ในพ้ืนที่อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะ 
และปริมาณขยะตกค้าง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหา แต่มีระบบจัดการขยะโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเพียง 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลกุดบาก ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก  
3 แห่ง คือ เทศบาลต าบลนาม่อง เทศบาลต าบลกุดแฮด และเทศบาลต าบลกุดไห ไม่มีระบบจัดการ
ขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีการสนับสนุนให้แต่ละชุมชนแก้ไขปัญหาขยะโดยชุมชนเอง 
ซึ่งชุมชนยังขาดศักยภาพในการจัดการขยะ รวมทั้งในการจัดการขยะโดยชุมชนยังไม่เป็นระบบและ
เป็นไปตามหลักวิชาการท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้พ้ืนที่อ าเภอกุดบาก
ที่มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรวมกันเฉลี่ยประมาณ 28.5 ตัน ต่อวัน ขยะส่วนหนึ่งไม่ได้รับบริหารจัดการ
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ท าให้มีปริมาณขยะค้างสะสมในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ การจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน
ดังกล่าว เทศบาลต าบลทั้ง 3 แห่ง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือจัดการขยะ
ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล การอบรมจัดท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และการท าถัง
หมักขยะอินทรีย์ตามครัวเรือน รวมทั้งการสนับสนุนถังขยะอันตรายประจ าธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน 
และในส่วนของชุมเองได้มีการออกกฎหมู่บ้านห้ามน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมปัญหาขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะประเภททั่วไปที่มีการน าไปทิ้ง
ในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ
ขยะของหมู่บ้านในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ ที่ สามารถลดปริมาณขยะและจัดการขยะได้
ครอบคลุมทุกประเภท ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะสะสมในในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามมา อาทิ ปัญหาการน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ ปัญหาสาร
ปนเปื้อนที่เกิดจากขยะในดินและน้ า และปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมทั้ง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
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พ้ืนที่ต าบลนาม่อง เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมากที่สุดในอ าเภอกุดบาก โดยมีปริมาณขยะ
เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ 12.6 ตัน/วัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะ 
กล่าวคือ ไม่มีรถจัดเก็บขยะ ไม่มีพนักงานบริการจัดเก็บขยะ ไม่มีบริการถังขยะตามหมู่บ้าน และไม่มี
ที่ทิ้งขยะกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ปริมาณขยะสะสมในพ้ืนที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
แนวโน้มมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ในห้วงที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนาม่อง ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
โดยส่งเสริมให้หมู่บ้านรับผิดชอบจัดการขยะด้วยตนเอง โดยทั้ง 19 หมู่บ้านในต าบลนาม่องได้มีระบบ
ก าจัดขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

ขยะทั่วไป ใช้วิธีเผาหรือฝังกลบในพ้ืนที่ของตนเอง หรือปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ 
การจัดการวิธีนี้ยังพบปัญหาการน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ เช่น ทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน 
ตามท่ีสาธารณะ หรือแหล่งน้ า หรือมีการเผาขยะในที่โล่ง ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล ใช้วิธีตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านขึ้นมารับซื้อ
เพ่ือน าไปจ าหน่าย และน าเงินส่วนหนึ่งมาปันผลให้สมาชิก และอีกส่วนหนึ่งจัดสรรส าหรับพัฒนา
หมู่บ้าน เป็นวิธีการจัดการขยะโดยชุมชนที่มีขั้นตอนชัดเจนเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนมากที่สุดวิธีหนึ่ง สมควรที่จะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการและการ
ขยายจ านวนสมาชิกท่ียังไม่ได้เข้าร่วม รวมทั้งการใช้ฐานของธนาคารขยะไปจัดการขยะประเภทอ่ืนให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยในพื้นท่ีต าบลนาม่อง มีธนาคารขยะ 9 หมู่บ้าน และไม่มี 10 หมู่บ้าน 

ขยะอินทรีย์ ใช้วิธีฝังกลบ และน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนหนึ่งปล่อยให้ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ เป็นการจัดการขยะในลักษณะแต่ละครัวเรือนต่างคนต่างท า ยังไม่มีกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
รูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการหรือการก าหนดขั้นตอนชัดเจน โดยให้แต่ละครัวเรือนน าขยะ  
ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่ยังจัดการขยะไม่ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตามมา  

ขยะอันตรำย ประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้านได้น าไปทิ้งในถังท่ีเทศบาลต าบลนาม่องจัดไว้ หมู่บ้าน
ละ 1 จุด ที่ธนาคารขยะหมู่บ้าน เพ่ือรวบรวมน าไปก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง แต่คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประเมินว่า ยังมีบางครัวเรือนไม่น าขยะมาทิ้งในจุดที่เทศบาลจัดไว้ให้ โดยเฉพาะครัวเรือนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน และประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากขยะ 

ในพ้ืนที่ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4, 11, 14, 18 เป็นชุมชนขนาด
ใหญ่มีจ านวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในต าบล ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีของอ าเภอ และเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 และเป็นชุมชนคุณธรรม แต่ยังประสบปัญหา  
มีปริมาณขยะสะสมในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่หมู่บ้านไม่มีความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยยังไม่มีการจัดการขยะในหมู่บ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการครอบคลุม
ปัญหาขยะทุกประเภท โดยเฉพาะปัญหาขยะทั่วไป ท าให้เกิดปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก
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และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลนาม่องและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
กุดบาก ได้เข้าไปส่งเสริมการการจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะประเภทที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือขยะรีไซเคิล (Recycle) มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลเพ่ือน าผลก าไรมาปันผล 
ให้สมาชิก และน าผลก าไรส่วนหนึ่งไปจัดสรรส าหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและไม่ได้น าขยะรีไซเคิล  
มาจ าหน่วยกับธนาคารขยะหมู่บ้าน นอกจากนี้เทศบาลต าบลนาม่องยังได้ส่งเสริมการท าถังหมักขยะ
อินทรีย์ครัวเรือน เพ่ือให้ขยะอินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ยด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ยังขาดความต่อเนื่องและ
ขาดการติดตามประเมินผล รวมทั้งขาดการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในส่วนของขยะอันตรายนั้น 
เทศบาลต าบลนาม่องได้น าถังขยะอันตรายไปตั้งไว้ที่ธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ถัง 
โดยเทศบาลต าบลนาม่องจะรวบรวมขยะอันตรายดังกล่าวไปก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป 

ตำรำงท่ี 1. ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้านหนองสะไน ปี 2563 
ที ่ ประเภทขยะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 18 รวม (ตัน) 

1 ขยะทั่วไป 4.06 7.58 6.63 3.72 21.99 
2 ขยะ Recycle 29.54 55.14 48.24 27.10 160.02 
3 ขยะอันตราย 0.045 0.06 0.051 0.052 0.21 
4 ขยะอินทรีย์ 34.74 64.83 56.73 31.85 188.15 

รวม (ตัน) 68.39 127.61 111.65 62.72 370.37 

ที่มำ: กระทรวงมหาดไทย. (2563). 
 

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียของบ้านหนองสะไน ด้วยวิธีการข้างต้น ทั้งการ
ด าเนินการของหมู่บ้านเอง และจากการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ครอบคลุมทุกประเภท 
โดยเฉพาะปัญหาขยะทั่วไปที่ยังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัญหาขยะ
อินทรีย์และขยะอันตรายถึงแม้จะมีวิธีการแก้ไข แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด หากมีการน า
วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในหมู่บ้านให้ครอบคลุมปัญหาขยะ  
ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทุกประเภท เพ่ิมเติมจากวิธีการแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านก าลังด าเนินการอยู่แล้ว เช่น 
วิธีการลดปริมาณขยะแต่ละประเภทหรือคัดแยกขยะครัวเรือนเพ่ือการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่การสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะทั้งในส่วนของภาคประชาชนและ
ร้านค้าในพ้ืนที่ การเปลี่ยนหรือแปรรูปขยะทั่วไปหรือขยะประเภทอ่ืนให้เป็นขยะที่ใช้ประโยชน์ได้หรือ
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานครัวเรือน หรือออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการ
จัดการขยะในหมู่บ้านแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับปรุงวิธีการก าจัดขยะ  
แต่ละประเภทด้วยวิธีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเป็นต้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า  
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การแก้ไขปัญหาขยะประเภทต่าง ๆ ในหมู่บ้านหนองสะไนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) จะสามารถปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะในหมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง โดยจะเป็นการสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะและ  
การส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และปรับปรุงระบบ 
การจัดการขยะในภาพรวมของหมู่บ้านเพ่ือให้ครอบคลุมปัญหาขยะทั้ง 4 ประเภทในกลางทางและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียในหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีหมู่บ้าน 
ที่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการขยะ รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านอ่ืน ซึ่งจะน าไปสู่เชื่อมโยง
การเพ่ิมประสิทธิภาพการการจัดการขยะในระดับต าบลและระดับอ าเภอต่อไป โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการการอย่างเร่งด่วน หากไม่รีบแก้ไขจะส่งผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของล าห้วย 
หลายสายที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าทางการเกษตร และเข่ือนน้ าอูน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา “การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะหมู่บ้าน 
บ้านหนองสะไน ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร” 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาระบบจัดการขยะขาดประสิทธิภาพของบ้านหนองสะไน 
ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

2.2 เพ่ือเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะบ้านหนองสะไน ต าบลนาม่อง 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 
3. วิธีกำรศึกษำ 

3.1 ใช้ทฤษฎี 4Rs เป็นแนวทางศึกษาการลดปริมาณขยะที่เน้นการน าขยะมาสร้างมูลค่า 
ประกอบด้วย การลดการใช้ (Reduce) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ ใหม่ 
(Recycle) และการน ามาสร้างมูลค่าเพ่ือเปลี่ยนเป็นเงิน (Return) ผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economic) ในการน าองค์ความรู้เกี่ยวกับขยะมาแปรรูปหรือสร้างสรรค์และ
เพ่ิมมูลค่าขยะ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการปัญหาขยะแต่ละประเภทใน
หมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ควบคู่กับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปริมาณขยะที่
เกิดข้ึน และการวิเคราะห์ปริมาณขยะที่สามารถจัดการได้โดยข้อมูลที่น ามาศึกษา ได้แก่ ปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในหมู่บ้านแต่ละประเภท ปริมาณขยะท่ีสามารถจัดการได้ และรูปแบบวิธีการจัดการขยะแต่ละ
ประเภท และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) แสดงในรูปแบบของแผนภูมิ
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ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์มาแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
แต่ละประเภท และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะของหมู่บ้าน   

3.2 ใช้ทฤษฎีการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งมีหลักการส าคัญ
คือ องค์กรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการรูปแบบ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ ทั้งนี้เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร การท างานเป็นทีม  
ความคล่องตัว รวดเร็ว ในรูปแบบของการเรียนรู้ทีได้รับการยอมรับว่า สร้างให้ผู้ เรียนรู้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหนึ่ง คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถเป็นแนวทางค้นหาแนวทางการพัฒนา
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2559)  

การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันของกลุ่มคนเล็ก ๆ เพ่ือร่วมกัน
ขบคิด แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ท าความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนา 
แก้ไขปัญหาที่แท้จริง เกี่ยวกับงาน และน าไปลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง โดยลักษณะเฉพาะของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีดังนี ้

1) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือการเรียนรู้ที่มีการน าปัญหา
ในการท างานมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนและองค์กร 

2) เป็นการเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน คือ การเรียนที่ต้องมีการ
ประชุม ระดมสมองเพ่ือหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการ 

3) เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน า คือ การเรียนรู้ที่ต้องมีการ
เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติ  และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติ เพ่ือ
ความส าเร็จของการด าเนินการ 

สมกำรแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
L = P + Q + R + I +R 
โดยที่ L คือ Learning การเรียนรู้ 

P คือ Programmed Instruction ความรู้เดิมที่เคยรับรู้มาแล้ว 
Q คือ Questioning การสอบถาม มุมมองที่ได้จากการซักถาม 
R คือ Reflection การคิดใคร่ครวญ  
I คือ Implementation การด าเนินการแก้ไข การทดลองเพ่ือการเรียนรู้ 
R คือ Report Out การให้สมาชิกน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและการรายงานผล 
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการน าความรู้เดิมมาเป็นแนวทางร่วมกับ  
การตั้งค าถามในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วจึงคิดใคร่ครวญสะท้อนผลออกมา เพ่ือน าไปปฏิบัติหรื อทดลอง
ปฏิบัติ องค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติมี 6 องค์ประกอบดังนี้  

1) ปัญหา (Problem) จากการวิเคราะห์ปัญหาระบบจัดการขยะบ้านหนองสะไน 
พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านยังขาดความตระหนักและขาดระเบียบวินัยในการจัดการขยะทั้งในระดับ
ครัวเรือนและในระดับหมู่บ้าน ขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดการขยะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะสามารถน าไป
เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านทั้งในระยะสั้น ระยะยาว  
มีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือขยะรีไซเคิล (Recycle) และ
ขยะอันตราย แต่ยังไม่มีระบบจัดการขยะประเภทขยะทั่วไปและขยะอินทรีย์ รวมทั้งขาดการบูรณา
การการการจัดการขยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่   

2) กลุ่มการเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน กลุ่มการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองสะไน ทั้ง 4 หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์กรที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
ได้แก่ คณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ 
ภายนอกหมู่บ้าน ได้แก่ เทศบาลต าบลนาม่อง ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบล พัฒนากร
ประจ าต าบล ซึ่งทุกหน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดข้ึนในหมู่บ้าน 

3) กระบวนการตั้งค าถามและการไตร่ตรอง ส ารวจปัญหาของระบบจัดการขยะ 
ในหมู่บ้าน ว่ามีปัญหาใดบ้างในระบบ ตั้งแต่การจัดการขยะท่ัวไป การจัดการขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ การจัดการขยะท่ีย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์ และการจัดการขยะอันตราย และมีข้อบกพร่อง
ในขั้นตอนใดของระบบ แล้วร่วมกันกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาของระบบจัดการขยะ โดยใช้กระบวนการตั้งค าถามและคิดใคร่ครวญร่วมกัน  
เพ่ือพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขและยกระดับการปฏิบัติในการในการจัดการขยะให้ดีขึ้น แล้วน ามา
ทบทวนอย่างถ่องแท้ถึงความเป็นไปได้ และการปฏิบัติต่อไป  

4) แนวทางแก้ไข เมื่อได้แนวทางแก้ไขตรงตามสาเหตุของปัญหาระบบจัดการขยะ
ทุกประเภทแล้วจึงน ามาก าหนดแนวทางปฏิบัติ และน ามาสู้การปฏิบัติร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในหมู่บ้าน ในกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้โดยหมู่บ้านเอง และส่วนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการน าไปบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน เช่น ร้านค้าในหมู่บ้าน เพ่ือให้ระบบจัดการขยะของหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ  

5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ก าหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติร่วมกันและน าปัญหา
จากการปฏิบัติมาเรียนรู้ร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน และน าผลการปฏิบัติ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในแต่ละเดือนแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะ 

6) ผู้อ านวยการกลุ่ม (Action Learning Coach) ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ า
ต าบลนาม่อง เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการกลุ่ม ท าหน้าที่กระตุ้นให้กลุ่มมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
มุมมองที่มีต่อปัญหาระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดอย่ างอิสระ 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะหมู่บ้าน  
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำระบบจัดกำรขยะหมู่บ้ำน 
1) ปัญหาระบบจัดการขยะของบ้านหนองสะไน ในห้วงที่ผ่านมา พบว่ามี พฤติกรรม

ของคนในหมู่บ้าน ยังไม่มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน มีการน าขยะประเภทต่าง ๆ ไปทิ้งในที่
สาธารณะ โดยมีปริมาณขยะท่ีสามารถจัดการได้ และปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2. ผลการจัดการขยะครัวเรือนเฉลี่ยต่อวัน ของบ้านหนองสะไน ปี 2563 
ที ่ ประเภท

ขยะ 
ปริมำณขยะ 

(กก.) 
ร้อยละครัวเรือนที่ปฏิบัติตำมระบบจัดกำรขยะ ขยะตกค้ำง 

(กก.) คัดแยก ไม่คัดแยก ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
1 ทั่วไป 100 60 40 60 40 40 
2 รีไซเคิล 250 80 20 80 20 50 
3 อันตราย 0.5 45 55 45 55 0.275 
4 อินทรีย์ 350 75 25 75 25 104 

รวม 700.05 - - - - 177.775 

ที่มำ: การประชุมกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้บ้านหนองสะไน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564 
 

บ้านหนองสะไนมีพ้ืนที่ทิ้งขยะตกค้างที่ไม่สามารถจัดการได้มี 3 แห่ง ได้แก่ 1) ริมถนน
หลังโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ ประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ในหมู่บ้าน 2) ริมทางไปนาดงเขตบ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 ประมาณร้อยละ 45 ของปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 3) ทางขึ้นวัดถ้ าพระนาไน (ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน) ประมาณร้อยละ 30 
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และน าไปทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานหรือบริเวณ  
ที่สาธารณะอ่ืน อีกประมาณ ร้อยละ 10 ของปริมาณขยะท่ีเกดิขึ้นในหมู่บ้าน  

ปัญหาขยะของบ้านหนองสะไนดังกล่าว คณะกรรมการหมู่บ้านหนองสะไน ได้ออก
กฎระเบียบหมู่บ้าน และท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณสถานที่ท้ัง 3 แห่งดังกล่าว แต่ประชาชนในหมู่บ้าน
ไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม และมีการฝ่าฝืนน าขยะไปทิ้งบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ผู้น าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยวิธีเผา 
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เพ่ือลดปริมาณขยะบริเวณดังกล่าว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในฤดูฝนขยะ  
ที่ประชาชนน ามาทิ้งจะถูกน้ าฝนเปียกชื้นท าให้ไม่สามารถก าจัดด้วยวิธีการเผาได้ และขยะบางส่วนถูก
ฝนชะล้างไหลลงสู่แหล่งน้ าและพ้ืนที่การเกษตรขยะที่น าไปทิ้งในสถานที่ดังกล่าว ครัวเรือนส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ไม่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ว่าขยะ
ประเภทใดเป็นขยะทั่วไป ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ หรือขยะ
อันตราย ท าให้เกิดปัญหาขยะเกิดการเน่าเหม็น เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อดิน น้ า ป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาระบบจัดการขยะของบ้านหนองสะไนจาก
ข้อมูลข้างต้นที่ได้รวบรวม และการสังเกตพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนทั้งในระดับ
ครัวเรือนและในการจัดงานประเพณี หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม พบว่า สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก  

(1) ประชาชนขาดระเบียบวินัยและองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ : 
จากข้อมูลในการประชุมกลุ่มครั้งที่ 1 พบว่า ถึงแม้บ้านหนองสะไนจะมีการออกกฎหมู่บ้านห้ามทิ้ง
ขยะในที่สาธารณะโดยระบุว่า “ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท” แต่ไม่มี
การปฏิบัติตามและบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีการตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับครัวเรือน แต่ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน มีการน าขยะที่เกิดขึ้นไปที่สาธารณะ
อย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดการขยะน าไปทิ้งอย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวด้วย
วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะ ขาดการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาชน  
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยังขาดจิตส านึกขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขาดความตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะ และขาดระเบียบวินัยในการจัดการขยะ 

(2) ระบบการจัดการขยะในหมู่บ้านไม่ครอบคลุมปัญหาขยะทุกประเภท 
และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ : ระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งการออกกฎ
หมู่บ้านห้ามน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ไม่ออก
กฎหมู่บ้านให้ครอบคลุมปัญหาทั้งระบบ และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง การออกกฎหมู่บ้านไม่
ครอบคลุมทั้งวงจรของปัญหา ตั้งแต่ต้นเหตุ คือการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ ข้อห้ามในการ
จัดการขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการน าขยะไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนขยะ
เป็นเงิน หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากขยะ เป็นต้น การตั้งธนาคารขยะที่จัดการปัญหา
เฉพาะขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล (Recycle) ไม่ครอบคลุมปัญหาขยะประเภท
ทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์ และครัวเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน ท าให้ระบบการจัดการขยะ
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ในหมู่บ้านขาดพลังในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน รวมทั้งขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ และส านักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ในการพัฒนา
ระบบการจัดการปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพ ท าให้หมู่บ้านไม่สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีระบบติดตามประเมินผลทั้งการติดตามประเมินผลภายในหมู่บ้าน 
และการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

(3) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและหน่วยงานภาครัฐ : 
การออกกฎหมู่บ้าน การตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียยังไม่ได้
รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน มีการฝ่าผืนกฎหมู่บ้านโดยการน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ
อยู่เป็นประจ า ในส่วนของภาครัฐไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขาดการ
ก าหนดแนวทางหรือแผนการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งขาดการบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกัน การร่วมกัน
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  

(4) ระบบข้อมูลขยะของหมู่บ้านไม่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ: พบว่า การจัดเก็บข้อมูลเป็นเพียงข้อมูลด้านเดียว คือข้อมูลด้านปริมาณขยะแต่ละ
ประเภท แต่ขาดการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหา
ขยะทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เช่น ข้อมูลการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
กลางทางการน าขยะไปใช้ประโยชน์ และการจัดการขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และคืนข้อมูลให้หมู่บ้านไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบจัดการขยะ 

2) จากการระดมความคิด ค้นหาสาเหตุและเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
จัดการขยะหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การลดปริมาณขยะในหมู่บ้านทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรอง กลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้มีข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะหมู่บ้าน ดังนี้ 

(1) คน (Man)  
(1.1) อบรมเสริมสร้างระเบียบวินัยและจิตส านึกรับผิดชอบต่อปัญหา

ขยะให้คนในหมู่บ้าน โดยการอบรมสร้างวินัยและจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในการแก้ไขปัญหา
ขยะ  

(1.2) อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามแนวคิดการจัดการขยะ 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(1.3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ (KM) ในหมู่บ้าน 
เพ่ือการแบง่ปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างประชาชนภายใน
หมู่บ้านด้วยกัน และหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง   
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(2) กระบวนการจัดการขยะ (Method)  
(2.1) ระบบจัดการขยะท่ัวไป  
- การจัดการขยะต้นทาง สนับสนุนส่งเสริมให้ครัวเรือนลดการใช้ หรือ

ลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทั่วไป ก าหนดให้ครัวเรือนคัดแยกขยะและจัดการขยะ  
ในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง 

- การจัดการขยะกลางทาง สนับสนุนให้ครัวเรือนจัดการขยะทั่วไปด้วย
การฝังกลบในที่ดินของตนเอง จัดที่ทิ้งขยะกลางของหมู่บ้าน เพ่ือน าขยะที่ครัวเรือนไม่สามารถจัดการ
ได้ ไปจัดการให้ถูกวิธี   

- การจัดการขยะปลายทาง สนับสนุนให้ครัวเรือนร่วมกับหมู่บ้านแปร
รูปขยะท่ัวไปให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือน าขยะไปเปลี่ยนเป็นเงิน 
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(2.2) ระบบจัดการขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือขยะรีไซเคิล  
- การจัดการขยะต้นทาง สนับสนุนส่งเสริมให้ครัวเรือนลดการใช้หรือ

ลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นบ่อเกิดขยะ ก าหนดให้มีการคัดแยกขยะ Recycle ออกจากขยะ
ประเภทอ่ืนทุกครัวเรือนและน าไปเปลี่ยนเป็นเงิน โดยจัดการต่อในขั้นตอนการจัดการขยะกลางทาง 

- การจัดการขยะกลางทาง สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนน าขยะที่คัดแยก
แล้วไปส่งต่อธนาคารขยะหมู่บ้าน หรือสถานที่รับซื้อขยะเอกชน เพ่ือเปลี่ยนเป็นเงิน หรือแปรรูป 

- การจัดการขยะปลายทาง สนับสนุนให้ธนาคารขยะหมู่บ้าน และ
สถานที่รับซื้อขยะเอกชน น าขยะไปใช้ประโยชน์ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนเป็นเงินตามแนวคิด 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(2.3) กระบวนการจัดการขยะอันตราย 
- การจัดการขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ครัวเรือนลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

รวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ยาก าจัดศัตรูพืช แมลง 
สารบ ารุงดิน และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอ่ืนทุกครัวเรือน  

- การจัดการขยะกลางทาง สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนน าขยะอันตรายไป
ทิ้งในถังขยะอันตรายที่เทศบาลต าบลนาม่องจัดเตรียมไว้ทุกหมู่บ้าน  

- การจัดการขยะปลายทาง จัดให้มีระบบตรวจติดตามถังขยะอันตราย
ของหมู่บ้านและมีช่องทางสื่อสารระหว่างหมู่บ้านกับเทศบาล เพ่ือการน าขยะอันตรายไปจัดการอย่าง
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

(2.4) กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ 
- การจัดการขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอินทรีย์ออก

จากขยะประเภทอ่ืน เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
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- การจัดการขยะกลางทาง สนับสนุนให้ครัวเรือนจัดหาพ้ืนที่ฝังกลบ
หรือท าปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในครัวเรือน  

- การจัดการขยะปลายทาง สนับสนุนให้น าขยะอินทรีย์ที่คัดแยกแล้ว 
ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และลดต้นทุนการผลิต 
ตามแนวคิด 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(3) การมีส่วนร่วม (Public Participation)  
(3.1) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านในการจัดการ

ขยะ ตั้งแต่การเสริมสร้างระเบียบวินัย การจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการขยะ
แต่ละประเภทตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ รวมทั้ง  
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะ
ร่วมกัน 

(3.2) เสริมสร้างการมีส่วนของหน่วยงานนอกหมู่บ้าน ได้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียโดยตรง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลนาม่อง และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังและและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งการวางแผน 
การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ
จัดการขยะ 

(4) ข้อมูล (Data) 
(4.1)  สนับสนุนให้มีการจัด เก็บข้อมูลขยะทั้ ง เชิ งปริมาณและ 

เชิงคุณภาพควบคู่กัน ตั้งแต่การจัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การแก้ไขปัญหาระบบ
จัดการขยะ ต้องอาศัยข้อมูลที่ชัดเจน ทันสมัย ทันสถานการณ์ ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(4.2) สนับสนุนให้มีการคืนข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มี 
การจัดเก็บคืนต่อหมู่บ้าน เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพ่ือให้
รับรู้และตระหนักถึงปัญหา และเพ่ือใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งจะต้องมีความ
สม่ าเสมอในการคืนข้อมูลให้หมู่บ้าน หรือมีความถี่ที่ชัดเจนในการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
จัดการขยะ 

3) การระดมความคิดที่จะแก้ไขปัญหาระบบจัดการขยะขาดประสิทธิภาพ 
สาเหตุหลักของปัญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะหมู่บ้านทั้ง 4 กลุ่ม คือ ด้านคน 
(Man) ด้านกระบวนการ (Method) ด้านการมีส่วนร่วม (Public Participation) และด้านข้อมูล 
(Data) โดยกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท าแนวทางปฏิบัติ  
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดการขยะหมู่บ้านดังนี้ 



[388] 

 

ตำรำงท่ี 3. ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาของระบบจัดการขยะ และแนวทางแก้ไข 
ล ำดับที ่ Root Cause Analysis กำรแก้ไข 

คน (man) 

1 ประชาชนขาดจิตส านึกรับผิดชอบและ 
ขาดระเบียบวินัย 

เสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบและระเบียบวินัย โดยการ
ปรับปรุงระบบพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะ
การจัดการขยะ ควบคู่กับการอบรมสร้างจิตส านึก และ
ระเบียบวินัยแก่ประชาชน 

2 ประชาชนขาดองค์ความรู้  ขาดการ
จัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และขาด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะ 

สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้  (KM)  ด้ านขยะ และ
สนับสนุนกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
การปฏิบัติในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนกำร (Method) 

3 กำรจัดกำรขยะต้นทำง 
3.1 ขาดการลดการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดขยะต้นทาง 
3.2 ขาดการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน และงานประเพณี/กิจกรรม
ต่าง ๆ 

1) รณรงค์ลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดขยะทุกประเภท 
รวมทั้ ง ก าร จั ดท า ข้ อตกล งร ะหว่ า งค รั ว เ รื อน  และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อลดการใช้วัสดุที่จะก่อให้เกิดขยะ
หรือเป็นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2) ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะต้นทางระดับครัวเรือน 

4 กำรจัดกำรขยะกลำงทำง 
ขาดพื้นที่รองรับขยะเพื่อการจัดการที่
เหมาะสม 

ปรับปรุงระบบรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมชัดเจน
ทุกประเภท โดยก าหนดพื้นท่ีรองรับขยะทั้งในระดับครัวเรือน 
และพื้นที่กลางของหมู่บ้าน 

5 กำรจัดกำรขยะปลำยทำง 
5.1 การจัดการขยะแต่ละประเภทด้วย
วิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.2 ขาดการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
หรือเปลี่ยนเป็นเงิน 

1) ปรับปรุงระบบจัดการขยะครัวเรือน/หมู่บ้าน 
2) พัฒนาระบบบริการของ ธนาคารขยะหมู่บ้านให้เกิดความ
สะดวก และสามารถจัดการขยะได้ทุกประเภท 
3) สนับสนุนให้มีการน าขยะเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสร้างมูลค่า
ต ามแนวคิ ด  4Rs และแนวคิ ด เศรษฐกิ จสร้ า งส รรค์ 
(Economy Creative) มาใช้เป็นแนวทางจัดการขยะ  

กำรมีส่วนร่วม (Public Participation) 

6 ขาดการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ทั้งการ
วางแผน การปฏิบัติ การประเมินผลภายในหมู่บ้าน 

7 ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้านกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคีเครือข่าย 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการร่วม
วางแผน การบู รณาการแผน ร่ วมปฏิ บั ติ  สนับสนุ น
งบประมาณ และร่วมประเมินผล 

ข้อมูล (Data) 
8 ขาดการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่

กับการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ก าหนดให้หมู่บ้านและหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ ควบคู่กัน เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของ
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ล ำดับที ่ Root Cause Analysis กำรแก้ไข 

ข้อมูล สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาได้ 

9 ขาดการคืนข้อมูล และการน าข้อมูลไป
แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ นก า รพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบจัดการขยะหมู่บ้าน 

ก าหนดให้หน่วยงานและหมู่บ้านที่จัดเก็บข้อมูล คืนข้อมูลให้
หมู่บ้าน น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.2 กำรรำยงำนผลของข้อเสนอแนวทำงแก้ไข 

4.2.1 รำยงำนผลกำรแก้ไขด้ำนคน (Man) 
1) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน และกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสีย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการธนาคารขยะ
หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เอาใจใส่จริงจังและให้ความร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้านหัน
มาสนใจต่อปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยและของเสีย โดยการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ และทักษะการจัดการขยะ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกอย่างสม่ าเสมอ  

2) เสริมสร้างระเบียบวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย โดยการปรับปรุง
กฎหมู่บ้านให้ครอบคลุมปัญหาขยะทุกประเภท ตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ การลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ 
เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกในหมู่บ้าน การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน การจัดงานประเพณีกิจกรรม
ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการจัดการขยะอย่างชัดเจน กลางทางได้แก่ การจัดหาสถานที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม 
ห้ามทิ้งขยะในสถานที่ห้ามทิ้ง หากครัวเรือนไม่ปฏิบัติตามกฎหมู่บ้าน ให้มีมาตรการทางสังคมเพ่ือให้
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามกฎหมู่บ้านที่ถูกก าหนดขึ้นร่วมกันของทุกครัวเรือน  

3) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเวที
และมาถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะให้ประชาชนและ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้น าหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีบทบาทหน้าที่
โดยตรงในการน าประชาชนในหมู่บ้านแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนภายในหมู่บ้านและ 
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดกระบวนการการพัฒนาองค์ความรู้ 
การแบ่งปันความรู้ และยกระดับความรู้ที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาขยะ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการจัดการปัญหา การสนับสนุนงบประมาณ และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา 

4.2.2 รำยงำนผลกำรแก้ไขด้ำนกระบวนกำร (Method) 
1) สร้างกระบวนการในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

โดยการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการร้านค้าในหมู่บ้านในการงดใช้ถุงพลาสติกในพ้ืนที่หมู่บ้าน  
ปรับปรุงกฎหมู่บ้านให้มีมาตรการลดปริมาณขยะ และมีการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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2) รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ควบคู่กับการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับ
ครัวเรือนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการคัดแยกขยะครัวเรือนและ
การประเมินครัวเรือนตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนด 

3) รณรงค์ให้ครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน และปรับปรุงบทบาท
ของธนาคารขยะหมู่บ้าน ให้สามารถบริการประชาชนและสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเสริมสร้าง
ระบบบริการให้รองรับการแก้ไขปัญหาขยะทุกประเภท การรับซื้อขยะที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ หรือขยะรีไซเคิล  

4) การจัดหาที่ทิ้งขยะทั่วไปที่ไม่สามารถแปรรูปได้ และย่อยสลายยาก ทั้งพ้ืนที่ของ
ครัวเรือน และพ้ืนที่กลางของหมู่บ้าน เพ่ือหาวิธีจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5) การแปรูปขยะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ การเปลี่ยนขยะเป็นเงิน การแปรรูปขยะ
ทั่วไป และขยะอินทรีย์โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทขยะที่เกิดขึ้น เช่น 
การท าผลิตภัณฑ์จากขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ขยะ เช่น ไม้กวาด สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ การแปรรูปขยะ
อินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักชีวภาพ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เช่นเศษใบไม้ 
กิ่งไม้ แปรรูปเป็นถ่านอัดก้อน และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแปรรูปขยะให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ ตามแนวคิด 4 Rs และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Economy Creative) 

4.2.3 รำยงำนผลด้ำนกำรมีส่วนร่วม (Public Participation)  
1) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กร  ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนในหมู่บ้าน โดยกระบวนการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้าน 
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติในขั้นตอน
แก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินผลร่วมกัน การแต่งตั้งแกนน าแต่ละคุ้มบ้านเป็นคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะ และจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันการจัดการขยะของแต่ละคุ้มบ้าน พร้อมมอบมี
รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีเครือข่าย โดยแต่งตั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคีเครือข่าย เป็นที่ปรึกษา และเชิญ
มาร่วมเวทีการเรียนรู้ และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะของหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 

4.2.4 รำยงำนผลด้ำนข้อมูล (Data) 
1) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด โดยให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ คือ สถิติปริมาณขยะแต่ละประเภท และการเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพ เช่น ผลส าเร็จของการแก้ไขปัญหาขยะแต่ละประเภท และแต่ละพ้ืนที่ของหมู่บ้าน  
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะแต่ละคุ้มบ้าน ให้มีหน้าที่ร่วมกับครัวเรือน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา เช่น สถิติด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับขยะ 
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ผลส าเร็จการแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือน าเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
ในแต่ละเดือน 

2) มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน มีการคืนข้อมูลและน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยมีการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทุกเดือน และน าข้อมูลเข้าสู่ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม 

ตำรำงท่ี 4. เปรียบเทียบระบบจัดการขยะระบบเดิม กับระบบใหม่ และตัวชี้วัด 
ที ่ ระบบจัดกำรขยะ (เดิม) ระบบจัดกำรขยะ (ใหม)่ ตัวชี้วัด 

1 ด้ำนคน (Man) 

 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1.1 ระบบพัฒนาศักยภาพประชาชนใน
การจัดการขยะในหมู่บ้าน 

1.1 ระดับความส า เร็ จการ
พัฒนาคนในการจัดการขยะ 

  1.2 มีระบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
ขยะในหมู่บ้าน 

1.2 ระดับความส าเร็จในการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับขยะ 

2 ด้ำนกระบวนกำร (Method) 

 2.1 การจัดการขยะต้นทาง 
1) มีการคัดแยกครัวเรือน 

2.1 การจัดการขยะต้นทาง 
1) ลดการใช้วัสดุที่เป็นบ่อเกิดของขยะ 
2) มีการคัดแยกขยะครัวเรือน/งาน
ประเพณี 

1 )  ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ครัวเรือนที่มีการลดการใช้วัสดุ
เป็นบ่อเกิดของขยะ 
2)  ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ครัวเรือนท่ีมีการคัดแยกขยะ 

 2.2 การจัดการขยะกลางทาง 
1) น าไปทิ้งในที่ดินตนเอง/ 
ที่สาธารณะ 

2.2 การจัดการขยะกลางทาง 
1) จัดการในที่ดินตนเอง (ขยะทั่วไปที่
ย่อยสลายง่าย) 
2) จัดการในพื้นที่เกษตรตนเอง (ขยะ
อินทรีย์) 
3) จัดการในพื้นที่สาธารณะที่หมู่บ้าน
(ขยะทั่วไปย่อยสลายยาก/ขยะอันตราย) 
4) จัดการโดยธนาคารขยะ  

1 )  ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะใน
สถานท่ีที่ก าหนด 
2) ระดับความส าเร็จในการ
จัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ/
ที่ดินของรัฐ 
3) ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาธนาคารขยะหมู่บ้าน 

 2.3 การจัดการขยะปลายทาง 
1) ฝังกลบ/เผาในที่ดินตนเอง 
2) ฝังกลบ/เผาในที่สาธารณะ 
3) น าไปจ าหน่ายธนาคาร
ขยะ/สถานท่ีรับซื้อเอกชน 

2.3 การจัดการขยะปลายทาง 
1) เปลี่ยนขยะเป็นเงิน โดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวคิด 4Rs และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2) จัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการในพ้ืนท่ีที่ก าหนด 
(พ้ืนท่ีครัวเรือน, เกษตร, พ้ืนท่ีกลาง) 

1) ระดับความส าเร็จในการ
เพิ่มมูลค่าให้ขยะ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2) ระดับความส าเร็จในการ
จัดการขยะในพื้นที่ที่ก าหนด 
(ครัวเรือน เกษตร พ้ืนท่ีกลาง) 
3) ร้อยละที่ลดลงของขยะ 

3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม (Public Participation)  
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ที ่ ระบบจัดกำรขยะ (เดิม) ระบบจัดกำรขยะ (ใหม)่ ตัวชี้วัด 

 3.1 ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการประชุม 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะ 
- ระหว่างประชาชนภายในหมู่ 
- ระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานรัฐ 

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการความรู้ 
(KM) เกี่ยวกับขยะ 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ
ตามระบบท่ีหมู่บ้านก าหนด 
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม KM 

4 ด้ำนข้อมูล (Data) 

 4.1 เก็บข้อมูลเชงิปริมาณ 
ด้านเดียว 

1) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
2) คืนข้อมูล น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ขยะ 

1) ระดับความส าเร็จในการ
จัดเก็บข้อมูลขยะหมู่บ้าน 
2) ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาฐานข้อมูลขยะหมู่บ้าน 

 
ตำรำงท่ี 5. ผลการจัดการขยะหมู่บ้านเฉลี่ยต่อวัน หลังจากการทดลองปรับปรุงระบบใหม่ 

ที ่ ประเภท
ขยะ 

ปริมำณ
ขยะ 
(กก.) 

ระบบจัดกำรขยะ (เดิม) ระบบจัดกำรขยะ (ใหม)่ 

จัดกำรได้ 
(กก.) 

ขยะตกค้ำง จัดกำรได้ 
(กก.) 

ขยะตกค้ำง 

(กก.) ร้อยละ (กก.) ร้อยละ 
1 ทั่วไป 100 60 40 40 80 20 20 
2 รีไซเคิล 250 200 50 20 240 10 4 
3 อันตราย 0.5 0.225 0.275 55 0.5 0 0 
4 อินทรีย์ 350 246 104 29.7 300 50 20 

รวม 700.05 506.225 177.775 25.39 620.05 80 11.43 

ที่มำ: การจัดเวทีเรียนรู้การจัดการขยะบ้านหนองสะไน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะของบ้าน

หนองสะไนมีประเด็นที่จะต้องเสนอให้มีการแก้ไขจากสาเหตุที่มีการระดมความคิดเห็น ดังนี้  
1) ประเด็นประชาชนขาดจิตส านึกรับผิดชอบและขาดระเบียบวินัย แก้ไขปัญหา 

โดยเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบและระเบียบวินัย โดยการอบรมสร้างจิตส านึก ควบคู่กับการออกกฎ
หมู่บ้านที่เกิดจากความต้องการของหมู่บ้าน 

2) ประเด็นประชาชนขาดองค์ความรู้ ขาดการจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และ
ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะ แก้ไขโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ในการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
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3) ประเด็นครัวเรือนขาดการลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดขยะต้นทาง 
แก้ไขโดยการรณรงค์ลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดขยะทุกประเภท รวมทั้งการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างครัวเรือน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือลดการใช้วัสดุที่จะก่อให้เกิดขยะหรือเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4) ประเด็นประชาชนขาดการทักษะการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน/การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แก้ไขโดยรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง 
การท าข้อตกลงกับครัวเรือนและเจ้าภาพจัดงานประเพณีในการสร้างการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ 

5) ประเด็นการไม่มีสถานที่รองรับขยะแต่ละประเภทก่อนน าไปจัดการด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง แก้ไขโดยการจัดพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทในระดับครัวเรือน และพ้ืนที่กลาง 

6) ประเด็นการจัดการขยะแต่ละประเภทด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แก้ไข
โดยรณรงค์ สนับสนุนให้ครัวเรือนจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

7) ประเด็นขาดการน าขยะไปใช้ประโยชน์ หรือเปลี่ยนเป็นเงิน แก้ไขโดยสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน การน ากลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปขยะเพ่ือสร้างมูลค่า  

8) ประเด็นขาดการมีส่วนร่วมจัดการขยะในหมู่บ้าน แก้ไขโดยเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน โดยการแต่งตั่งเป็นคณะท างานจัดการขยะแต่ละคุ้มบ้าน การเชิญ
มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะ รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

9) ประเด็นขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคี
เครือข่าย แก้ไขโดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ โดยการเชิญหน่วยงานภาครัฐมา
รับรู้แนวทางการจัดการขยะหมู่บ้านทุกเวทีการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณ และร่วมติดตาม
ประเมินผล 

10) ประเด็นขาดการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
แก้ไขโดยก าหนดให้หมู่บ้านและหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกัน 

11) ประเด็นขาดการคืนข้อมูล และการน าข้อมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบจัดการขยะ แก้ไขโดยก าหนดให้หน่วยงานและหมู่บ้านที่จัดเก็บข้อมูล คืนข้อมูลให้
หมู่บ้าน น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้จำกกำรศึกษำ 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะของ 

บ้านหนองสะไน ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยน าผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
โดยตรงมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตั้งแต่การระดมความคิดเห็น การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การทดลองปฏิบัติ และการรายงานผล มีประเด็นวิพากษ์ดังนี้ 
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1) การใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากประชาชนที่เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้ในการปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน โดยพัฒนาต่อยอดกระบวนการที่ท าอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกหมู่บ้าน การใช้กิจกรรมการเรียนรู้จาก  
การปฏิบัติท าให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
และพัฒนางานในหน้าที่ที่มีเป้าหมายระดับพ้ืนที่อยู่ที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยปกครองระดับฐานราก 
ให้มีความเข้มแข็ง 

2) ข้อเสนอในการจัดหาที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน จะท าให้การจัดการขยะของหมู่บ้านเป็น
ระบบและสะดวกในการจัดการ มีความชัดเจนในด้านพ้ืนที่ทั้งผู้น าขยะไปทิ้งและผู้แก้ไขปัญหา 
หากปล่อยให้ประชาชนในหมู่บ้าน าขยะไปทิ้งในสถานที่ต่าง ๆ ตามอ าเภอใจ จะท าให้ยากต่อ  
การจัดการและปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

3) ผู้น าหมู่บ้าน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ
ของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา และให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาในส่วนที่หมู่บ้านร้องขอ เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียด้วยกระบวนการภายในหมู่บ้านด้วยตนเอง 

5.3 กำรประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมำชิกกลุ่มเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติท าให้ผู้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของระบบ

จัดการขยะ ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคีเครือข่ายนอกหมู่บ้าน 
ได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมกันคิดอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบในการ
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านร่วมกัน 
โดยใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ตนเองมีและแสดงออกมาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2) กิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่อาศัยประสบการณ์จริงของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ข้อเสนอจากกิจกรรมดังกล่าวจึง
เป็นข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้ผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้น าไปปฏิบัติและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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5.4 ทบทวนหลังกำรด ำเนินกำร (After Action Review) 
หลังจากกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้น าหมู่บ้านและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะหมู่บ้าน ได้มีการน าข้อเสนอไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่หมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อปัญหาขยะที่เกิดขึ้นให้ประชาชนมีความ
ตระหนัก รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และมีการปรับปรุงกฎหมู่ บ้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางคือการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ การปรับบทบาทของธนาคารขยะประจ า
หมู่บ้านให้มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการจัดการขยะและน าขยะแต่ละประเภทไปสร้าง
มูลค่าโดยการแปรรูป หรือใช้ประโยชน์ ท าให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้านมี
กระบวนการแก้ไขท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

5.5 บทเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำร  
5.5.1 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลว 

1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(1) ความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นปัจจัยเร้าให้ทีมเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติอยากมีส่วนร่วมค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาระบบจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 

(2) การขาดระบบจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และ
ขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้หมู่บ้านต้องลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเอง 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของหมู่บ้าน 

(3) ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ ท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ และการน าข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

2) ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
(1) การขาดงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นจากหน่วยงานของรัฐ

ในการปรับปรุงและขับเคลื่อนระบบจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 
(2) การขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์การจัดการขยะของคนในหมู่บ้าน 

5.5.2 ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประชำชน ทีมงำน และหมู่บ้ำน 
1) สมาชิกกลุ่มสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้ในกระบวนการ

แก้ไขปัญหาด้านอ่ืนของหมู่บ้าน 
2) สามารถน ารูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติไปขยายผลยังหมู่บ้านข้างเคียงที่มี

สภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน 
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5.5.3 บทเรียนและข้อพึงระวังในกำรด ำเนินกิจกรรม 
1) ประเด็นปัญหาที่ท ามาจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ควรเป็นประเด็นปัญหาที่

ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือสังคมอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีคุณค่า 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 

2) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มต้องเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ปฏิบัติจริง 
ในกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

3) ควรด าเนินกิจกรรมในกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม 
5.5.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

1) การด าเนินการช่วงแรกอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน สมาชิก
กลุ่มจ าเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ โดยบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือ
สร้างกระแสและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรม 

2) อาจมีการต่อต้านจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความอึดอัดจากการจัด
กิจกรรมที่อาจกระทบกับวิถีชีวิตแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินกำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติในครั้งต่อไป 

6.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำย 
ผู้น าหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ ควรน า

แนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ นอกจากจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแล้ว ยังเป็นการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งที่ผ่านกระบวนการฝีกฝนระบบวิธี
คิดที่เป็นกระบวนการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นอิสระ การยอมรับและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน อันจะเป็นผลดีกับองค์กรและพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจขององค์กร   

6.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
1) สมาชิกกลุ่มได้รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหา ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและได้

เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 
2) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย มีความ

เป็นอิสระ มีเหตุผล และเคารพความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น 
3) การจัดกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ ควรมีความต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือให้

กระบวนการแก้ไขปัญหาได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ ควรติดตามสถานการณ์และค้นหาปัญหาอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อจะส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้มีความหลากหลายและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
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กำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนในกำรด ำเนินกำร “โครงกำรหมู่บ้ำนอยู่เย็น 
ตำมแนวทำง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษำ บ้ำนหำดค ำ หมู่ที่ 2 

ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมอืงหนองคำย จังหวัดหนองคำย 

พชร ทองสุข* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ 
“โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 2 
ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปี พ.ศ. 2563) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  
ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 4 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ 2) หน่วยงานท้องถิ่น 3) ผู้ปกครองท้องที่ และ 4) วิสาหกิจชุมชน 
รวมจ านวน 30 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน  

ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น  
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง โดยใช้รูปแบบจ าลองแบบซิปป์ CIPP Model ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้วนกระบวนการ ด้านผลผลิต พบว่า หมู่บ้านหาดค ามีผู้น าชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวบ้านในเรื่องการด าเนินชีวิตอย่างพอพียงเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหมู่บ้าน มีความเสียสละ มีภาคี “บวร”ร่วมวางแผนวิเคราะห์จุดจุดอ่อน
จุดแข็งอุปสรรคและโอกาสการสรุปปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจนสามารถแก้ปัญหา
ขยะในหมู่บ้านจนได้รับรางวัล Zero Waste มีการปฏิบัติธรรมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจ 
ร่างกาย สังคม การรักษาความสงบหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีส่วนร่วมส่งเสริมด้านสุขภาพ
การร่วมมือกับรัฐป้องกัน Covid-19 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริม 
ให้ชาวบ้านพ่ึงตนเอง การด าเนินการท าบัญชีครัวเรือน จัดตั้งศูนย์ศูนย์จัดการทุนชุมชนว่าท าเพ่ือ
แก้ปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน ท าให้เกิดกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นเช่น กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มกองทุน
ขยะรีไซเคิล กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลากระชังโดยการน าภูมิปัญญาชุมชน และการร่วมมือกับเครือข่าย
โดยมีสมาชิกชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เกิดการเรียนรู้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
E-mail: kung.samui11@gmail.com 
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การจัดการผลิตซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงมีการสร้างก าไร
ทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นคือการแข่งเรือยาว หมู่บ้านหาดค าจึงประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
หมู่บ้านอยู่เย็น กล่าวได้ว่า “บ้านหาดค าเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในปริมาณกับเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

กับชุมชนที่ด าเนินโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  เพ่ือหาความ
แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญในการด าเนินโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ของแต่ละชุมชน และเพ่ือเป็นการยืนยันแนวคิดในการพัฒนาและโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเปรียบเทียบกับชุมชนที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเพ่ือหาจุดบกพร่องและ 
ท าการพัฒนาแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น 
ค ำส ำคัญ: การประเมินผล, การมีส่วนร่วมด าเนินการ, โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น, หมู่บ้านแผ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง 
 
1. บทน ำ 

อุดมการณ์ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เป็นแนวทาส าคัญท่ีมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาจิตใจ 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอย่างครอบคลุมบุคคลในทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้ประพฤติ
ปฏิบัติตน อย่างมีคุณธรรม รู้รักสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เกิดสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง 
ตลอดจนเกิด การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2580 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัดตามล าดับ 

มติคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้รับทราบการจัดท าแนว
ทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/ศาสนสถาน-โรงเรียน-
ส่วนราชการ) แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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หมู่บ้าน คือ โครงสร้างทางการปกครองของไทยที่เล็กที่สุดและเป็นรากฐานส าคัญของ 
การพัฒนาประเทศ หากหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้านมีภาวะอยู่ดี มีสุข ประเทศชาติ  
ก็จะมีรากฐาน ที่มั่นคงและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาของประเทศ
โดยรวม 

กรมการปกครองตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจึงได้ก าหนด 10 
flagships for DOPA excellence 2020 โดยได้ก าหนดให้การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตาม
แนวทางอุดมการณ์ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญเร่งด่วนที่
ต้องผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน เป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในทุกมิติและบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในการพัฒนาประเทศต่อไป 

กรมการปกครองได้จัดท าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รา งวัลแก่
หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอ่ืน ๆ ได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  

บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับคัดเลือก 
ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขต 
เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 
โดยหมู่บ้านหาดค ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในหลากหลายมิติ หมู่บ้านสามารถต่อยอดโครงการต่าง ๆ 
จนสามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงานได้หลากหลาย สามารถ
สร้างรายได้ในชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และยังสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมตลาดสมัยใหม่ที่การอนุรักษ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อธรรมชาติตามแบบ  
“วิถีชุมชนสร้างสรรค์ ต านานร่องค าเทพ บุตรหงส์ทอง” เพราะเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) ประจ าปี 2561 จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อาหารถิ่นรสไทยแท้ระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วย ตลอดจน
การมีส่วนร่วมจาก “บวร” (บ้าน-ชุมชน/ศาสนสถาน-โรงเรียน-ส่วนราชการ) จนสามารถได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขต เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563 

ด้วยที่มาและความส าคัญข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา 
บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปี พ.ศ. 2563) มีลักษณะเช่นไร 
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ตลอดจนหมู่บ้านสามารถต่อยอดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และ  
การจ้างงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นได้อย่างไรจึงท าท าให้ประสบความส าเร็จเพ่ือน าแนวทางที่ได้ไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชุมชนท่องเที่ยวในชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกันให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง 
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563) มีลักษณะเช่นไร   

2.2 หมู่บ้านสามารถต่อยอดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและ
การจ้างงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
ในท้องถิ่นได้อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปี พ.ศ. 2563) 

3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Source) เพ่ือท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัย  

4.2 ขอบเขตด้านประชากร เก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้าน 
อยู่เย็น ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

4.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 
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5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 

ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร และงานวิจัยที่ทีอยู่ใน
ปัจจุบัน (Documentary Research) ประกอบกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) ดังนี้ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านอยู่เย็นตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง” แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism: CBT) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน 
(Community Capital) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) มาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 

ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การบันทึกสังเกตการณ์ และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ 
บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 

โดยก าหนดประชากร (People) ที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้าน บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบล
หาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือนายอ าเภอเมืองหนองคาย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ปลัดอ าเภองานปกครอง ปลัดอ าเภองานงานส านักงาน ปลัดอ าเภอกลุ่มงาน  
ความมั่นคงรับผิดชอบเป็นปลัดประจ าต าบลหาดค า พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากรต าบลหาดค า หัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเทศบาลต าบลหาดค า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน (กม. ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนประชาชน   

 
7. ผลกำรศึกษำ  

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งมผีลการศึกษาตามกระบวนการประเมินผลแบบซิปป์ CIPP Model 
ตามแนวคิดของดาเนียล สตัฟเฟิลบีมส์ (Stufflebeam, 1971) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านบริบท (Context) ชุมชนมีภาคีร่วมพัฒนาการด าเนินการ “โครงการ
หมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคีเครือข่าย 
ที่มีส่วนร่วมพัฒนาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถามท่านมี
บทบาทอย่างไรในการด าเนิน “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
บ้านหาดค าหมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ? ผลการศึกษาพบว่า 
ภาคีเครือข่ายมีบทบาทที่แตกต่างกันไปซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันจากทางบ้านหาดค า เทศบาลต าบล
หาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย และส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาคีร่วมกันพัฒนาบ้านหาดค า
ตามบทบาทหน้าที่กล่าวคือ มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าพาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกันโดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในฐานะภาคีเครือข่าย  
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จนท าให้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของบ้านหาดค าบรรลุตัวชี้วัดโครงการ จนสามารถเป็นตัวแทนของ
ต าบลหาดค าในฐานะหมู่บ้านอยู่เย็นตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เข้าประกวดหมู่บ้านอยู่
เย็นจนสามารถเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ซึ่งการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายแสดงให้เห็น
ว่าเกิดการประสบความส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยน าเข้า ( Input) ชุมชนมีการวางแผนร่วมพัฒนาการด าเนินการ 
“โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมพัฒนาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถาม
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง? ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้านหาดค าร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านภายใต้การน าของผู้น าหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านได้รับการยอมรับ
จากชาวบ้านหาดค าซึ่งให้การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เพ่ือให้ชาวบ้านได้เสนอปัญหาในหมู่บ้านและความต้องการของชาวบ้านโดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งอุปสรรคและโอกาสอีกครั้งมีการสรุปปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายคืออ าเภอเมืองหนองคายเทศบาลต าบลหาดค าส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองหนองคายและราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานที่ให้ ค าปรึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและคอยสังเกตการณ์ และร่วมในเวทีประชุมประชาคม เพ่ือท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และน าแผนดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง 
ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึกถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชี วิต วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า “แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด าเนินการโดยชุมชนและ
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ (Process) ชุมชนมีกระบวนการร่วมพัฒนาการด าเนินการ 
“โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมพัฒนาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถาม
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง” ในทัศนะของท่านคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร? ท่านมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม? ท่านมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาคนและสร้างสุขภาพกายใจ? 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านบ้านหาดค าเกิดการมีส่วนร่วมอย่างอย่างบูรณาการกันระหว่างภาคีเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชาวบ้านและภาคส่วนต่าง ๆ ในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บวร” คือ บ้าน วัด 
โรงเรียน ตั้งแต่การวางแผนและตัดสินใจ การปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” การรับผลประโยชน์ การตรวจสอบและประเมินผล 
ซึ่งชาวบ้านเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม
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ต่าง ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวบ้านโดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้ามาเป็นพ่ี
เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินโครงการโดยชาวบ้าน ผมประชุมหมู่บ้านอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง ในการปรึกษาหารือและการวางแนวทางการด าเนินโครงการโดยมีภาคีเครือข่าย
ภายนอกให้การสนับสนุนไปสู่การพัฒนาทางด้านสังคม การออกกฎระเบียบหมู่บ้านร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่การขับเคลื่อนโครงการ
การแก้ปัญหาขยะในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถได้รับรางวัล Zero Waste การพัฒนาคน
และพัฒนาจิตใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจะต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแข่งเรือยาวสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ยังมีกิจกรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพการออกก าลังกายแอโรบิคที่จัดขึ้นในหมู่บ้านอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการ
รณรงค์เฝ้าระวังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ Covid-19 ที่ป้องกันได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่าย การจัดปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ภายในวัดในพ้ืนที่หมู่บ้าน
ต าบลผู้น าศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีการจัดอบรมส่งเสริมประชาชน นักเรียนและ
เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ศึกษาธรรมะเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทั้ งทางจิตใจ ร่างกาย สังคม ซึ่งการ
ด าเนินการต่าง ๆ มาจากการมีส่วนร่วมภายใต้ผู้น าหมู่บ้านและแรงสนับสนุนจากชาวบ้านและจาก
ภาคีเครือข่าย 

องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิต (Product) ชุมชนมีการศึกษาเรียนรู้ชุมชนน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต มีกิจกรรมของชุมชนที่บ่งชี้ถึงการพ่ึงตนเองการด าเนินการ “โครงการ
หมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมพัฒนาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถามท่าน 
มีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพระราชด าริ? ท่านมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจ/วิสาหกิจชุมชน? ผลการศึกษาด้านผลลัพธ์ในการด าเนินการโครงการ โครงการแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง การมีส่วนร่วม ระหว่างภาคีเครือข่าย และชาวบ้านภายใต้การน าของผู้ใหญ่บ้าน
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านโดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม 
ให้ชาวบ้านพ่ึงตนเอง การด าเนินการท าบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งศูนย์ศูนย์จัดการทุนชุมชนว่าท าเพ่ือ
แก้ปัญหาหนี้สินของชาวบ้านมีการบริหารกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐอาทิเช่นกองทุน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมทรัพย์เพ่ือการผลิตและโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในหมู่บ้าน ทั้งยังมีการ รวมกลุ่มกัน มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการท าอาชีพเสริมเพ่ือให้ประชาชนสามารถปลดหนี้ได้ ท าให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขึ้น อาทิเช่น กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มกองทุนขยะรีไซเคิล กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลากระชัง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการประกอบการที่น าภูมิปัญญาชุมชน และการร่วมมือกับเครือข่ายโดยมีสมาชิกชุมชนเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เกิดการเรียนรู้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการผลิตซึ่งไม่ได้มี
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เป้าหมายเพ่ือสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงมีการสร้างก าไรทางสังคมได้แก่ 
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งยังน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่บ้าน โดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลต าบลหาดค า
ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคายในการฝึกอาชีพจัดอบรมและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประชาชนและน าไปใช้อีกทั้งส่งต่อความรู้ให้บุคคลในครอบครัว เพ่ือสืบสานต่อ
ยอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครอบครัวต้นแบบตัวอย่างซึ่งด าเนินกิจกรรมเกษตรแบบ
ผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย ภายใต้การด าเนินการของภาคีเครือข่าย เกิดการมีส่วน
ร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งและสงบสุข ท าให้บ้านหาดค าเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ของการด าเนินตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นของต าบลหาดค าและ 
เป็นต้นแบบของจังหวัดหนองคาย 

บทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง” บ้านหาดค าที่ได้รับคัดเลือก ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขต จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมพัฒนา
บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถามท่านมีความภาคภูมิใจในการ
ด าเนินงาน “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” บ้านหาดค าหมู่ที่ 2 
ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายระดับใด พบว่าผลการศึกษาอยู่ในระดั บความ
ภาคภูมิใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
 
8. บทสรุป 

จากการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย (รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประจ าปี พ.ศ. 2563)” โดยใช้รูปแบบจ าลองแบบซิปป์ CIPP Model ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้วนกระบวนการ ด้านผลผลิต สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

ผลกำรประเมินด้ำนบริบท (Context)  
ในภาพรวมพบว่า ภาคีเครือข่ายมีบทบาทที่แตกต่างกันไปซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันจากทาง

บ้านหาดค า เทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย และส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาคี
ร่วมกันพัฒนาบ้านหาดค าตามบทบาทหน้าที่กล่าวคือ มีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าพาให้ชาวบ้านเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันโดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเข้ามาเป็น 
ที่ปรึกษาในฐานะภาคีเครือข่ายจนท าให้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของบ้านหาดค าบรรลุตัวชี้วัด
โครงการ จนสามารถเป็นตัวแทนของต าบลหาดค าในฐานะหมู่บ้านอยู่เย็นตามโครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เข้าประกวดหมู่บ้านอยู่เย็นจนสามารถเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ซึ่งการด าเนินการร่วมกัน
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ระหว่างภาคีเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าเกิดการประสบความส าเร็จยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิง
ภายนอก ด้วยการค านึกถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ในท้องถิ่น เป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า “แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด าเนินการโดยชุมชน และ 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ ารัส โคตะยันต์ และวิไลวรรณ สมโสภณ 
(2554) อธิบายว่า หมู่บ้านที่มีผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวบ้านในเรื่องการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหมู่บ้านมีความพร้อมที่จะเสียสละให้แก่
ส่วนรวมมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือให้สมาชิกในหมู่บ้านช่วยเหลือกัน ชาวบ้านมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input)  
ในภาพรวมพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้านหาดค าร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ที่เก่ียวข้องการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านภายใต้การน าของผู้น าหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านได้รับการยอมรับ
จากชาวบ้านหาดค าซึ่งให้การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เพ่ือให้ชาวบ้านได้เสนอปัญหาในหมู่บ้านและความต้องการของชาวบ้านโดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งอุปสรรคและโอกาสอีกครั้งมีการสรุปปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายคืออ าเภอเมืองหนองคายเทศบาลต าบลหาดค าส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองหนองคายและราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและคอยสังเกตการณ์ และร่วมในเวทีประชุมประชาคม เพ่ือท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และน าแผนดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างกลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประหยัด มโนพะเส้า (2556) 1) เน้นการสร้างความเข้าใจแห่งการร่วมมือกัน 2) 
ออกแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน 3) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มและเครือข่าย 4) สร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของเครือข่าย 5) การใช้
หลักประชาวิจารณ์เพ่ือหาประชามติแห่งการสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเครือข่ายแห่งการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน และ 6) ด าเนินกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ผสมผสานการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการ
สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นให้วิธีคิดใหม่ ๆ จากนักวิชาการภายนอก 

ผลกำรประเมินกระบวนกำร (Process)  
ในภาพรวมพบว่าจากการศึกษาด้านกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

โครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของชาวบ้านบ้านหาดค าเกิดการมีส่วนร่วมอย่างอย่างบูรณาการกัน
ระหว่างภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและภาคส่วนต่าง ๆ ในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ตั้งแต่การวางแผนและตัดสินใจ การปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการ 
“โครงการหมู่บ้านอยู่ เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ” การรับผลประโยชน์ 
การตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งชาวบ้านเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวบ้านโดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
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ราชการต่าง ๆ เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินโครงการโดยชาวบ้าน 
ผลประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในการปรึกษาหารือและการวางแนวทางการด าเนิน
โครงการโดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกให้การสนับสนุนไปสู่การพัฒนาทางด้านสังคม การออก
กฎระเบียบหมู่บ้านร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมที่การขับเคลื่อนโครงการการแก้ปัญหาขยะในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถได้รับ
รางวัล Zero Waste การพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน เช่นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจะต้องการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งเรือยาวสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพการออกก าลังกายแอโรบิคที่จัดขึ้นในหมู่บ้านอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการรณรงค์เฝ้าระวังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ Covid-19 ที่ป้องกันได้ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย การจัดปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ภายใน
วัดในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบลผู้น าศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีการจัดอบรมส่งเสริม
ประชาชน นักเรียน และเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ศึกษาธรรมะเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจ 
ร่างกาย สังคม ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ มาจากการมีส่วนร่วมภายใต้ผู้น าหมู่บ้านและแรงสนับสนุน
จากชาวบ้าน และจากภาคีเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับกุหลาบ ปุริสาร และสุวกิจ ศรีปัตยา (2563) 
อธิบายว่า หมู่บ้านที่มีผู้น าทางจิตวิญญาณทางพระพุทธศาสนา และทางธรรมะ มีผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติที่เข้มแข็ง มีอุบาสกอุบาสิกา 
ที่ ศรัทธาทางพุทธศาสนาและปฏิบัติ ธ รรม มีผู้ น าทางการศึกษาที่ มี ความรู้ และศรัทธา  
ในพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีมีประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  
การประกอบอาชีพสุจริต วัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดแล ยั่ งยืน และการอาศัยหลักธรรมะ 
ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า “บ้านเมือง
เพ็งเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” 

ผลกำรประเมินผลผลิต (Product)  
ในภาพรวมพบว่าจาก ผลการศึกษาด้านผลลัพธ์ในการด าเนินการโครงการ โครงการแผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทอง การมีส่วนร่วม ระหว่างภาคีเครือข่าย และชาวบ้านภายใต้การน าของผู้ใหญ่บ้าน
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านโดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านพ่ึงตนเอง การด าเนินการท าบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งศูนย์ศูนย์จัดการทุนชุมชนว่าท า 
เพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินของชาวบ้านมีการบริหารกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐอาทิเช่นกองทุน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมทรัพย์เพ่ือการผลิตและโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในหมู่บ้าน ทั้งยังมีการรวมกลุ่มกัน มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการท าอาชีพเสริมเพ่ือให้ประชาชนสามารถปลดหนี้ได้ ท าให้เกิดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
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ชุมชนขึ้น อาทิเช่น กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มกองทุนขยะรีไซเคิล กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลากระชัง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการประกอบการที่น าภูมิปัญญาชุมชน และการร่วมมือกับเครือข่ายโดยมีสมาชิกชุมชนเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เกิดการเรียนรู้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการผลิตซึ่งไม่ได้มี
เป้าหมายเพ่ือสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงมีการสร้างก าไรทางสังคมได้แก่ 
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งยังน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่บ้าน โดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลต าบลหาดค า
ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคายในการฝึกอาชีพจัดอบรมและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประชาชนและน าไปใช้อีกทั้งส่งต่อความรู้ให้บุคคลในครอบครัว เพ่ือสืบสานต่อ
ยอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครอบครัวต้นแบบตัวอย่างซึ่งด าเนินกิจกรรมเกษตรแบบ
ผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วย ภายใต้การด าเนินการของภาคีเครือข่าย เกิดการมีส่วน
ร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งและสงบสุข ท าให้บ้านหาดค าเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ของการด าเนินตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นของต าบลหาดค า และ  
เป็นต้นแบบของจังหวัดหนองคายซึ่งสอดคล้องกับ กัญญามน อินหว่างและคณะ (2554) อธิบายว่า 
วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการประกอบการที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กร
ชุมชน โดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิตการค้าและการเงินและ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผลทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมการจัดการผลผลิตซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพ่ือการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว
แต่รวมถึงก าไรทางสังคมได้แก่ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย สัญญา เคณาภูมิ 
(2558) อธิบายว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบการด า เนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เอ้ือกับชาวบ้าน
ด ารงชีวิตได้มั่นคงและเข้มแข็ง ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนมิใช่ว่าจะท าได้ง่ายดายต้องอาศัยความ
ร่วมมือของคนในชุมชน วิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่องการบริหารจัดการเป็นกิจกรรมสร้างรายได้รูปแบบ
หนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมโดยผลผลิตจะเกิดจากสินทรัพย์ชุมชน ศิริวรรณ เจนการ 
และคณะ (2545) อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนเพ่ือการบริโภคและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีหลักส าคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตัวเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัวสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้ตนเองและ 
มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านก าไรสูงสุด
และเอาเปรียบผู้บริโภค 

บทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินการ “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง” บ้านหาดค าที่ได้รับคัดเลือก ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับเขต จากการสัมภาษณ์กลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมพัฒนา
บ้านหาดค า หมู่ 2 อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยค าถามท่านมีความภาคภูมิใจในการ
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ด าเนินงาน “โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” บ้านหาดค าหมู่ที่ 2 
ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายระดับใด พบว่าผลการศึกษาอยู่ในระดับความ
ภาคภูมิใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
 
9. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดการด าเนินโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ในหมู่บ้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในปริมาณกับเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
กับชุมชนที่ด าเนินโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพ่ือหาความ
แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญในการด าเนินโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง ของแต่ละชุมชน และเพ่ือเป็นการยืนยันแนวคิดในการพัฒนาและโครงการหมู่บ้านอยู่เย็น 
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเปรียบเทียบกับชุมชนที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเพ่ือหา
จุดบกพร่องและท าการพัฒนาแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น 
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กำรศึกษำทัศนคติทำงกำรเมืองในกำรเลือกตัง้ผู้น ำท้องถิ่น: กรณีศึกษำ
ประชำชนหมู่บ้ำนเก่ำน้อย ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง จังหวดัอุดรธำนี 

ภัทรวดี วงศ์จารุวัฒน์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น: กรณีศึกษา
ประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อยต่อการเมืองระดับท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยในหมู่บ้านเก่าน้อย ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ จ านวน 100 ตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยาย
ลักษณะเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานด้วยค่า t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-45 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่  
10,001-20,000 บาท ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยที่มีต่อการเมืองท้องถิ่น  
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านแรงจูงใจในการ
เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการให้ความร่วมมือและความสนใจทางการเมืองท้องถิ่น 
ด้านการดูแลประชาชนในพื้นท่ี ด้านจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตามวัตถุประสงค์พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติทาง
การเมืองในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติทางการเมือง, การเลือกตั้ง, ผู้น าท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

เมื่อกล่าวถึงการเมือง (Politics) คนทั่วไปอาจให้ความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรับรู้ และความเข้าใจของแต่ละบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับ
กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization Process) ของแต่ละบุคคล บุคคลที่
เติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมของสังคมอ านาจนิยม อาจเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นผู้ปกครองเป็น

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



[418] 

 

ภาระหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องใช้อ านาจเพ่ือปกครองประเทศ เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ และเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้อยู่ใต้การ
ปกครองที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ผู้ปกครองบัญญัติไว้โดยเคร่งครัด ผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือละเมิดจะต้องถูกลงโทษโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นอาจเห็นว่าผู้น าที่จะรับผิดชอบในการ
ปกครองประเทศต้องเป็นชนชั้นปกครองที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการปกครองมาโดยตรง 
ส่วนประชาชนทั่วไปไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่เติบโตมาภายใต้
สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่ก าลังเปลี่ยนแปลง อาทิ การเปลี่ยนแปลงจากระบอบอ านาจนิยมไปเป็น
ระบอบประชาธิปไตย อาจมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างออกไป บางส่วนอาจมีความเชื่อมั่นว่า
การเมืองเป็นเรื่องของการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน ตามอุดมการณ์
ประชาธิปไตย แต่บางส่วนหรืออาจเป็นส่วนใหญ่ที่ยึดติดอยู่กับความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังหล่อหลอม
มาจากระบอบอ านาจนิยม อาจเห็นว่าตราบใดที่ประชาชาชนส่วนใหญ่ยั งด้อยความรู้และยากจน 
ชนชั้นปกครองควรรับภาระหน้าที่ในการปกครองต่อไป การถ่ายโอนอ านาจการปกครองไปสู่
ประชาชนควรกระท าเม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะปกครองตนเองดีแล้วนั้น  

ประเด็นที่น่าสนใจคือ อ านาจทางการเมืองใช้เพ่ือประโยชน์ของใครหากวิเคราะห์จาก
เป้าหมายโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองไม่ว่าในระบบใดล้วนอ้างว่าใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนทั้งสิ้น ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงอาจจะแตกต่างออกไป แต่จากประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่  
ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและพรรคพวกจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ยั่งยืน 
มักจะพบจุดจบโดยการโค่นล้มของประชาชนทั้งสิ้น ตรงกันข้ามกับการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริงจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยความรักและศรัทธาจากประชาชน  

ในสังคมไทยนั้นไม่ว่าภูมิภาคไหนพ้ืนที่ใดทุกที่ล้วนมีความคล้ายคลึงกันคือ “วัฒนธรรมทาง
การเมือง” ในสังคมใด ๆ หมายถึงแบบแผนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ท่าทีซึ่งหลอมรวมกันเป็น
“อุปนิสัยทางการเมือง” ของผู้คนและสถาบันการเมืองในสังคมนั้น ๆ เช่น คนไทยชอบ ส.ส. ที่ช่วย
ฝากลูกเข้าโรงเรียน ช่วยประกันตัวผู้ต้องหา มางานแต่งงาน งานศพ งานวันเกิดของคนในครอบครัว
มากกว่า ส.ส. ที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติในสภาได้อย่างยอดเยี่ยม หรือ คนไทยถือว่าการหนีภาษีเป็นเรื่อง
ธรรมดา (ยอมรับได้ใครเสียภาษีเต็ม 100% ก็นับว่าโง่) หรือ คนไทยเชื่อว่าคนดีไปเล่นการเมืองแล้วจะ
เสียคน (การเมืองท าให้คนดีกลายเป็นคนเลว) ฯลฯ เป็นต้น แบบแผนความคิด ความเชื่อและ
พฤติกรรมเหล่านี้อาจปรากฏให้เห็นหรือสังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้คน (เช่น ส.ส. ขาดประชุม 
เพราะต้องไปงานศพ งานแต่งงาน) หรือจากภาษา (เช่น “เงินไม่มา กาไม่เป็น”) หรือจากสัญลักษณ์ 
(เช่น การประท้วงหน้าท าเนียบ) ฯลฯ เป็นต้นแต่บางครั้งวัฒนธรรมทางการเมือ งก็อาจแฝงอยู่ 
ในความคิดความรู้สึกลึก ๆ ของผู้คนและสถาบันการเมืองในสังคมยากที่จะสังเกตได้แต่ก็จะสะท้อน
ออกมาเป็นท่าทีท่วงท านองทางการเมืองของผู้คนในโอกาสต่าง ๆ เช่น คนไทยยังไม่เชื่อถือศรัทธา  
ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยจริง ๆ จึงยังคงนิยมชมชอบผู้น าแบบพ่อหรือแบบอัศวินขี่ม้าขาว
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คนดีคนเก่งท่ีไม่จ าเป็นต้องมาจากกระบวนการประชาธิปไตยก็ได้ หรือ นักการเมืองตั้งพรรคการเมือง
เฉพาะกิจเพ่ือการเลือกตั้งหรือทหารยึดอ านาจจากรัฐบาลคอร์รัปชั่นเพราะเชื่อว่าสถาบันทหารมีหน้าที่
พิทักษ์คุณธรรมทางการเมืองดังนี้ เป็นต้น 

ทัศนคติทางการเมืองที่ดีจึงมีที่มาจากประชาชนเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการเมืองระดับท้องถิ่นจะท าให้มองเห็นถึงความส าคัญในสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของ
ตนเองและของผู้อื่นมากขึ้น การถูกเอารัดเอาเปรียบจะลดน้อยลงการใช้อ านาจในทางไม่มิชอบก็จะลด
น้อยลงอ านาจจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนจะใช้สิทธิของตนในการเลือกผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างแท้จริง เข้ามาบริหารประเทศการรับเงิน การซื้อเสียง จะลดน้อยลงและหมดไป  
ในวันข้างหน้าประชาชนจะเรียนรู้ในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมือง
มากขึ้นจนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีและความเป็นมาตรฐานในอนาคต 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่มีต่อการเมืองระดับท้องถิ่น เนื่องจากตระหนักได้ถึงความส าคัญของ
ปัญหาวัฒนธรรมที่ผิดแปลกไปของทัศนคติของประชาชน อันมีผลกระทบในวงกว้าง ตั้งแต่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยท าการวิจัยกับกลุ่มประชากรคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง กล่าวคือ 
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น
ของประชาชนในต าบลบ้านเก่าน้อยต าบลหนองบัวอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาการเมืองระดับท้องถิ่นให้เกิดเป็นทัศนคติทางการเมืองที่ดีกับประชาชนในท้องที่ 
 
2. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

2.1 เพราะเหตุใดในการเลือกตั้งผู้น าส่วนท้องถิ่นจึงได้แต่บุคคลเดิมมาด ารงต าแหน่ง 
2.2 ทัศนคติของประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยในการเลือกตั้งผู้น าส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

3.1 เ พ่ือศึกษาทัศนคติ ในการเลือกตั้ งผู้น าท้อ งถิ่นของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้ อย 
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3.2 เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านบ้านเก่าน้อย อายุ
ต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันหรือไม่ 
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4. ระเบียบวิธีกำรเก็บข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
4.1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทาง

การเมืองของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
4.2 ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประชากรที่ใช้  

ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การทดสอบเครื่องมือ การตรวจสอบแบบวัดและให้คะแนน 
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

4.3 การท าการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบ (Questionnaire) เป็นเครื่องในการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจความรู้สึกของบุคคลมีต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณหรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาและ
กระท าต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธทัศนคติเป็นสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดอย่างชัดเจน 
การที่จะรูถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ต้องใช้วิธีแปลความหมายของการแสดงออก 

Newstrom and Devis (2002, p.207) ให้ความหมายของทัศนคติไววาทัศนคติคือความรู
สึกหรือความเชื่อซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตัดสินว่าพนักงานรับรูสภาวะแวดล้อมของพวกเค้าอย่างไรและผูกพัน
กับการกระท าของพวกเค้าหรือมีแนวโน้มของการกระท าอย่างไรและสุดท้ายมีพฤติกรรมอย่างไร 

Hornby (2001, p.62) ในหนังสือ Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 
English” ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่าทัศนคติคือวิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคน
ใดคนหนึ่งและวิถีทางที่คุณประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณคิดหรือรูสึกอย่างไร 

กล่าวโดยสรุป ทัศนคติเป็นลักษณะทางจิตใจที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคลากร
ทราบ ทัศนคติของบุคคลท าให้สามารถบอกพฤติกรรมของบุคคลได เนื่องจากการแสดงออกของ
พฤติกรรมมักจะสอดคล องไปในทางเดียวกันกับทัศนคติแหล่งที่มาและลักษณะของทัศนคติ
แนวความคิดเก่ียวกับแหล่งที่มาของทัศนคติมีมากมายหลายประการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

5.1.1 แหล่งที่มำและลักษณะของทัศนคติ 
แนวคิดของ Fosterd (1952) กล่าวไว้ว่าทัศนคติเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการคือ 
1) ประสบการณที่บุคคลมีต่อสถานการณบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการไดพบเห็น

คุ้นเคยไดทดลองเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นประสบการณทางตรง (Direct Periences) โดยการ 
ไดยินไดฟังได้เห็นรูปภาพ หรือไดอ่านเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ แต่ไมไดพบเห็นไมไดทดลองกับความจริงด้วย
ตนเองเรียกว่าประสบการณทางออม (Indirect Experiences) เนื่องจากทัศนคติเป็นเรื่องที่เกิดจาก
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การเรียนรูและการเข้าใจ (Cognition) ดังนั้นบุคคลจึงไมมีทัศนคติต่อสิ่งที่เขาไมเคยมีประสบการณ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2) ค่านิยมและการตัดสินค่านิยมเนื่องจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตัดสิน
ค่านิยมไม่เหมือนกัน แต่ละกลุ่มอาจมีทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างกันก็ไดการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
มีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมหรือมาตรฐานของกลุ่มที่
บุคคลนั้นด าเนินชีวิตอยู่ 

แนวคิดของ Allportr (1932) พูดถึงแหล่งที่มาของทัศนคติไว้ว่า 
1) การเรียนรูถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของสังคมและน าเอาสิ่งที่

เรียนรู้เหล่านั้นมาเป็นรากฐานของทัศนคติ 
2) การแบ่งแยกความรูทีไ่ดมาจากประสบการณของตนเองเช่นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู

มาดีมักมองโลกในแง่ดี 
3) ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากเดิมแต่รุนแรงในด้านดีหรือไมดีเช่นบุคคลที่ท าให้

เกลียดมากมีลักษณะอย่างไรก็มีทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีลักษณะรูปร่างเช่นนั้นด้วย 
4) การเลียนแบบเช่นการที่บุตรเลียนแบบบิดามารดาของตนเมื่อบิดามารดา 

มีทัศนคติต่อบุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งบุตรก็มีทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นด้วย 
5.1.2 หน้ำที่และประโยชน์ของทัศนคติ 

หน้าที่และประโยชนของทัศนคติ มีดังต่อไปนี้สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540, น.169) 
ให้ความหมายส าคัญกับขั้นตอนการสร้างมาตรวัดทัศนคติคือการก าหนดคุณสมบัติของทัศนคติว่า
ประกอบด้วยความรับรู Recognition) ความผูกพัน (Affection) และแนวโน้มเชิงพฤติกรรม 
(Behavior) 

แนวคิดของ Katz (1960, p.343) กล่าวไว้ว่าทัศนคติมีประโยชนและหน้าที่ คือ 
(1) เป็นประโยชน์โดยการเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและเป็นประโยชน์ในการใช้เพ่ือท า
การต่าง ๆ (2) ท าประโยชน์โดยการใช้ป้องกันสภาวะจิตหรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล (Ego 
Defensive Function) เพราะความคิดหรือความเชื่อบางอย่างสามารถท าให้ผู้เชื่อหรือคิดสบายใจ 
ส่วนจะผิดจะถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง (3) ทัศนคติยังท าหน้าที่แสดงค่านิยมให้คนเห็นหรือรับรู้ (Value 
Expressive Function) (4) มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชนทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและ
สิ่งต่าง ๆ และ (5) ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรม หรือช่วยพัฒนา
ค่านิยมให้กับบุคคล การที่บุคคลมีทัศนคติต่อผู้คน สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
บุคคลสามารถประเมินและตัดสินได้ว่าควรจะเลือกประพฤติอย่างใดจึงจะเหมาะสมและดีงามการ
สร้างทัศนคติองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติที่ควรค านึงถึง 
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5.1.3 กำรสร้ำงทัศนคติ 
สุชา จันทร์เอม (2520, น.109) กล่าวไว้มีดังนี้ 
1) วัฒนธรรม (Culture) มีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

วัฒนธรรมก็แตกต่างกันไปเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันอ่ืนในสังคม สื่อสารมวลชนต่าง ๆ 
2) ครอบครัว (Family) ถือเป็นแหล่งแรกที่อบรมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จึงมี

อิทธิพลมากที่สุดในการสร้างทัศนคติ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติในการด าเนินชีวิตมีผู้ส ารวจพบว่า
ทัศนคติของพ่อแม่กับลูกคล้ายคลึงกันมา 

3) กลุ่มเพ่ือน (Peer Group) มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติ เพราะบุคคลต้องการ
การยอมรับต้องการค าแนะน า ความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพแตกต่างกันจะมีทัศนคติไม่เหมือนกันแหล่ง
ที่ท าให้เกิดทัศนคติ (Sources of Attitudes) มีหลายแหล่งด้วยกัน คือ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, 
น.64-65) 

(1) จากประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experiences) คือ ประสบการณ์
เฉพาะอย่างกับสิ่งทีเก่ียวข้องกับทัศนคติ ดังนั้นทัศนคติในแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่าง ๆ 
ที่บุคคลนั้นได้รับ 

(2) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication with Others) 
(3) สิ่งที่ เป็นแบบอย่าง (Models) ทัศนคติบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อบุคคล

ยอมรับอิทธิพลของผู้อื่นจึงต้องการสร้างพฤติกรรมของตนขึ้นให้เหมือนกับบุคคลในตัวแบบ 
(4) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสถาบัน ( Institutional Factors) จะเป็นทั้ง

แหล่งที่มาและช่วยสนับสนุนให้เกิดทัศนคติได้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยประชาธิปไตย
เป็นรูปแบบการปกครองที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ และได้รับการพัฒนารูปแบบและแนวความคิด
เรื่อยมาจนกระทั่งศตวรรษที่ 20 ประชาธิปไตยได้กลายเป็นระบอบการปกครองของหลายประเทศที่
ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช่น อังกฤษ เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปทัศนคติอาจจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ของบุคคล
(Perception) การเปลี่ยนแปลงการรับรูนี้ เกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น อิทธิพลจาก
บุคคลอ่ืนการโฆษณาชวนเชื่อเป็นต้นซึ่งที่จริงแล้วการเปลี่ยนทัศนคติส่วนมากไม่ได้สืบเนื่องมาจาก  
การเปลี่ยนค่านิยม (Value) ของบุคคลแต่มาจากการเปลี่ยนการยอมรับในประสบการณ์หนึ่ง ๆ 
ซึ่งสัมพันธ์กับค่านิยมที่บุคคลนั้นมีอยู่ดังนั้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้น เริ่มต้นด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือแหล่ง (Source) ของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแหล่งนี้อาจจะ
เป็นบุคคลเดียว กลุ่มบุคคล หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดทัศนคตินั้นโดยตรงแหล่ง
เหล่านี้จะสร้างข่าวสาร (Message) ขึ้นมา ซึ่งอาจจะออกมาโดยการพูดหรือการกระท าของบุคคล
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เดียว กลุ่มบุคคล หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือประสบการณ์โดยตรงของบุคคลแนวคิดทฤษฎีการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สามารถปลูกฝังและมีการพัฒนาการเป็น
ล าดับจากวัยเด็กจนถึงวัยชราเช่นเดียวกับคุณธรรมความซื่อสัตย์และคุณธรรมต่าง ๆ 

5.2 แนวคิดทำงกำรเมือง 
โดยธรรมชาติ มนุษย์อาจเกิดมามีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกัน บ้างฉลาดมาก บ้างฉลาดน้อย 

ถ้าสังคมไม่มีกฎเกณฑ์กติกาในการคุ้มครองผู้ที่ฉลาดมากย่อมมีโอกาสที่จะเอาเปรียบผู้ที่ฉลาดน้อยกว่า 
ผู้ฉลาดน้อยจะต้องตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือของผู้ที่ฉลาดมากกว่า สังคมจะปราศจากความยุติธรรม 
นอกจากความไม่ทัดเทียมทางสติปัญญาโดยธรรมชาติ มนุษย์ยังไม่มีความทัดเทียมทางกายอีกด้วย 
กล่าวคือ บางงคนมีความเข้มแข็งหรือมีพละก าลังมาก บางคนมีความเข้มแข็งและพละก าลังน้อย  
ถ้าปราศจากกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองที่เสมอภาคกัน ผู้เข้มแข็งกว่าย่อมเอารัดเอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่า
ได้โดยง่าย ประโยชน์ทั้งมวลของสังคมจะตกเป็นของผู้ที่เข้มแข็งกว่าเท่านั้นสังคมจะหาความยุติธรรม
และความสงบสุขมิได้ ดังนั้นการใช้อ านาจทางการเมืองซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดของสังคมจึงต้องมี
จุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสมาชิกที่มีสมรรถระแตกต่างต่างกันให้มีโอกาสที่จะด ารงชีวิตที่ดีอย่างเสมอ
ภาคทั่วหน้ากัน โดยจ ากัดมิให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจเพ่ือ
สร้างสรรค์ความเป็นธรรมของสังคม อันเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

5.2.1 กำรเมืองกับวิถีประชำ 
การเมืองมีบทบาทหรือความส าคัญต่อชีวิตของประชาชนหรือไม่ ถ้าถามชาวบ้าน

โดยทั่วไปที่มีความรู้น้อย ก็จะได้รับค าตอบว่าไม่รู้เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่รู้จริง ๆ ว่าการเมือง  
มีบทบาทมีบทบาทหรือความส าคัญอย่างไรต่อชีวิตของตน ชาวบ้านจะรู้สึกว่าชีวิตของตนห่างไกลจาก
การเมืองมาก และโดยทั่วไปจะไม่รู้ด้วยว่าการเมืองคืออะไร ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะถูกปลูกฝังให้เชื่อว่า
ชีวิตของตนขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจจะข้ึนอยู่กับพระเจ้าหรือขึ้นอยู่กับกรรม ชาวบ้านที่ถูกปลูกฝังให้
เชื่อเรื่องกรรมอาจจะยึดมั่นว่าสภาพของชีวิตนี้เป็นผลจากกรรมแต่ชาติปางก่อน ถ้าชาติปางก่อนท า
กรรมดีไว้ชาตินี้จะมีชีวิตสุขสบาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าชาติปางก่อนท ากรรมไม่ดีไว้ชาตินี้จะตกทุกข์
ได้ยาก เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ เป็นเรื่องที่พระพรหมได้ลิขิตไว้แล้วเป็นเรื่องของตนเองผู้อ่ืนช่วยไม่ได้ 
ทางแก้ไขทางเดียวคือ ชาตินี้จะต้องก้มหน้าก้มตารับเคราะห์กรรมต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
โดยหมั่นกระท าความดีเป็นการทดแทน เพ่ือชาติหน้าจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ 

ด้วยความเชื่อที่ถูกปลูกฝังจากกระบวนการอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลามาตั้งแต่
เยาว์วัย (Socialization Process) ชาวบ้านเหล่านี้จะเชื่อโดยสนิทใจว่าความยากล าบากของเขา 
ในชาตินี้เป็นผลจากการก่อกรรมท าเข็ญในสิ่งไม่ดีของตนเองในชาติปางก่อนทั้งสิ้น ชีวิตที่ยากล าเค็ญ
ของเขาในปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือผู้ใช้อ านาจทางการเมืองแต่อย่างใด เป็นความ
เชื่อที่ท าให้ผู้ปกครองด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกท่ามกลางความล าเค็ญของชาวบ้านผู้ยากไร้ แต่ถ้าไป



[424] 

 

ถามชนชั้นกลางที่มีการศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางการศึกษานั้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ถ้าระบบการศึกษามิได้มุ่งเน้นจะให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจต่อบทบาทและความส าคัญของการเมืองต่อวิถีชีวิตประชาชน ในทางตรงกันข้ามอาจจะส่งเสริม
ในการปลูกฝังทัศนะที่ไม่ดีต่อการเมืองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในกรณีเช่นนี้แม้จะได้รับการศึกษา
สูง แต่ผู้ได้รับการศึกษาจะมีทัศนคติทางลบต่อระบบการเมือง อาจเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องน่ารังเกียจ 
เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องการแก่งแย่งผลประโยชน์ในหมู่ของนักการเมืองด้วยกัน และไม่เห็นประโยชน์
ต่อวิถีชีวิตประชาชน ดังนั้น คนดี ๆ ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ลักษณะเช่นนี้จะพบเห็นได้
ทั่วไปในสังคมก าลังพัฒนาที่ระบบการเมืองถูกครอบง าด้วยด้วยระบอบอ านาจนิยม แม้โครงสร้าง
การเมืองการปกครองจะเป็นประชาธิปไตยก็ตาม ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาจะมีความรู้ค วามเข้าใจ 
ในเป้าหมายของการเมืองการปกครองพอสมควรแต่จะมีทัศนคติทางลบต่อพฤติกรรมทางการเมือง
และปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะเชื่อว่าตนเองจะสามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า
โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ส่วนระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องทางการเมืองให้แก่ประชาชน จะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจในคุณค่าบทบาท 
และความส าคัญของการเมืองต่อวิถีชีวิตประชาชน เพราะอ านาจทางการเมืองคืออ านาจสูงสุดในการ
สร้างสรรค์คุณค่าและชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการใช้อ านาจทางการเมือง
จะต้องเป็นไปเพ่ือสนองประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  
เพ่ือด ารงสิทธิ์ขาดในการก าหนดและถอดถอนผู้ใช้อ านาจทางการเมืองมิให้ผู้ใช้อ านาจทางการเมือง  
ฉ้อฉลเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

5.2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองกับควำมยำกจน 
ความยากจนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ ถ้าถามประชาชนชาวไทย

ส่วนใหญ่ยากจนหรือไม่ ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของชาวไทย  
ในชนบทอาจตอบได้ทันทีว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าไมคนไทยส่วนใหญ่จึงมี
ฐานะยากจน ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้พยายามทุ่มเทงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ชนบทจ านวนมากหากพิจารณาจากสถิติการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสองทศวรรษที่
ผ่านมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  
ของคนไทยก็เพ่ิมข้ึนอย่างน่าสนใจ แต่จ านวนคนจนยังคงอยู่ในอัตราสูง ยิ่งในช่วงที่ประเทศประสบกับ
วิกฤตทางเศรษฐกิจอัตราคนจนยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น และยังสูงกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ 
สภาพเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีประชาชนจ านวนน้อยที่มีรายได้สูง แต่ประชาชนจ านวนมากมีรายได้ต่ า 
เมื่อน ารายได้ทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนประชากร จึงท าให้รายได้เฉลี่ยค่อนข้างสูง อาทิ
เช่น ประชากรคนหนึ่งมีรายได้ 1 ล้านบาท แต่ประชากรอีก 9 คน มีรายได้คนละ 10,000 บาท 
เมื่อน ารายได้ทั้งหมดรวมกันจะได้เท่ากับ 1 ล้าน 9 หมื่นบาท และเมื่อหารด้วยจ านวนประชากร 10 
คนรายได้เฉลี่ยจะเท่ากับ 190,000 บาทต่อคน ซึ่งไม่สะท้อนความจริง 
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ผลการพัฒนาดังกล่าวท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” กล่าวคือ 
คนจ านวนน้อยในประเทศไทยที่ร่ ารวยมั่งคั่ง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงยากจนอยู่อย่างมั่นคงถาวร
และยั่งยืน ค าถามต่อมาที่จะต้องพยายามหาค าตอบ คือ ท าไมคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้คนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน คือ ระดับการศึกษาทั้งนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมี
ความรู้ระดับประถมศึกษาเท่านั้นคนมีความรู้น้อยมีทางเลือกส าหรับการด ารงชีวิตน้อยมาก ทางเลือก
ที่หนึ่งคือการขายแรงงานเนื่องจากความรู้น้อย จึงต้องเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ค่าตอบแทนต่ า 
กล่าวคือ ต้องขายแรงงานในราคาถูก ไม่มีใครจ้างงานไร้ฝีมือในราคาสูง หรือแม้แต่จะให้ได้ค่าจ้าง  
ตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ าก็ยังยากจน ทั้งหมดนี้ยืนยันได้ว่าคนที่มีความรู้น้อยไม่ว่าจะเลือกขาย
แรงงานหรือท าการเกษตรล้วนได้รับค่าตอบแทนต่ าทั้งสิ้นยิ่งเกษตรกรด้วยแล้ว ยังไม่มีสัญญาณใดจะ
ชี้ให้เห็นว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรจะเพ่ิมขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุน หรือท าให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้นเพียงพอที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอภาคกับผู้อ่ืน ดังนั้นการที่คนไทยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ า เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษาน้อย เมื่อเทียบกับคุณค่าการศึกษาที่อยู่ใน
ระดับสูงสุด การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษาน้อยจนเป็นเหตุให้คนไทย 
ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่จะแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะรัฐบาลมุ่งจะพัฒนากองทัพมากกว่าพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ความยากจนหรือความมั่งคั่งของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับระบบการเมือง ระบบ
การเมืองที่ดีจะท าให้ได้ผู้น าทางการเมืองที่ดี ผู้น าทางการเมืองที่ดีจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี 
มีความอยู่ดีกินดี ในทางตรงข้ามระบบการเมืองที่ไม่ดีจะท าให้ได้ผู้น าทางการเมืองที่ไม่ดี ผู้น าทาง
การเมืองที่ไม่ดีจะท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ด้อยความรู้และล าบากยากจน 

5.2.3 วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคมใดหากจะให้ได้ภาพที่ชัดเจนและ

เที่ยงตรงจะต้องอาศัยรากฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้นเป็น
เกณฑ์เพราะถ้าปราศจากความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคม
นั้นการวิเคราะห์หรือการตีความพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้นรวมทั้งการคาดหมาย
แนวทางหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคนในสังคมนั้นอาจคลาดเคลื่อนไปจากความ
เป็นจริงได้มาก ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมทางการเมืองของคนในทุกสังคมล้วนขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคมและทางการเมือง (Political Socialization) ของคนในสังคมนั้น กระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคมและทางการเมืองจะเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน 
การบ่มเพาะและปลูกฝังให้คนในสังคมมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับระบบการเมือง  
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลในสังคมที่ได้รับการปลูกฝังสืบทอดต่อเนื่อง  
มาเป็นเวลายาวนานจะมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม 
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ดังนั้น บุคคลในทุกสังคมจะมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางอย่างไร ย่อมเป็น
ผลมาจากกระบวนการหล่อหลอมทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
ในสังคมนั้นอย่างไรก็ตาม ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลในสังคมแม้จะเกิดจาก
กระบวนการอบรม หล่อหลอม และปลูกฝังสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน แต่มิได้หมายความว่า 
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองที่เป็นอยู่จะเปลี่ยนแปลงมิได้ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมทาง
การเมืองมีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) จึงสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากเกิดสภาพ
เงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมต่อการเปลี่ยนแปลง กลไกที่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง คือ ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ที่ก่อตัวขึ้น
เป็นกระแสที่มีศักยะของพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นกระแสพลังที่จะท าให้บุคคล
จ านวนมากเกิดความสนใจและเกิดความเชื่อมั่นใหม่ว่า แนวทางหรือความเชื่อทางการเมืองที่ด ารงอยู่ 
ไม่เหมาะสมกับพัฒนาการที่พึงประสงค์ของสังคมจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเชื่อใหม่  
ซึ่งสอดคล้องกับการเริ่มสร้างชีวิตทางการเมืองที่ดีกว่า อันจะน ามาซึ่งชีวิตที่เป็นสุขของประชาชน 
เสมอภาคทั่วหน้า เมื่อเกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางการเมืองเช่นนี้ ก็จะน าไปสู่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในที่สุดกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้
เวลาในการปรับตัว เ พ่ือความเชื่อดั้ ง เดิม และปลูกฝังระบบความเชื่อใหม่ อันจะส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลให้แตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง  
จากพฤติกรรมการนิ่งเฉยทางการเมืองไปสู่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น 

5.2.4 คุณสมบัติของระบบควำมเชื่อ ค่ำนิยม และทัศนคติ 
ระบบความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Value) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของคนในสังคมสืบต่อกันจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นแบบแผนของ
พฤติกรรมนั้น มีลักษณะส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1) ระบบความเชื่อ (Belier) โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประการได้แก่ (Rokeach, 
1968, pp.6-7) 

ประการแรก เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ด ารงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิด เช่น 
ความเชื่อว่าการช่อโกงเป็นสิ่งที่ผิด การท างานด้วยความสุจริตเป็นสิ่งที่ถูก หรือความเชื่อที่ว่าความ
กตัญญูเป็นสิ่งที่ถูก และความอกตัญญูเป็นสิ่งที่ผิด เป็นต้น 

ประการที่สอง เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าของสิ่งที่ด ารงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่
ดีหรือเลว เช่น ความเมตตาปราณีเป็นสิ่งที่ดี ส่วนความโหดร้ายทารุณเป็นสิ่งที่เลวหรือความเชื่อที่ว่า
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีเพราะเป็นการปกครองที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ส่วนการปกครองแบบทรราชเป็นการปกครองที่เลวเพราะเป็นการปกครองที่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนของผู้ปกครองเท่านั้น 
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ประการที่สาม เป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการหรือเป้าหมายของการกระท าว่าเป็นสิ่งที่
พึงปรารถนาหรือเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เช่น ความเชื่อว่าการอุทิศเสียสละต่อสังคมจะท าให้สังคม
เจริญก้าวหน้า ส่วนความเห็นแก่ตัวไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้สังคมเสียหาย เป็นสิ่งที่สังคม
ไม่พึงปรารถนา หรือความเชื่อว่าความเสมอภาค ความมีเสรีภาพ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะจะท าให้
สังคมมีความสงบสุข ส่วนการแบ่งชั้นวรรณะ การกดข่ีเอารัดเอาเปรียบจะท าให้สังคมแตกแยก ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมเป็นต้นความเชื่อเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมพฤติกรรมของคน
ในสังคมให้ละเว้นการกระท าที่สั งคมเชื่อว่าผิด ไม่ดี  และไม่ เป็นที่ พึงปรารถนาของสังคม  
ในขณะเดียวกันก็จะมีผลต่อการส่งเสริมให้สมาชิกของสังคมกระท าสิ่งที่สังคมเชื่อว่าถูกต้องดีงามและ
เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม ถ้าผู้ใดละเมิดความเชื่อดังกล่าวจะถูกสังคมประณาม แต่จะได้รับ  
การยกย่องจากสังคมถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่สังคมเชื่อว่าถูกต้องดีงามและเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนา อิทธิพลของความเชื่อดังกล่าวจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้น  
ผู้ละเมิดจึงพยายามปกปิดเพ่ือไม่ให้ตนถูกรังเกียจ 

2) ค่านิยม (Value) หมายถึง ความเชื่ออย่างหนึ่งมีลักษณะยืนยงถาวร โดยเชื่อว่าวิธี
ปฏิบัติหรือเป้าหมายของชีวิตบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นชอบสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติ
มากกว่าวิธีปฏิบัติหรือเป้าหมายชีวิตอย่างอ่ืน ความเชื่อดังกล่าวใช้เป็นฐานส าหรับการเลือกปฏิบัติ
ตามท่ีตนชอบ (Rokeach, 1968, p.5; Allport, 1935) จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค่านิยม
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (สนิท สมัครการ และสุนทรีโคมิน, 2522, น.6) 

ประการแรก ค่านิยมมีลักษณะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นความเชื่อ
เกี่ยวกับวิถีการกระท า หรือเป้าหมายของการกระท า อันเป็นสิ่งที่ตนเองปรารถนา เช่น บุคคลอาจจะ
นิยมประพฤติตนอย่างสมถะปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย เพ่ือชีวิตที่สุขสงบ หรือบุคคลอาจจะนิยมท างาน
หนักด้วยความขยันหมั่นเพียร เพ่ือความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น 

ประการที่สอง ค่านิยมมีลักษณะยืนยงถาวร ทั้งนี้เพราะค่านิยมเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม (Socialization) ซึ่งมีการสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงท าให้เกิดการยึดมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดี
งามและพึงปรารถนาของสังคม เช่นค่านิยมความกตัญญู สังคมจะถ่ายทอดปลูกฝังสืบต่อกันมาว่า
ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี คนที่มีความกตัญญูจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  
ส่วนคนอกตัญญูจะถูกประณามจากสังคม เป็นต้นค่านิยมแม้จะมีลักษณะยืนยงถาวร แต่มิได้
หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงมิได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อคนเราได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ  
จนท าให้เกิดความเชื่อมั่นใหม่ขึ้น เช่น ในอดีตคนอาจจะนิยมยกย่องคนกตัญญูรู้คุณคน โดยไม่จ าแนก
ว่ากตัญญูในสิ่งที่ถูกหรือผิด ถ้าใครเคยมีบุญคุณจะต้องกตัญญูรู้คุณแม้ในสิ่งที่ผิดก็ตาม แต่ในปัจจุบัน
ค่านิยมในเรื่องความกตัญญูอาจจะแตกต่างไป เช่น ต้องกตัญญูเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเท่านั้น 
มิจะนั้นอาจจะถูกสังคมประณามว่าไม่รู้จักจ าแนกชั่วดี 
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ประการที่สาม ค่านิยมมีลักษณะของการเปรียบเทียบความส าคัญกล่าวคือ บุคคล
ทั่วไปจะเลือกสิ่งที่มีความส าคัญกว่าไว้ก่อน สิ่งที่มีความส าคัญน้อยกว่าจะถูกเลือกไว้ในอันดับหลังหรือ
อาจละทิ้งไปเลยก็ได้ เช่นค่านิยมการท างานหนักกับการเที่ยวเตร่ บางคนจะเลือกการท างานไว้ก่อน
เป็นหลัก ส่วนการเที่ยวเตร่เอาไว้ทีหลัง ถ้าว่างเมื่อไหร่ถึงจะไป แต่บางคนอาจจะเลื อกเที่ยวเตร่ก่อน 
ส่วนเรื่องงานเอาไว้ทีหลัง เป็นต้น 

จากความหมายของค่านิยมและระบบความเชื่อดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ค่านิยมของบุคคลเป็นผลจากความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา ดังนั้น ค่านิยมจึงเป็น “การแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของความเชื่อของบุคคล” การแสดงออก
ของบุคคลตามความเชื่อของตนเองเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีค่านิยมอย่างไรกล่าวโดยสรุป 
“ค านิยม คือ รูปธรรมของความเชื่อของบุคคล” นั่นเอง 

3) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความพร้อมทางจิตใจและความรู้สึกของคนเราที่สั่ง
สมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางที่จะตอบสนองต่อบุคคลอ่ืน
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลเกี่ยวซ้องอยู่ด้วย หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทัศนคติหมายถึง ระบบ
ของความเชื่อของคนเราที่สั่งสมมาเป็นเวลาอันยาวนาน และมีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งต่าง  
ด้วยลักษณะของความรู้สึกและความพอใจของบุคคล (Rokeach, 1968, p.112) เช่น รู้สึกชอบ 
ไม่ชอบ หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เป็นต้น 

Almond (1956, p.398) เป็นผู้ริเริ่มใช้ค าว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” (Political 
Culture) เพ่ืออธิบายแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมต่าง ๆ Almond อธิบายว่า 
วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ของบุคคลที่มีต่อ
ระบบการเมืองและต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมืองนอกจากนี้ Almond (1956) ชี้ให้เห็นว่า 
แบบแผนของทัศนคติของบุคคลที่มีต่อระบบการเมือง พิจารณาได้จากความโน้มเอียง 3 ลักษณะ คือ 

1) ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรับรู้ (Cognitive Orientation) เป็นความรู้ ความ
เข้าใจ และความเชื่อของบุคคลที่มีต่อระบบการเมือง และส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง 

2) ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึก (Affective Orientation) เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง 

3) ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluative Orientation) เป็นการใช้
ดุลพินิจและการตัดสินใจในการให้ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและปรากฏการณ์
ทางการเมือง 

เมื่อวิเคราะห์จากความหมายของ AImond (1956) จะเหน็ได้ว่า กระบวนการเรียนรู้
และอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองนั้น 
จะเริ่มตันจากการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบการเมืองเป็นเบื้องแรก เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างไรต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมืองอย่างไรแล้ว จะพัฒนาต่อไปเป็น
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ความรู้สึก ความรู้สึกดังกล่าวอาจจะเป็นได้ทั้งความพอใจและไม่พอใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจากนั้น
จะพัฒนาเป็นความเชื่อ และน าไปสู่การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าจะมีบทบาทอย่างไรหรือไม่ต่อ
ระบบการเมือง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินค่าของระบบการเมืองในขั้นสุดท้ายนั่นเอง 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้มากมายซึ่งส่วน

ใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกันจะต่างกันบ้างคือส านวนและ
รายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

Wit (1967, pp.101-103) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล
กลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นได้มีอ านาจการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตาม
หลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแลว รัฐบาลของท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐบาล มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจของตน 

Robson (1953, p.574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได
จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้อง
มีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมาย
ของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ โดยสรุปสาระส าคัญของหลักการปกครองมีดังนี้ 

1) อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของ
ความเจริญ ประชากร หรือขนาดพ้ืนที่ 

2) ต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง

โดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ (1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น และ (2) สิทธิในการก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 

4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
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5.3.1 องค์ประกอบกำรปกครองท้องถิ่น 
ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ (อุทัย 

หิรัญโต, 2523, น.22) 
1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใดก าหนดเรื่อง

การปกครองท้องถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความ
เข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืนเพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

2) พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อ
ชาติ และความส านึกในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ควรมีประชากรประมาณ  
50,000 คนแต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และบุคลากร
เป็นต้น 

3) การกระจายอ านาจหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4) องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกฎข้อบังคับ ควบคุมให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 

5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้ริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

6) อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตาม
ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบ ารุงท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแล 
จากรัฐเพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวมโดยการมีอิสระ ในการ
ด าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้ วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป 
(อนันต์ อนันตกุล, 2521; อ้างถึงใน ชูวงค์ ฉายบุตร , 2539, น.31) รัฐต้องสงวนอ านาจในการ
ควบคุมดูแลอยู่ 

5.3.2 ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น 
1) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ

เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แกประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและ
หน้าที่พลเมือง อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
3) การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกของตนเองต่อท้องถิ่น
ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาของท้องถิ่นของตน 

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ 

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศ
ในอนาคต 

6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
5.3.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึง
ก าลังเงินก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่
ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงหากเกินกว่าภาระ หรือ 
เป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่น
ด าเนินการ เช่นงานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 

1) เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวย 
ความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ไดแก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ
การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นต้น 

2) เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
3) เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น

มากเช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
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4) เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการ
เองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็นจัดให้มีโรงจ าน าการจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้โดย
สามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 

5.3.4 แนวคิดทฤษฏีกำรปกครองท้องถิ่นและกำรกระจำยอ ำนำจ 
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปหลักการ

ปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลัก คือ หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) หลักการ
แบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentration) และหลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) 

1) หลักการรวมอ านาจปกครอง (Centralization) หมายถึง หลักการจัดวาง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอ านาจในการปกครองไว้ให้แก่การบริหารราชการส่วนกลางอัน
ไดแก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ และมีเจาหน้าที่ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนกลาง โดยให้ขึ้นต่อกันตามล าดับชั้นการบังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ด าเนินการปกครองตลอด  
ทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ 

(1) ลักษณะส าคัญของหลักการรวมอ านาจปกครอง 
- มีการรวมก าลังทหารและก าลังต ารวจให้ขึ้นต่อส่วนกลางเพ่ือให้การบังคับ

บัญชาเป็นไปอย่างเด็ดขาด และทันท่วงที 
- มีการรวมอ านาจวินิจฉัยสั่งการไว้ในส่วนกลาง 
- มีการล าดับขั้นการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ลดหลั่นกันไป (Hierarchy) 
(2) จุดแข็งของหลักการรวมอ านาจปกครอง 
- การที่รัฐบาลมีอ านาจแผ่ขยายไปทั่วราชอาณาเขต ท าให้นโยบาย แผน 

หรือค าสั่งเกิดผลได้ทั่วประเทศอย่างทันท ี
- ให้บริการและประโยชน์แก่ประชาชนโดยเสมอหน้าทั่วประเทศมิได้ท าเพ่ือ

ท้องถิ่นใดโดยเฉพาะ 
- ท าให้เกิดการประหยัดเพราะสามารถหมุนเวียนเจาหน้าที่และเครื่องมือ

เครื่องใช้ไปยังจุดต่าง ๆ ของประเทศ ได้โดยไม่ต้องจัดชื้อจัดหาประจ าทุกจุด 
- มีความเป็นเอกภาพในการปกครองและบริหารงาน การปกครองใน

ท้องถิ่นท่ีเป็นไปในแนวเดียวกัน 
- มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าเจ้าหน้าที่ในท่องถิ่นท า

ให้บริการสาธารณะด าเนินไปโดยสม่ าเสมอ และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน 
3) จุดอ่อนของหลักการรวมอ านาจปกครอง 
- ไม่สามารถด าเนินกิจการทุกอย่างให้ได้ผลดีทั่วทุกท้องที่ในเวลาเดียวกัน

เพราะมีพ้ืนที่กว้างใหญ่จึงไมอาจสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไดทั่วถึง 
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- การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เพราะมีแบบแผนและขั้นตอนมากมาย
ตามล าดับขั้นการบังคับบัญชา 

- ไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่อาจตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นไดอย่างแท้จริงเพราะ

ความหลากหลายของความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น 
2) หลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) หมายถึง หลักการที่การ

บริหารราชการส่วนกลางไดจัดแบ่งอ านาจวินิจฉัยและสั่งการบางส่วนไปให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาค 
โดยให้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจแก้ไขปัญหาตลอดจนเริ่มได้ในกรอบแห่งนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้วางไว้ 

(1) ลักษณะส าคัญของหลักการแบ่งอ านาจปกครอง 
- เป็นการบริหารโดยใช้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งไปจากส่วนกลางไป

ประจ าตามเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ไดแก่ ภาค มณฑล จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอต าบล 
และหมู่บ้าน เป็นต้น และเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็อยู่ในระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐบาลกลางอัน
เดียวกัน 

- เป็นการบริหารโดยใช้งบประมาณซึ่งส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติและควบคุมให้
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน 

- เป็นการบริหารภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง 
(2) จุดแข็งของหลักการแบ่งอ านาจปกครอง 
- หลักการนี้เป็นก้าวแรกท่ีจะน าพาไปสู่การกระจายอ านาจการปกครอง 
- ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการมาติดต่อในเรื่องที่ราชการ

ส่วนภูมิภาคมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ เพราะไม่ต้องรอให้ส่วนกลางมาวินิจฉัยสั่งการ 
- เป็นจุดเชื่อมระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นท าให้การติดต่อ

ประสานงานระหว่างทั้ง2ส่วนดีขึ้น 
- มีประโยชน์ต่อประเทศที่ประชาชนยังไม่รู้จักการปกครองตนเอง 
(3) จุดอ่อนของหลักการแบ่งอ านาจปกครอง 
- เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะการที่ส่งเจ้าหน้าที่จาก

ส่วนกลางเข้าไปบริหารงานในท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่เชื่อในความสามรถของท้องถิ่น 
- เกิดความล่าช้าในการบริหารงานเพราะต้องผ่านระเบียบแบบแผนถึง 2 

ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง และระดับส่วนภูมิภาค 
- ท าให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่โตเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
- ท าให้ทรัพยากรที่มีค่าบางอย่างในท้องถิ่นไม่เกิดประโยชน์เช่น บุคลากร

เจ้าหน้าที่เพราะถูกส่งมาจากที่อ่ืน 
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- บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติในท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มที่ อาจจะเนื่องมาจากไมใช่คนในพื้นที่จึงไมเข้าใจพ้ืนที่ และอาจเกิดความขัดแย้งกับคนในพ้ืนที่ 

3) หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) หมายถึง หลักการที่รัฐ
มอบอ านาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการบริหารราชการสวน
กลางให้จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอ านาจให้ทั้งในด้ าน
การเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้
เป็นไปตานโยบายท้องถิ่นของตนเองได 

(1) ลักษณะส าคัญของหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
- ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย ให้มีส่วนเป็นนิติบุคคลหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นเหล่านี้มีหน้าที่ งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไมขึ้นตรงต่อ
หน่วยการปกครองส่วนกลาง สวนกลางเพียงแต่ก ากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เท่านั้น 

- มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นไดเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

- มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน จัดท ากิจกรรมและวินิจฉัยสั่งการได้เอง
พอสมควร ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง 

- หน่วยการปกครองท้องถิ่น ตองมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่รัฐอนุญาต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 

(2) จุดแข็งของหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
- ท าให้มีการสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้นเพราะผู้บริหาร

ที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่า 
- เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 
- เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่นตามระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะการกระจายอ านาจท าให้ประชาชนในท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยเพราะ
การกระจายอ านาจท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

(3) จุดอ่อนของหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
- อาจก่อให้เกิดการแกงแย่งแข่งขันระหว่างท้องถิ่นซึ่งมีผลกระทบต่อ

เอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจมุ่งแต่ประโยชน์
ของท้องถิ่นตน ไม่ให้ความส าคัญกับส่วนร่วม 

- ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอาจใช้อ านาจบังคับกดขี่คู่แข่งหรือประชาชนที่ไม่ได้อยู่
ฝ่ายตนเอง 
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- ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้และ
บุคลากรประจ าอยู่ทุกหน่วยการปกครองท้องถิ่น ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนการบริหาร
ราชการส่วนกลาง 

5.3.5 แนวควำมคิดเกี่ยวกับลักษณะกำรกระจำยอ ำนำจ 
การกระจายอ านาจ (Decentralization) คือการโอนกิจการบริการสาธารณะบาง

เรื่องจากรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ หรือ
หน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าอย่างเป็นอิสระจากองค์กรปกครองส่วนกลาง ดังนั้นเห็นว่า
การกระจายอ านาจมี 2 รูปแบบ คือ 

1) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น หรือการกระจายอ านาจตามอาณาเขต หมายถึง 
การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขตของแต่ละท้องถิ่น 
และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร 

2) การกระจายอ านาจตามบริการ หรือการกระจายอ านาจทางเทคนิค หมายถึง 
การโอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลาง ไปให้หน่วยงาน  
บางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระ โดยปกติแล้วจะเป็นกิจการซึ่งการ
จัดท าต้องอาศัยความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีแขนงหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

5.3.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น 
1) ประเด็นที่น าเสนอเก่ียวกับทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นมีดังนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตยหัวใจของการ

ปกครองท้องถิ่นนั้นกล่าวให้ถึงที่สุดแลว ก็คือค าถามที่ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างไร
กับระบอบประชาธิปไตย การจัดสรรอ านาจระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางควรเป็น
อย่างไร และการปกครองท้องถิ่นควรมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนั่นเองในประวัติศาสตร์ของ  
โลกตะวันตกมีแนวคิดท่ีแตกต่างกันถึง 3 ส านักว่าด้วยประเด็นนี้ ผิดกับในสังคมไทยที่มีเพียงความเห็น
เดียวคือ ทุก ๆ ฝ่ายชอบที่จะกล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง แต่ทว่าในทางปฏิบัติ กลับไม่มี
ลักษณะเช่นนั้นส านักแรกเป็นแนวความคิดของฝ่ายคัดค้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นโดยเห็นว่า
การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้งส านักที่สองเห็นว่า
หลักการประชาธิปไตยได้แก่ การปกครองโดยเสียงข้างมาก (Majority Rule) และความเสมอภาค 
(Equality) นั้นไม่อาจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของการปกครองท้องถิ่นได้ เพราะการปกครองท้องถิ่น
มีลักษณะคับแคบ เห็นแก่ท้องถิ่นตนเป็นหลัก (Parochial) หลากหลาย (Diverse) มีแนวโน้มจะเป็น
แบบคณาธิปไตย (Potentially Oligarchic) และมีลักษณะฉ้อฉลอ านาจ (Corrupt) ส่วนส านักที่สาม
เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งประชาชนต้องมีเสรีภาพ
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ประชาชนซึ่งเสียภาษีต้องมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบ้านเมืองต้องรู้ว่าผู้บริหารจะท าอะไร ผู้บริหาร
ควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการสาธารณะต่าง ๆ และไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในเมืองหรือ
หมู่บ้านล้วนมีเสรีภาพในการบริหารท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ของท้องถิ่นเอง (Hill, 1978, อ้างถึงใน 
ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2535) 

การที่ส านักแรกเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นกับระบอบประชาธิปไตยขัดแย้งกันอย่าง
สิ้นเชิง และไม่อนุญาตให้มีการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ ผลที่ตามมาคือระบบการบริหารประเทศ  
บนพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นระบบการรวมศูนย์อ านาจไวที่ส่วนกลางไม่มีการปกครองตนเอง 
ในท้องถิ่นต่าง ๆ 

ส านักที่สองเห็นว่าอนุญาตให้มีการปกครองท้องถิ่นได แต่ต้องมีการควบคุมจาก
รัฐบาลกลางอย่างมาก เพราะหัวใจของการบริหารประเทศอยู่ที่ส่วนกลางต้องฟังความเห็นของ  
คนส่วนใหญ่ในประเทศจึงก าหนดให้การปกครองท้องถิ่นทุกระดับมีฐานะ โครงสร้างการบริหาร และ
โครงสร้างอ านาจหน้าที่เหมือนกัน ทัศนะเช่นนี้เป็นของนักคิดฝรั่งเศสบางคน เช่น จอร์ชล็องโกร  
ซึ่งกล่าวว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการปกครองท้องถิ่นก็ได เพราะว่า 
การปกครองท้องถิ่นเป็นเพียงกลไกการบริหารด้านเทคนิค และก็ไม่จ าเป็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น
จะยอมรับค่านิยมแบบประชาธิปไตย เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นอาจจะแตกแยกกัน (Decisive) ไม่นิยม
ความเสมอภาค (Inegalitarian) และขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของส่วนรวม (Contrary to the Public 
Will) นอกจากนี้บางท้องถิ่นอาจคิดถึงการแบ่งแยกดินแดนออกไปเป็นอิสระอีกด้วยทัศนะเช่นนี้มีผล
ต่อระบบการบริหารและการจัดการการปกครองท้องถิ่นของฝรั่งเศสก่อนที่จะเกิดการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2525 (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2535) นักคิดชาวเบลเยี่ยม เช่น 
Molin 

 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นกรณีศึกษา: หมู่บ้าน
เก่าน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติในการ
เลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นต้นไป
เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายลักษณะเกี่ยวกับตัวแปล

ต่าง ๆ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยค่า T-test , F-test 
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6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวนจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละละ 59.0 และเป็นเพศ
ชายจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีอายุ 30-45 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
รองลงมามี 2 กลุ่ม ที่จ านวนเท่ากันคือ อายุ 18-29 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 
อายุ 46-56 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ มากกว่า 57 ปี จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
มีการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 เป็นพนักงานบริษัท จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 เป็นนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และท าเกษตรกรรม จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 ตามล าดับ  

6.1.2 กำรศึกษำทัศนคติทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งผู้น ำท้องถิ่น 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 0.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.666 และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น อยู่ในระดับ
ปานกลางจ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านแรงจูงใจในการเลือกนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.598 ด้านการให้ความ
ร่วมมือและความสนใจทางการเมืองท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.594 
ด้านการดูแลประชาชนในพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ย 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.768 ด้านจริยธรรม
ของนักการเมืองเมืองท้องถิ่น 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.707 ตามล าดับ 

1) ด้านแรงจูงใจในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 

ด้านแรงจูงใจในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าทัศนคติประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยที่
มีต่อการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.598 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจในการเลือกนายก อบต. 
ของประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ท่านเลือกนายก อบต. โดยดูจากลักษณะนิสัยที่สุขุม 
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รอบขอบ เป็นมิตร เข้าถึงประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.833 (2) 
ท่านเลือกนายก อบต. โดยดูจากประวัติการศึกษาประสบการณ์ความเก่ง ความสามารถเป็นผู้น า 
ยุคใหม่และนโยบายที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.905 (3) 
ท่านเลือกนายก อบต. โดยดูจากเป็นคนกตัญญู มีเมตตา เพราะเชื่อว่าคนกตัญญูคือคนดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.039 (4) ท่านเลือกนายก อบต. ด้วยความชอบส่วนตัว 
มีแนวความคิดเป็นอนุรักษ์นิยม (เลือกคนเดิม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.035 
และ (5) ท่านเลือกนายก อบต. เพราะคนในครอบครัวสั่งให้ เลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.598 ตามล าดับ 

2) ด้านการให้ความร่วมมือและความสนใจในการเมืองท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นด้าน

การให้ความร่วมมือและความสนใจในการเมืองท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนชาวบ้านเก่า
น้อยมีการให้ความร่วมมือและความสนใจในการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับมากจ านวน  2 ข้อ รองลงมา
คืออยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) ท่านให้ความสนใจในการ
เลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.965 (2) ท่านเชื่อว่าหากได้นายก อบต. ที่ดีและเก่ง หมู่บ้านของท่านจะเจริญและพัฒนา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.955 (3) ท่านมองว่าการเมืองถิ่นเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.035 (4) ท่านมองว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.214 และ (5) ท่านให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นและหาความรู้
เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.150 
ตามล าดับ 

3) ด้านการดูแลประชาชนในพื้นท่ี 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นด้าน

การดูแลประชาชนในพ้ืนที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.768 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนชาวบ้านเก่าน้อย
ต่อการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการดูแลประชาชนในพ้ืนที่อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและช่วยแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.086 (2) ปรับปรุง ซ่อมแซมทุกพ้ืนที่ 
ในชุมชน/หมู่บ้านสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.827 (3) 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าปรึกษาขอความช่วยเหลือตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.694 (4) ใส่ใจปัญหาสุขภาพและให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 
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ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.866 และ (5) เยี่ยมเยือนประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.783 ตามล าดับ 

4) ด้านจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นด้าน

จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.707 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนชาวบ้านเก่าน้อย
ต่อการเมืองระดับท้องถิ่นด้านจริยธรรมของนักการเมืองเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ 
ปานกลาง 3 ข้อ น้อย 1 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.990 (2) 
ไม่ล าเอียงในการตัดสินปัญหาเมื่อประชาชนมาขอความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.927 (3) นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.881 (4) นักการเมืองท้องถิ่นท างานอย่าง
ซื่อตรงเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ไม่ทุจริตคดโกง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.850 และ (5) ไม่ซื้อสิทธิ์ขายสียงในการเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.971 ตามล าดับ 

6.1.3 เปรียบเทียบทัศนคติโดยจ ำแนกช่วงอำยุในด้ำนแรงจูงใจในกำรเลือกนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พบว่าการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นโดยจ าแนกตามช่วง
อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือประชาชนชาวบ้านเก่าน้อยที่มีกลุ่มอายุต่างกัน 
มีทัศนคติทางการเมืองต่อการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปคือทั้ง4กลุ่มอายุมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันจริงในประชากร ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มอายุวัยรุ่น วัยกลางคน 
วัยสูงอายุ มีความคิดและค่านิยมในการเลือกนายกที่แตกต่างกัน บางกลุ่มอายุเช่นวัยสูงอายุดูที่ความ
สุขุมรอบคอบ ความเข้าถึงประชาชน และอาจมีบางกรณีที่เลือกเพราะความชอบส่วนตัว ส่วนในวัยรุ่น
จะแตกต่างกันคือดูที่นโยบายสาธารณะที่ทันสมัยและใช้ได้จริงควบคู่กับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การท างานและในวัยกลางคนจะดูทั้งความกตัญญูเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้คือ คนดีดูความ
เก่งนโยบายที่ดีและความสุขุมรอบคอบเป็นมิตร โดยทั้ง 3 กลุ่มอายุล้วนมีความคิดและทัศนคติในการ
เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แตกต่างกัน  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเมืองและสนใจหาความรู้ในการเมือง

ระดับท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวประชาชนเพราะจากการสอบถามพบว่าประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือทางการเมืองเท่าท่ีควรไม่กระตือรือร้น และคิดพียงแต่ว่าเลือกไปก็ได้คนเดิมมาเป็นนายก
จึงส่งผลให้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งบางส่วนและไม่สนใจในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่าท่ีควร 

2) ควรเปรียบเทียบการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น 
ในจังหวัดอ่ืน ๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในด้านไหนบ้าง เปรียบเทียบด้านอายุ การศึกษาว่ามี
ผลต่อการเลือกผู้น าท้องถิ่นต่างกันหรือไม่ 
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ภำวะผู้น ำชุมชนในกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนเกษตรเคมสีู่เกษตรข้ำวอนิทรีย์ 
ศึกษำผ่ำนผู้น ำชุมชนบ้ำนถ่อนและบ้ำนว่ำน 

อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย 

ภาคิน ไชยนาม* 

บทคัดย่อ 

ผู้น าชุมชนและพ้ืนที่บ้านถ่อนและบ้านว่านในอดีตประกอบอาชีพท าสวนเกษตรเคมีเป็นหลัก 
จนน าไปสู่บ่อเกิดปัญหาส าคัญในชุมชน คือปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และจากปัญหา
ในสองด้านข้างต้น ส่งผลกระทบสู่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเกิดจากการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร
มาเป็นระยะเวลานานต่อมาผู้น าได้ใช้ศักยภาพของตนเอง โดยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากตนเอง ด้วยการ
เปลี่ยนการท าเกษตรแบบเคมีเป็นรูปแบบการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์แทน จนเกิดเป็นผลส าเร็จ  
ในหลายด้านต่อไปนี้ 

ผลส าเร็จด้านความยั่งยืนของอาชีพ มีความรู้สึกถึงความปลอดภัยของพืชที่เราปลูกเอง คือ
ข้าว อินทรีย์ ที่เราเป็นผู้ผลิตขึ้นมา ผลส าเร็จด้วยวิถีชุมชน ชุมชน มีการพัฒนาพัฒนา จนสมบูรณ์แบบ 
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคนในหมู่บ้าน เกิดกิจกรรม เกิดกระบวนทัศน์เกิดกระบวนการสร้าง
ความสามัคคี ให้ระบบในชุมชน ผู้น าชาวบ้าน ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัสดุอุปกรณ์ ทางด้านการเกษตร จนถึงการเกิดเป็นการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กัน จนน าไปสู่การช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านของทางการเกษตร จนไปถึงการท าข้าวอินทรีย์ ผลส าเร็จ
สิ่งแวดล้อมให้คุณค่าด้วยการเป็นเกษตรพ่ึงพิงอาศัยกันระหว่างธรรมชาติ และคนให้เกิดสมดุลของ
ระบบนิเวศ เพ่ือให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการบ าบัดโดยธรรมชาติ ซึ่งใช้ธรรมชาติบ าบัด
กันเอง มีการปลูกพืช สมุนไพร ผสมผสาน กับพืช เศรษฐกิจ จนเกิดเป็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่กระทบ
แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงจนไปถึงตนเอง ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกันและกัน ต่อมาผลส าเร็จเรื่องของสุขภาพ 
ยิ่งได้รับเป็นอย่างดี สารพิษในกระแสเลือด ซึ่งได้รับการสัมภาษณ์ มีรายงานจากข้อมูลของคนใน
ชุมชนที่เคยมีสุขภาพไม่ดี มีสารพิษสูงได้ไปท าการตรวจโรคประจ าปี พบว่าปัญหาด้านสุขภาพ ไม่มีตัว
ได้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และเกิดผลส าเร็จด้านเศรษฐกิจ ผู้น ามีกินมีใช้ จนไปถึงคนในชุมชนที่ก่อตั้งกันขึ้นมา 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ค ำส ำคัญ: ผู้น าชุมชน, เกษตรอินทรีย,์ คนส าเร็จ 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสต ร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
เกษตรกรได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เป็นวิถีชีวิต  

ที ่ทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของคนไทยในอดีต ประเทศไทยมีความสมบูรณ์ในระบบนิเวศที่สมดุล อยู่แบบ
วิถ ีชาวบ้าน กินง่าย อยู่ง่าย ด้วยหลักการท ามาหากินอยู่กับธรรมชาติ จนท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่
อุดม สมบูรณ์มากในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะธรรมชาติ และด้านการเกษตร และได้ชื่อว่าเป็นประเทศ
อู่ข้าวอู่น้ าในสายตาของหลายประเทศ แต่ด้วยกระแสโลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จากมิติของเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมแบบกระแสหลัก  
(Mainstream Agriculture) ท าให้ความเจริญทางเทคโนโลยี ผสมผสานกับการพัฒนาแบบสมัยใหม่ 
ที่หันไปพ่ึงพาความสามารถทางเคมีเพ่ือการเกษตรได้กระจายเข้าสู่กลุ่มท าการเกษตรอย่างรวดเร็ว 
และในขณะเดียวกัน โทษภัยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาแบบกระแสหลักก็มีความทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ 
ทุกปี จนส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมในหลายพ้ืนที่ จนน าไปสู่ความเสียหายในหลายด้านของ  
ภาคการเกษตรของสังคมไทย จนหลายพ้ืนที่ของการท าการเกษตรต้องหยุดตัวลงอย่างไม่สามารถ  
หลีกเลี่ยงได้ 

ความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ยังคงมองเห็นโทษจากสารเคมีและ
หันหน้าหาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้น าชุมชนเป็นกลไกส าคัญส าหรับขับ เคลื่อน
เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นจากตนเองจนประสบผลส าเร็จแล้วขยายแนวคิดเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้านและ
ชุมชนตามล าดับ โดยการสร้างแนวคิดได้หันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนและบริเวณรอบชุมชน เช่น 
เศษผลไม้ ซากพืชซากสัตว์ ต้นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน น ามาหมักเป็นน้ าหมักชีวภาพ และท าปุ๋ย
อินทรีย์ จึงเริ่มผันตัวเองกลับไปสู่การพ่ึงพาธรรมชาติมากขึ้น จนสามารถพัฒนาชุมชนเป็นเกษตร
อินทรีย์ 100% จนน ามาสู่ความส าเร็จของการเป็นชุมชนแห่งการพ่ึงตนเองได้ในทางทรัพยากร 
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพที่ห่างไกลสารเคมี และเศรษฐกิจมั่นคงต่อการท าอาชีพ
เกษตรชาวสวน 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของชุมชนและพัฒนาทางความคิดของผู้น าชุมชนจากการท าเกษตร
แบบเคมีสู่การเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในการท าข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชุมชนต่อกระบวนการสร้างชุมชนข้าวอินทรีย์  
 
3. ค ำถำมทำงกำรวิจัย 

ผู้น ามีวิธีคิดและการปฏิบัติกับตนเองอย่างไรในการท าเกษตรอินทรีย์จนประสบผลส าเร็จจน
น าไปสู่การท าข้าวอินทรีย์ มีปัจจัย หรือกี่ระบวนการู้อะไรบ้าง ที่ผู้น ามาเป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของตนเอง และขยายสู่ชาวบ้านและชุมชนนี้เป็นล าดับ 
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4. ขอบเขตในกำรศึกษำ 
พ้ืนที่ชุมหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จที่เป็นเกษตรอินทรีย์ คือ บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

พ้ืนที่ไม่ประสบความส าเร็จในพื้นที่ใกล้เคียงท่ีมีการเคยท าในเขตจังหวัดหนองคาย 

4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาในประเด็นของผู้น าชุมชนในการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ 

โดยศึกษาผ่านผู้น าจนเกิดผลส าเร็จขึ้นกับตนเองและขยายผลสู่ชุมชน กล่าวคือ ศึกษาพ้ืนที่หมู่บ้าน
ว่าน ต าบลบ้านว่าน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยชุมชนแหล่งนี้ คือ 
ข้อมูลจากภาคสนาม โดยเข้าไปศึกษาสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการเป็นการสัมภาษณ์และสังเกต
ผู้น าชุมชนที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขึ้นในอดีต เป็นผู้น าที่ได้รับ  
การยอมรับจากชาวบ้านและชุมชนถึงการเป็นผู้น าตัวอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือและยังเป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จในแง่ของการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท าวิจัย 
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก เสียงในโทรศัพท์ส าหรับการบันทึกเสียงและ  
แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาผู้น าที่เปลี่ยนแปลงตนเองจากพ้ืนที่ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา 
สวนเกษตรแบบอินทรีย์มายาวนาน เป็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แทน และเป็นเหตุน ามา ซึ่งการ
ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งมีเนื้อหาในการที่จะศึกษานั้น ครอบคลุมไปถึงพัฒนาการ
ทางความคิดของผู้น าและของชุมชน บริบทชุมชน รูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ของผู้น าแนวทาง 
การปฏิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของขอบเขตด้านเนื้อหาสรุปเป็น
ประเด็นการศึกษาได้ดังนี้  

1) ดูพัฒนาการของวิถีชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนในอดีต กระบวนการคิดของ
ผู้น า 

2) ดูพัฒนาการทางความคิดของผู้น ามีการปฏิบัติตนอย่างไรในการสร้างชุมชน
เกษตรอินทรีย์ มีปัจจัยอะไรเกื้อกุลหนุนน า และขยายแนวคิดของตนเองสู่ชาวบ้านและชุมชนอย่างไร  

3) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลส าเร็จที่เกิดขึ้นภายหลังแนวคิดของผู้น าได้ขยาย 
ความส าเร็จสู่ชุมชน ว่ามีอะไรเป็นปัจจัยหลัก อะไรเป็นปัจจัยเสริม ที่น ามาซึ่งผลส าเร็ จของผู้น าและ
ชุมชน 
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5. กรอบแนวคิดทำงกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน าไปสู่การศึกษาวิจัย

เรื่องผู้น ากับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ ศึกษาผ่านน าชุมชนกับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
(กรณีข้าวอนิทรีย์) ศึกษาผ่านผู้น าชุมชนบ้านว่านและบ้านถ่อน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในการ
สร้างกรอบคิดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีหลักการ วิธีการ แนวทาง  
ของการปฏิบัติ และพัฒนาการทางความคิดของผู้น าที่มีปัจจัยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเป็นชุมชน
เกษตรอินทรีย์ เป็นการสร้างกรอบเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของแต่ละส่วนว่าเกษตรอินทรีย์  
มีองค์ประกอบมาจากอะไร และผู้น าสร้างชุมชมเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยกลไกหรือปัจจัยใดบ้าง  
จนท้ายที่สุดสามารถน าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการพ่ึงตนเองได้ ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบคิดดังต่อไปนี้ 
 
 

 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 

1) ผู้น าชุมชนเข้าใจปัญหาเกษตรเคมีมองเห็นข้อดีของเกษตรอินทรีย์ 
2) ผู้น าชุมชนทดลองปฏิบัติด้วยตนเองพบว่าได้ผลดี 
3) ขยายความรู้ แนวคิด ออกไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่ 
4) เกษตรกรยอมรับและน าไปปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรเป็นอย่างดี 
5) ประสบความส าเร็จ 

 
6. สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาชุมชนบ้านถ่อน เป็นผู้น าที่สามารถปฏิบัติและดึงความสามารถของบุคคล 
ในกลุ่มให้เกิดศักยภาพสูงสุด ซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชุมชนบ้านว่าน ซึ่งผู้น ามีเพียงแค่ไม่กี่
คนมปีระสบการณ์น้อย ซึ่งท าให้เกิดค่านิยมที่ท าเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลส าเร็จนั้นน้อยมาก ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านถ่อนประสบผลส าเร็จท าต่อเนื่อง ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพ่ือที่จะจัดตั้งแบรนด์
สินค้าข้าวเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านถ่อน ซึ่งมองว่าเป็นรูปแบบที่ยั่งยืน แต่ในทางกลับกันชุมชน 
บ้านว่านกลับมีประชากรในกลุ่มลดลง เนื่องจากทางผู้น าในบางพ้ืนที่ที่เป็นตัวอย่างยังเกิดปัญหา  
ในปีถัดมาจึงท าให้ต้องใช้สารเคมีเพ่ือกลับมาก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นการระท าที่ผิดหลักของบุคคลที่ท า

เกษตร 

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 

เกษตรข้ำวอินทรีย ์

กระบวนกำรคิด 
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เกษตรอินทรีย์ จึงท าให้ลดความน่าเชื่อถือของผู้น านั้น ๆ ซึ่งลักษณะผู้น าของบ้านถ่อนยอมเสียสละตน 
เพ่ือไปดูงานต่างจังหวัดโดยลงทุนโดยตัวเองก่อน เพ่ือให้ตัวเองเป็นแบบอย่างให้ได้หากตัวเองเป็น
แบบอย่างได้ ทุกคนจะไม่สามารถมาต าหนิ คนที่เป็นแกนน าหรือเป็นผู้น า ซึ่งผู้ช่วยท าได้อยู่ในระบบ
ที่ว่าดี ซึ่งต้องการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ หากท าได้ 
ชุมชนบ้านถ่อนในพ้ืนที่นี้จะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดหนองคาย ด้านการวิจัยข้าวและ  
ยังสามารถตีตลาดเป็นแบรนด์ของตัวเองเพ่ือน าไปขายให้กับผู้ที่ต้องการข้าวอินทรีย์โดยตรง 
แต่กลับกันประธานชุมชนข้าวบ้านว่าน ถ้าเขายังไม่มองถึงการท าเพ่ือยั่งยืน แต่มองเพ่ือท าผ่าน
โครงการซึ่งแนวทัศนคติท าให้เห็นว่าผู้น าของชุมชนนั้นยังไม่ได้มองถึงลึกซึ้ง เพียงมองไม่กี่มุมด้าน  
ต้องใช้เวลาเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น และผู้น าเป็นส่วนส าคัญในทัศนคติต่อการตัดสินใจของ
ชาวบ้านเพ่ือเลือกทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนถ่อนและบ้านว่าน มีอุดมการณ์ 
ทางความคิด มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้ที่พ่ึงของชาวบ้านและ  
น าสู่การเปลี่ยนแปลง จนน าสู่การยอมรับและเกิดแนวคิดร่วมต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน 

ผู้น าไม่สามารถยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว ปัจจัยเสริมถือเป็นส่วนส าคัญเพ่ือเป็นส่วนเติมเต็มให้
ชุมชนประสบผลส าเร็จ ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หลักค าสอนจากปราชญ์ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมถึงสภาพปัญหาชุมชนก็สามารถน ามาเป็นแรงขับ
หรือแรงกระตุ้นการพัฒนาได้เช่นกัน ปัจจัยหลักและปัจจัยเกื้อหนุนข้างต้นได้อาศัยการท างานเป็น
กลไกโดยมีผู้น าเป็นผู้ขับเคลื่อนและมีผู้ตามคือชาวบ้าน ซึ่งในงานพัฒนานั้นถือว่าเป็นลักษณะของ  
การท างานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กล่าวคือ เรื่องของการพัฒนาชุมชนย่อมรู้อยู่ว่าขาดอะไร 
และต้องการอะไร เมื่อต่างคนต่างเข้าใจในบริบทของชุมชนตัวเองอย่างเข้าอกเข้าใจกันและกัน  
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี และเกิดความหวงแหนในพ้ืนที่ท ากิน  
มีกระบวนการท างานร่วมกัน แม้เริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจเป็นเรื่อง
ของรายได้ ความยั่งยืนหรือเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ท้ายที่สุดของการพัฒนาคือ 
การท างานร่วมกัน มีการคิดหาหาทางออกและแสวงหาแนวร่วม มีผู้น าที่คอยให้ค าปรึกษาและ 
มีทัศนคติที่ดีต่อลูกบ้าน หลายองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกันก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่า ชุมชนนี้ได้เดินมาถูกทาง
แล้วส าหรับการพัฒนาด้านการเกษตรของชุมชน มีผู้น าที่มีอุดมการณ์ มีกลไกกระบวนการกลุ่ม 
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มีปราชญ์ มีกระบวนการเรียนรู้  และมีบทบาทมากต่อพัฒนาการ  
ทางความคิด และพัฒนาการของชุมชน ตลอดถึงทุนและหลักการความรู้ต่าง ๆ ที่เข้าไปสนับสนุน  
ยังชุมชน จากภาครัฐก็ดี ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการประกอบอาชีพและน ามาซึ่งผลส าเร็จ เป็นการ
ช่วยเติมเต็มให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะพ่ึงตนเอง และแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ของพวกเขาได้น าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ความตระหนักรู้ของการเป็นชุมชนเดียวกัน 
การได้ใช้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่นั้นท าให้ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ฟุ่มเฟือย การดูแลรักษา
อาชีพของพวกเขาด้วยวิถีชาวบ้าน ซึ่งตรงข้ามกับปัจจุบันที่ชาวเกษตรกรรมจ านวนไม่น้อยได้หันมา
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พ่ึงพิงอิงกับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการตามแบบยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาแบบกระแสหลักของยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับและได้ประสิทธิภาพ
มากกว่าวิธีการของชาวบ้าน แต่ก็มักมาคู่กันกับการสิ้นเปลืองและท าลายวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างที่
ชาวเมืองใหญ่ประสบกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านนี้เองท าให้ชาวบ้านได้ใช้
ศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ จากกลไกที่เกิดจากหลายปัจจัยที่ชุมชนได้รับ และมีส่วนช่วยให้
ชุมชนของพวกเขาได้อยู่กันด้วยวิถีทางที่พอจะช่วยเหลือกันได้ด้านอาชีพที่เหมือนกันของชุมชน  
เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชุมชนได้มีวิถีชีวิตร่วมกันเพ่ือประกอบอาชีพและสร้างรายได้ร่วมกัน ท าให้ชุมชน
ของพวกเขาได้รับความชื่นชมจากสังคมภายนอก ให้เป็นชุมชนตัวอย่างและอีกผลส าเร็จหลายอย่าง
ข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า ความส าเร็จเกิดขึ้นมาจากผู้น า ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ บทบาท
พระสงฆ์ การได้ใช้กระบวนการพัฒนาเชิงกลุ่มอย่างจริงใจ การมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการออมเงิน
ร่วมกัน การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น การถอดบทเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนที่เข้มแข็ง การใช้แหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกอย่างมีวินัยและคุณค่า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจริง ๆ รวมถึงการได้มา  
ซึ่งโอกาสและขวัญก าลังใจจากภาครัฐที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
การพาไปศึกษาดูงานยังสถานที่ต่าง ๆ การเข้าไปช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านในการผลิตปุ๋ยและ
น้ าหมักอินทรีย์ เหล่านี้น ามาซึ่งการก้าวเดินด้วยหลักการและวิถีทางท่ีถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็
น ามาซึ่งการต่อยอดในสิ่งที่ดีของชุมชนเองจนสามารถน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ และการสร้างรายได้ ด้วยการลดปัญหาด้านหนี้สิน จนชุมชนชุมชนบ้านถ่อนได้ประสบ
ผลส าเร็จ 

ทั้งนี้ ผู้น าของชุมชนบ้านถ่อนที่มีส่วนผลักดันแนวคิดและวิถีปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ของ
ชุมชนอาจไม่ใช่ค าตอบทั้งหมดของความส าเร็จ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
หนักให้กลายเป็นเบาได้ จากการขับเคลื่อนและเปลี่ยนวิธีคิด แต่มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่น าสู่
ความส าเร็จ ซึ่งอาจไม่ได้ขึ้นอยู่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่การได้มีศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ผู้น า
ชุมชน ข้อนี้ต่างหากถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะกลไกต่าง ๆ จะเดินได้ต้องมีผู้ขับเคลื่อน ผู้น าจึงต้อง
แสวงหาปัจจัยตัวอ่ืนเพ่ือช่วยสร้างช่วยเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรในเกิดประสิทธิภาพให้มากขึ้น
ในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม องค์กรภาครัฐ เช่น 
กรมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นเข้ามาช่วยสานงานด้านความรู้ทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือด้านทุน วัสดุ
อุปกรณ์ ด้านการเกษตรเท่าที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยภายในและภายนอกต้อง
ช่วยกันสร้างช่วยกันเสริม องค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างชุมชนให้เกิดผลส าเร็จแบบบูรณาการ จะเป็น
ส่วนเติมเต็มให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนทั้งผลผลิต และความยั่งยืนต่ออาชีพ ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้น
แบบบูรณาการจะเป็นตัวยืนยันตัวหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาเพ่ือส่วนรวม ไม่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตน และคุณค่าของการพัฒนาแบบส่วนรวมคือ การพัฒนาที่ให้ผลแบบยั่งยืนต่อวิถีชุมชนนั่นเอง 
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ผลส ำเร็จปลำยทำงเกิดขึ้นกับชุมชน 
ความส าเร็จหลายอย่างในชุมชน ผู้ช่วยได้เล่าว่า หลังจากเป็นกลุ่มชุมชนข้าวอินทรีย์  

วิธีพัฒนาการไปทิศทางที่ดีขึ้น เริ่มจากตัวแกเองเพราะคนในครอบครัวได้รับสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น 
ไม่มีโรคเบียดเบียน ตลอดจนถึงความส าเร็จในทางของชุมชนสามารถพึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 
ปลดหนี้สินทางกองทุนเงินล้านพึ่งตนเองได้ ทางอาชีพ อาชีพชาวนา อาชีพเกษตรกร กลับมาลืมตาอ้า
ปากได้ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชผัก สัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในชุมชนปราศจากสารเคมีทั้งสิ้น 
ที่ส าคัญชุมชนเริ่มมีศูนย์การเรียนรู้ข้าวอินทรีย์เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนและเด็กในชุมชน และ  
ที่ส าคัญยังเสริมสร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น การท าปุ๋ยหมักจะต้องท าร่วมกันเป็นประจ า เพ่ือท าให้
คนที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพ่ือออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรม
สร้างความสามัคคีภายในชุมชนได้ด้วย 

ต่อมาชาวบ้านก็มีกินมีใช้และส าคัญเห็นชัดเจนคือ สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมีชีวิตมากขึ้น 
ความสมดุลทางอากาศความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม ทางพ้ืนดิน ทางเสียง มีสัตว์บางสายพันธุ์ได้กลับคืน
ถิ่น มีเสียงของสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่ปลูก แม้ว่าสัตว์บางชนิดจะส่งผลกระทบก็ตาม  
แต่ก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการประนีประนอมให้กับสัตว์ที่มาพ่ึงพิงอาศัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือเป็นการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและทุกวันยังคงเกิดข้ึนอยู่เรื่อย 

ซึ่งจากค าบอกเล่าของท่านก านัน ซึ่งยืนยันความส าเร็จของ การท าเกษตรอินทรีย์ จนถึงการ
ประยุกต์ไปท าข้าวอินทรีย์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขนิษฐา ซึ่งเป็นคนในชุมชนและเป็นแกนน าบุกเบิกท า
นาข้าวอินทรีย์ จนกระทั่งแนวคิดถูกขยายต่อยอดภายในชุมชนมากขึ้นเป็นวงกว้าง ด้านเกษตรอินทรีย์
ของชุมชน ยังได้รับการพัฒนาความคิดและดูแลของชุมชน ต่อไป 

 
7. ข้อค้นพบ 

7.1 ผู้น าชุมชนสร้างความแตกต่างในความส าเร็จของชุมชนบ้านถ่อนและชุมชนบ้านว่าน 
อย่างเห็นได้ชัด เป็นปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงชุมชน แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็ยังท าให้เห็นว่า 
ผู้น ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะเดินไปทิศทางไหน ซึ่งสองหมู่บ้านนี้เกิดปัญหาใกล้เคียงกัน แต่เพียงผู้น าลง
มือท าไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เหมือนกันโดยการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มต้น  
จากตัวเองด้วยกระบวนการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นผลส าเร็จกับตนเอง และขยายความส าเร็จของ
ตนเองสู่ความส าเร็จของชุมชน โดยมีตัวขับเคลื่อนของผู้น าเป็นหลัก และสร้างเสริมด้านกระบวนการ
เรียนรู้การใช้ศักยภาพด้านภูมิปัญญา ใช้กลไกกระบวนการของกลุ่ม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแลกเปลี่ยน 
ความรู้ที่ได้จากการลองผิดลองถูก จนถึงการอบรมสร้างประชาคมในปัญหาเข้าพูดคุยร่วมกัน 
มีธรรมชาติที่พ่ึงพาใส่ระหว่างธรรมชาติและคนน าไปเป็นการพัฒนา และอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของ
ทั้งสองชุมชนปลายทางใกล้เคียงกัน แต่การเดินทางมาไม่เหมือนกัน จึงมองเห็นว่าการที่มีบุคลากรที่
เป็นแบบอย่าง หรือท าแล้วจริง จะท าให้เกิดผลประสบความส าเร็จได้ระดับหนึ่ง คือตัวอย่างนั่นเอง 
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รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นตัวหนุนให้ผู้น าเกิดศักยภาพ ดูโดดเด่น จนน าสู่การเป็นปัจจัย
หลักของการพัฒนาชุมชนบ้านถ่อนมาจนปัจจุบัน 

7.2 ความแตกต่างของความส าเร็จของผู้น านอกเหนือจากการมีปัจจัยเสริม ต้องมีความ
ตระหนักรู้ถึงการเป็นผู้มีอ านาจและเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ ตระหนักรู้ถึงอ านาจหน้าที่ แสดงความ
รับผิดชอบต่อปัญหาชุมชนว่าตนเองควรเป็นผู้ที่ต้องแก้ไข เป็นผู้ให้และเสียสละได้เพ่ือให้เกิดผลต่อ
ชาวบ้านและชุมชน ผู้น าได้แสดงตนเป็นตัวอย่างถึงความรักและหวงแหนพ้ืนที่ท ากินอย่างเปิดเผย  
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งการคิดและการปฏิบัติ เช่น การพูดว่าวันนั้นเราเป็นผู้น าด้านเกษตรเคมีได้ วันนี้เราก็ต้อง
เป็นผู้น าเปลี่ยนแปลงเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เช่นกัน เป็นการให้คุณค่าการพัฒนา สร้างแรงบันดาลใจ 
กระตุ้นเตือนจิตส านึกร่วมและใช้โอกาสของการท าอาชีพเดียวกัน มีความคล้ายคลึงกันทางวิถีชีวิต  
สู่การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งท าให้เกิดผลส าเร็จได้เร็วขึ้น 

7.3 ประสบการณ์ของผู้น าเกิดจากการสังเกตและเรียนรู้ ผู้น ามีจิตส านึกและการตระหนักรู้ถึง
การพัฒนาในแต่ละด้าน การรับผู้ถึงผลกระทบของการพัฒนา จึงเลือกแนวทางการพัฒนาชุมชนด้วย
การให้คุณค่ากับทุกสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ว่ามีคุณค่าและมีศักยภาพเท่า ๆ กัน การอยู่
ร่วมกันของสรรพสิ่งจึงเป็นคุณค่าที่ช่วยเหลือกัน ไม่ท าลายกัน ไม่เบียดเบียนกัน เพียงแต่ใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ด้วยกันเข้าไปบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม 
และสร้างสรรค์ เป็นการเข้าสู่การพัฒนาที่เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายแก่การจัดสรรและต่อยอดความยั่งยืน
ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม เหล่านี้คือการตระหนักรู้และเป็นการให้คุณค่าต่อการพัฒนาที่มีผลส าเร็จต่อ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ จึงกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้น าจะน าไปสู่ การเลือกสรรที่ให้
ประโยชน์แก่ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน 
 
8. ข้อเสนอแนะส ำหรับชุมชน 

8.1 จากการศึกษาชุมชน จะเห็นถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนช่วยให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ 
ชุมชนอาจดึงเอาปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นเอกลักษณ์และน าสู่การต่อยอดพัฒนาปัจจัยนั้นของชุมชน 
และถอดบทเรียนรู้นั้นให้เกิดเป็นองค์ความรู้ หรือชุดเรียนรู้ชุมชน นอกเหนือจากการท าเกษตรอินทรีย์
แล้วจะสร้างความเป็นเกษตรอินทรีย์ให้มีความต่างจากที่อ่ืนได้อย่างไร เช่นว่า ผู้น าได้หยิบยกเรื่อง 
โครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาใช้ในชุมชนทั้งสองแห่ง มีแนวทางไปทางเดียวกัน จึงมี
ระบบความคิดใกล้เคียงกัน ว่าต้องมีกระบวนการในการแก้ไขจากรูปแบบไหนก่อน เนื่องจากตัวอย่าง 
เป็นโครงการที่เห็นได้ชัด และเป็นโครงการที่ออกสื่อสังคมมาช้านาน จึงท าให้ได้น ามาใช้และเชื่อมโยง
ระบบคิดของผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ตลอดถึงผู้เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรม ได้รับแนวคิดจาก  
การพัฒนาชุมชนด้วยระบบคิดเชิงรักถิ่นของตน ห้วงแหนพ้ืนถิ่นท ามาหากินของตนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของชุมชนตนเองได้อย่างไร และยังท าให้ชุมชนได้รับระบบนิเวศกลับคืนมา ซึ่งทั้งสองชุมชน
ได้รับกลับคืนมา อาจมีการเชื่อมโยงการศึกษาเรียนรู้ระหว่างธรรมชาติยิ่งอาศัยกับคนซึ่งพ่ึงพากันและ
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กัน ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนขึ้น ท าให้ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่เป็นอยู่ยังคงมีคุณค่าและ
เกื้อกูลผูกมิตรกันเฉกเช่นการพัฒนาชุมชนที่ 

8.2 ภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนด้วยประการหนึ่ง ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่ควรมองข้าม จึงประสงค์ให้ชุมชนควรอนุรักษ์และถอดเป็นชุดความรู้ของแต่ละอย่าง
ไว้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการถ่ายทอดต่อชนรุ่นหลังถึงวิธีการปฏิบัติว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
ชุดความรู้ได้ให้คุณค่าอะไรกับความคิด ความรู้สึก และคุณประโยชน์กับอาชีพ ภูมิปัญญาจะไม่ได้ถูก
หยิบยกมาเพ่ือการพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องให้เกิดการรับรู้ถึงความรู้สึกข้างในด้วย 
ควรสร้างคุณค่าของภูมิปัญญา เป็นเสมือนหนึ่งความรู้ที่จะต้องใช้เสมอยามเมื่อเกิดการพัฒนาชุมชน
ของตน เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าและมรดกตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและน าสู่ปฏิบัติเพ่ือไม่ให้หายไป
จากชุมชน ซึ่งอาจท าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่สง่างามทั้งด้านการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์และ 
มีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีทรงคุณค่าแก่การศึกษาสืบต่อไป 

 
9. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาครั้งนี้ของผู้ศึกษาเป็นเพียงการศึกษาเรียนรู้จากผู้น าชุมชน ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึงอยากเห็นศึกษาในเชิงบูรณาการของชุมชนให้ครบทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงแนวคิดและวิถีปฏิบัติ
ของผู้น า ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาครัฐ บุคคลภายนอก จะบอกเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดและ
การสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านในหลายมิติ จะท าให้เห็นภาพและโครงสร้างของปัญหาและ
ความส าเร็จในมุมท่ีกว้างกว่าการศึกษาในครั้ง ซึ่งหากผู้วิจัยท่านใดสนใจที่จะท าการศึกษา ก็ควรศึกษา
ในประเด็นนี้ดู เพ่ือที่จะเป็นกรณีศึกษาให้ชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญ ทั้งสิ่งที่เป็นโอกาสและสิ่งที่เป็น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกที่จะตัดสินใจท า
กิจกรรมในส่วนนี้ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
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กระบวนกำรเรียนรู้ 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
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ปัญหำและอุปสรรคต่อกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดขอนแก่น 

ภูธเรศ สระแก้ว* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 8 แห่ง 
มีประชากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 16 คน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ
การศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบกัน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในกระบวนการ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ขั้นตอนของการจัดซื้อจัด
จ้างมีหลายขึ้นตอน มีความยุ่งยากซับซ้อน และ 3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการตรวจรับพัสดุ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจรับงานได้ ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้จากการศึกษา คือ (1) ควรเพ่ิมการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน และ (2) 
ควรปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลดขั้นตอนที่ ไม่จ า เป็นเพ่ือให้ เกิดความคล่องตัว 
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค ำส ำคัญ: การจัดซื้อจัดจ้าง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจส าคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูป

ตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่า  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงที่สุด อาจกล่าวได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการ
หนึ่งของภาครัฐที่ท าให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น รวมไปถึงเพ่ือการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปกติปัจจุบันของ
ภาครัฐด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและท าความเข้าใจบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนต้องเรียนรู้กรณีตัวอย่างปัญหาและข้ออุทธรณ์ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและรั่วไหลของทรัพยากรและงบประมาณ พร้อมยังเป็ น
ภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากการถูกอุทธรณ์ร้องเรียน จนเป็นผลให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อ
หน่วยงานได ้

ดังนั้นหากสามารถศึกษาเพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคแท้จริงที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น จะน าไปสู่การวางแผนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้
ภาพรวมของภาครัฐมีการบริหารจัดการทางการคลังที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เสียภาษีให้สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบปัญหาที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ

น าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างค าถามการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( Semi- 
Structured Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ แต่สามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าตอบ ตลอดจนน าไปเป็นข้อเสนอแนะได้ 
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4. ผลกำรศึกษำ 
4.1 กฎระเบียบมากเกินไป ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว เจ้าหน้าที่จึงเกิดความกังวลที่จะ

ท าผิดกฎระเบียบ ท าให้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่าที่ควร 
4.2 เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และไม่สามารถก าหนด

ราคามาตรฐานของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม 

4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจรับพัสดุ ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

4.4 ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พัสดุพบเจอคือ เจ้าของโครงการไม่เร่งการด าเนินงาน จนเวลาล่วงเลย
ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 

4.5 ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุในงานต่าง ๆ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ท าให้เกิดความล่าช้าหรืออาจได้พัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 

4.6 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ท าให้การด าเนินงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

4.7 การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือรับจ้างใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหา 
ค้นหา และคิดราคา 

 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

ในการศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและขั้นตอนของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ 
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในทุกประเด็นอย่างถ่องแท้ และมองว่าขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน เข้าใจยาก เป็นงานที่น่ากลัว ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือป้องกัน  
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพราะการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องมีขั้นตอนที่มีระเบียบก าหนดเพ่ือ  
ความรัดกุมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กส่วนมากจะใช้แต่วิธี
เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีความคล้ายคลึงกับวิธีตกลงราคาในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความช านาญในเฉพาะวิธีที่ปฏิบัติประจ า 
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ไม่ได้รู้และเข้าใจครอบคลุมในทุกประเด็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังที่
กล่าวมา ประกอบกับการปฏิบัติงานจริงต้องเปิดเอกสารเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน เพราะมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงและ
หนังสือเวียนซึ่งออกใหม่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องติดตามเพ่ือประโยชน์และความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน   

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านความร่วมมือ พบว่ามาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ให้
ความร่วมมือในการตรวจรับพัสดุ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าใจในขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความกลัวในการรับผิดชอบตรวจรับ และจากการเก็บข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่  พบว่าอีกปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือมาจากผู้ ใช้ พัสดุคือ  
ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุในงานต่าง ๆ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจนไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  
ผู้ใช้พัสดุไม่มีการวางแผนในการใช้พัสดุหรือไม่ปฏิบัติตามแผนงาน ผู้ใช้พัสดุไม่รู้ว่าต้องการพัสดุชนิด
ไหนไม่ทราบว่าพัสดุชนิดใดมีความเหมาะสมกับงานของตน ไม่สามารถประมาณการจ านวนพัสดุหรือ
ระยะเวลาได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าหรืออาจได้พัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สุดท้ายคือ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากเจ้าของโครงการไม่เร่งรัดการด าเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลา
สิ้นสุดการใช้งบประมาณ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้  

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า อยากให้มีการจัดฝึกอบรมเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพราะผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นพัสดุโดยแต่งตั้ง และเป็นผู้ที่พ่ึงได้รับบรรจุแล้วได้รับ
มอบหมาย ให้มาท างานด้านจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจึงควรเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยต าแหน่งมาปฏิบัติงานมากกว่าเจ้าหน้าที่โดยแต่งตั้ง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า มีมาตรฐานการท างานที่สูงขึ้น  
ซึ่งเป็นการลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และอยากให้เพ่ิมอัตราก าลังของพัสดุ โดยต าแหน่งให้
มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นประจ าเกิดอยู่แล้วความคล่องตัวมากขึ้นกว่านี้ กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็น เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง  
ต้องก าหนดวิธีปฏิบัติของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพ่ือให้ง่ายและ  
เกิดความเข้าใจตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ  
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6. ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
6.1 ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรจาก 

ผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน
และป้องกันความผิดพลาด   

6.2 สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร ส าหรับบุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย งานไม่เพียงเฉพาะ
เจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือ ตลอดจน  
ลดปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมหารือและรับ
ฟังปัญหาซึ่งกันและกัน รวมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจวิธีการ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ 

6.3 เสริมสร้างจิตส านึกที่ดีและความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณให้
เกิดข้ึนในวิชาชีพพัสดุ 

 

7. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
7.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดในการท างานค่อนข้างมาก ประกอบ

กับมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ให้สัมภาษณ์อาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ผู้ศึกษา
จะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นค าถามที่ต้องการหาค าตอบ และมีวิธีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

7.2 ในการท าการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กร เพราะจะได้
แนวคิดมุมมองของผู้บริหาร ซ่ึงเป็นผู้ที่มีอ านาจอนุมัติเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
บรรณำนุกรม 

กชกร รังคสิริ. (2543). มาตรการในการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

กมล เดชศิริ. (2551). รูปแบบการบริหารงานพัสดุที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

กรกช อ่อนน่วม, และฌาน เรืองธรรมสิงห์. (2562). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 6(2), 222-233. 

กรมบัญชีกลาง. (2560). ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: กรมบัญชีกลาง. 



[460] 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2564). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564. 
กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 

กระทรวงการคลัง. (2564). การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
กรุงเทพมหานคร: กรมบัญชีกลาง. 

จันทร์จิรา กาฬบุตร. (2561). คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา. อุบลราชธานี: ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

จุไลรัตน์ ผดุงกิจ และภานุมาศ ชาติประเสริฐ. (2563). ปัญหาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่พัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการเมืองการ
ปกครอง, 10(2), 204-254. 

เชษฐ์ธิดา ชูแก้ว. (2559). ปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ชูศั กดิ์  เที่ ย งตรง .  (2518) .  การบริหารการปกครองท้องถิ่ น ไทย .  กรุ ง เทพฯ:  โ รง พิม พ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เดือนเพ็ญ ศังขะฤทษ์. (2521). การจัดการงานพัสดุ (commodity management). วารสารพัฒนา
ชุมชน, 8(4), 35.  

ธณัฐพล พันป้อง. (2560). ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ธนาภา สุขผล. (2551). แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอ 
ดอนตูม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1  (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2527). กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน งานพัฒนา
ชุมชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ศักดิ์โสภา 
การพิมพ์. 

ปรัชญา เวสารัชช์. (2528). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร. (2535). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสาร 
วิชาการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ประหยัด หงส์ทองค า. (2526). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ปรีชา จ าปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล. (2520). การบริหารพัสดุ: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพาณิช. 



[461] 

 

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สาน. (2543). นิเวศเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการ
เอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พัทยา สายหู. (2534). กลไกของสังคม (พิมพ์ครั้งที่  6). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

วรพิทย์ มีมาก. (2539). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดแรงงานภาคเอกชนในระดับอุดมศึกษา. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วโรดม บุญมั่น. (2560) . การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพ่ือการตรวจสอบการทุจริต 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.  

วันจันทร์ จันทะโคตร. (2554). ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.  ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วิญญู อังคณารักษ์. (2519). แนวความคิดในการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: 
สถาบันด ารงราชานุภาพ.  

ศรัณย์พร ณ ศรีโต. (2554). การบริหารงานพัสดุของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ศุภรจิต เหล่ารัดเดชา. (2560). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตี พิมพ์) .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.  

สมพงษ์ เกษมสิน. (2550). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ. (2545). แผนการกระจายอ านาจ.  สืบค้นจาก 

https://www.odloc.go.th/plan/ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2534). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.

2534. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
_________________________. (2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก http://www.ops.moc.go.th/more_news.php?cid=434 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). คู่มือปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 



[462] 

 

สุวรรณกมล อมฤตวาร. (2561). กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม.  สืบค้นจาก http://www3.ru.ac.th/mpa-
abstract/files/2562_ 1582280813_ 114830005.pdf 

อมร รักษาสัตย์. (2506). พัฒนา พัฒนศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์,  
3(3), 403. 

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง. (2522). ค าบรรยายลักษณะวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน 2. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อภิชัย พันธเสน. (2539). พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรค (แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของ 
การพัฒนา). กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 

อัจจิมา ฉัตรแก้ว. (2555). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
อุรา วงศ์ประสงค์ชัย. (2556). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Fayol, Henri. (1949). General and industrial management. London: Sir Isaac Pitman & 

Sons. 
Gulick, L. , & Urwick, L.  (1973) .  The science of administration.  New York:  Columbia 

University. 
Wit, D.  ( 1967) .  A Comparative Survey of Local Government and Administration. 

Bangkok: Kurusapha. 

 

http://www3.ru.ac.th/mpa-abstract/files/2562_%201582280813_
http://www3.ru.ac.th/mpa-abstract/files/2562_%201582280813_


[463] 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักทะเบียน
กรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ 

จังหวัดหนองบัวล ำภ ู

ภูวฤทธิ์ ศรีทอนสุด* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียน กรณีศึกษา:ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ทั้งสี่ด้านส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 3) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา:ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู และ 
4) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ารับบริการส านักทะเบียน
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 398 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการพรรณนา 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
กรณีศึกษา:ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง อายุ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 
ผู้ที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา อาชีพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท 2) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ปัจจัย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 3.57 และ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 3) ระดับประสิทธิผล 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่หนึ่ง 
ได้แก่ ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ครบถ้วน ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.17 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 
และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรที่ได้รับบริการตามระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.12 และ 4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 1) เจ้าหน้าที่
แสดงกิริยาไม่สุภาพ 2) การให้บริการใช้เวลานานเกินไป 3) เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น 4) ความไม่
ชัดเจนของขั้นตอนบริการ 5) ไม่มีความคิดเห็น 6) เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ 7) สถานที่ไม่สะอาด มีกลิ่น
อาหาร 8) เจ้าหน้าที่เล่นโทรศัพท์ 9) ไม่มีบัตรคิว และ 10) เก้าอ้ีนั่งรอมีน้อย ส าหรับแนวทาง 
การพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียน
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 1) ควรอบรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  2) 
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) อบรมกิริยามารยาทและความกระตือรือร้นตลอดจน
จิตส านึกในการท างานบริการ 4) จัดท าบัตรคิว 5) ท าความสะอาดให้ดีกว่าเดิมและไม่รับประทาน
อาหารในที่ท างาน และ 6) สั่งซื้อเก้าอ้ีเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับประชาชนที่เข้ามารับบริ การ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ควรมี
การพัฒนาการปฏิบัติให้มุ่งสู่ระดับค่าเป้าหมายตามที่องค์การได้ตั้งไว้ เพ่ือให้บรรลุผลตามที่องค์การได้
ตั้งเอาไว้ และยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นธรรม 
ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผล, ส านักทะเบียนอ าเภอ 
 
1. บทน ำ 

การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน มีคุณภาพและทั่วถึง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
บริการจากส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จึงพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ส านักทะเบียน อ าเภอสุวรรณคูหา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการทะเบียน ซึ่งครอบคลุมข้อมูล  
การให้บริการ เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง ตั้งแต่การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การแจ้ง
เกี่ยวกับการขอเลขที่บ้าน โดยเฉพาะงานบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นงานที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ
โดยตรงประกอบด้วย การให้บริการจัดท าบัตรครั้งแรก การท าบัตรใหม่ และการเปลี่ยนบัตร  
การบริการจึงถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานราชการ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และความคุ้มค่าในภารกิจแห่งรัฐ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
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หนองบัวล าภู ได้น านโยบายของกรมการปกครอง มาใช้ในการให้บริการ โดยมีค่านิยม (Core Value) 
คือ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข โดยหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท าให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ที่เดินทาง
มาติดต่อราชการกับส านักทะเบียนอ าเภอ ประกอบกับเป็นการด าเนินการ ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

งานบัตรประจ าตัวประชาชนและการบริการประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาวิจัยโดยตรง
อ าเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่ครอบคลุม 91 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 67,950 คน โดยมีประชาชนมาใช้
บริการประมาณวันละ 50 คน ด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ งานบัตรประจ าตัว
ประชาชน ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียน
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู มีความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู จากประสบการณ์
ในการท างานทางด้านนี้ที่ผ่านมา ยังพบปัญหาของประชาชนผู้มารับบริการดังนี้ 1) ด้านสถานที่
ให้บริการ 2) ด้านขั้นตอนในการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ซึ่งทางส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา มีการจัดท าข้อมูลด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นเอกสารป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดบริการ รายละเอียดจุดบริการงานต่าง ๆ ของส านักทะเบียนอ าเภอ
สุวรรณคูหา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงบริ การ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ได้พยายามท าให้เต็มความสามารถ แต่ก็ยังต้องปรับปรุง และ
พัฒนารูปแบบการให้บริการ ให้ดีขึ้นตามความคาดหวังของประชาชนผู้เข้ามารับบริการ 

จากปัญหาดังกล่าวทั้งสี่ด้านที่กล่าวมา ทางส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้น ามาปรึกษาหารือ และหาทางออก ในการประชุมของที่ท าการปกครองอ าเภอ
สุวรรณคูหา เพ่ือค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาน ผู้เข้ารับบริการ  
ในส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มารับ
บริการ และภาพลักษณ์ที่ดีของส านักทะเบียน อ าเภอสุวรรณคูหา 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จึงสนใจที่
จะศึกษาว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียน
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ปัจจัยทั้งสี่ด้านที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู และระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับใด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู มีอะไรบ้าง เพ่ือที่จะน าปัญหา อุปสรรค และ
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู มาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและและภาพลักษณ์ที่ดีต่อมีต่อส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา:
ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทั้งสี่ด้านส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู   

2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา:
ส านักทะเบียน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอย่างไร 

3.2 ปัจจัยทั้งสี่ด้านส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอย่างไร 

3.3 ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับใด 

3.4 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู มีอะไรบ้าง 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู โดยท าการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่เข้ารับบริการส านักทะเบียนอ าเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 
2564 จ านวน 398 คน 



[467] 

 

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ส านักทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

การวิจัยกรณีศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ” ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
6.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู 

6.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

6.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายได้ 
- อาชีพ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
- สถานท่ีให้บริการ 
- ขั้นตอนการให้บริการ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
- คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
- ผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรที่ได้รับบริการตาม

ระยะเวลา คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 5 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนตามระดับค่า

เป้าหมาย 5 
- ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร

ประจ าตัวประชาชนที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน 
ถูกต้อง 10 นาที/ราย คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 5 
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6.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
1. เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 159 39.95 
หญิง 239 60.05 

รวม 398 100 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.05 และเพศชาย จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.95  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
2. อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

7-14 ปี 16 4.02 
15-24 ปี 42 10.55 
25-34 ปี 82 20.6 
35-44 ปี 111 27.89 
45-54 ปี 91 22.86 
55 ปี ข้ึนไป 56 14.07 

รวม 398 100 

 
จากตาราง อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีอายุ 35-44 ปี จ านวน 111 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.89 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุ 45-54 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และ
น้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอายุ 7-14 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

3. ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 107 26.88 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า 71 17.84 
มัธยมปลายหรือเทียบเท่า 91 22.86 
อนุปริญญา 43 10.8 
ปริญญาตร ี 79 19.85 
ปริญญาโท/สูงกว่า 7 1.76 

รวม 398 100 
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จากตารางระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา มัธยมปลาย
หรือเทียบเท่า จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โท/สูงกว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
4. อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

เกษตรกร 139 34.92 
รับจ้างท่ัวไป 105 26.38 
ธุรกิจส่วนตัว 45 11.31 
รับราชการ 40 10.05 
อื่น ๆ 69 17.34 

รวม 398 100 

 
จากตาราง อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกร จ านวน 139 คน  

คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38 
และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
5. รำยได้ จ ำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท 119 29.9 
10,000 -20,000 บาท 170 42.71 
20,0001-30,000 บาท 72 18.09 
30,0001-40,000 บาท 25 6.28 
มากกว่า 40,000 บาท 12 3.02 

รวม 398 100 

 
จากตารางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 

บาท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมาคือ ผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 
บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 
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6.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ด้ำนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียน กรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัด
หนองบัวล ำภู 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 

ปัจจัยด้ำนสถำนที่ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1. ความสะอาด 3.49 1.17 มาก 
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการให้บริการ 3.56 0.81 มาก 

รวม 3.52 0.92 มำก 

 
จากตารางจากการส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.92 โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.81 อันดับสุดท้ายได้แก่ ความสะอาด ค่าเฉลี่ยที่ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 1.17  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ปัจจัยด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.54 0.89 มาก 
2. เวลามีความเหมาะสม 3.54 0.85 มาก 
3. ความชัดเจนของขั้นตอนการใหบ้ริการ 3.62 0.87 มาก 

รวม 3.57 0.79 มำก 

 
จากตารางการส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.79 โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ ความชัดเจนของขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 3.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.87 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.87 และอันดับสุดท้ายได้แก่ เวลามีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยที่ 3.54  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.85 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1) เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามได้อย่างชัดเจน   3.50 0.91 มาก 
2) เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 3.50 0.92 มาก 
3) เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 3.72 0.92 มาก 
4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 3.69 0.91 มาก 
5) การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.57 1.00 มาก 

รวม 3.59 0.78 มำก 

 
จากตารางการส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.78 โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ค่าเฉลี่ยที่ 3.72 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.92 รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉลี่ยที่ 3.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.91 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามได้
อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยที่ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.91  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1) การให้บริการที่ได้รับตรงกับความต้องการ 3.59 0.90 มาก 
2) ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 3.61 0.90 มาก 
3) ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 3.54 0.98 มาก 
4) ผลการบริการโดยรวม 3.63 0.92 มาก 

รวม 3.59 0.82 มำก 

 
จากตารางการส ารวจพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้การบริการ  มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลการบริการโดยรวม ค่าเฉลี่ยที่ 3.63  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.92 รองลงมาคือ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 
3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.90 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.98 
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ผลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนกัทะเบียน 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

ปัจจัยด้านสถานท่ีให้บริการ 3.52 0.92 มาก 
ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.57 0.79 มาก 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 3.59 0.78 มาก 
ปัจจัยด้านคณุภาพการให้บริการ 3.59 0.82 มาก 

รวม 3.57 0.69 มำก 

 
จากตาราง ผลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู จากการส ารวจพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยอันดับหนึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.82 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก อันดับที่สามได้แก่ ปัจจัยด้านขั้นตอน 
การบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือ 
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .092 อยู่ในระดับมาก 

6.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียน กรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ระดับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

1. ผู้รับบริการงานทะเบียนและบตัรที่ได้รับบริการตามระยะเวลา 3.12 0.81 ปานกลาง 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.12 0.91 ปานกลาง 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ีได้ด าเนินการแล้วเสรจ็ ครบถ้วน ถูกต้อง 

3.17 
 

0.93 
 

ปานกลาง 
 

รวม 3.14 0.80 ปำนกลำง 
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จากตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู จากการส ารวจ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.80 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
โดยอันดับหนึ่งได้แก่ ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.93 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.91 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือ ผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรที่ได้รับบริการตาม
ระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .081 อยู่ในระดับปานกลาง 

6.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงพัฒนำ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียนกรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ
สุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล ำดับ ปัญหำ อุปสรรค จ ำนวน 
1 เจ้าหน้าท่ีแสดงกิริยาไมสุ่ภาพ 96 
2 การให้บริการใช้เวลานานเกินไป 94 
3 เจ้าหน้าท่ีขาดความกระตือรือร้น 69 
4 ความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการใหก้ารบริการ 47 
5 ไม่มีความคิดเห็น 36 
6 เจ้าหน้าท่ีเลือกปฏิบัต ิ 14 
7 สถานท่ีไมส่ะอาด มีกลิ่นอาหาร 13 
8 เจ้าหน้าท่ีเล่นโทรศัพท์ 10 
9 ไม่มีบตัรคิว 10 
10 เก้าอี้นั่งรอมีน้อย 9 

 
จากตารางพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน 

กรณีศึกษา:ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ เจ้าหน้าแสดง
กิริยาไม่สุภาพ จ านวน 96 คน ล าดับที่สอง ได้แก่ การให้บริการใช้เวลานานเกินไป จ านวน 94 คน 
ล าดับที่สาม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น จ านวน 69 คน ล าดับที่สี่ ได้แก่ ความไม่ชัดเจน
ของขั้นตอนการให้การบริการ จ านวน 47 คน ล าดับที่ห้า ได้แก่ ไม่มีความคิดเห็น จ านวน 36 คน 
ล าดับที่หก ได้แก่ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ จ านวน 14 คน ล าดับที่เจ็ด ได้แก่ สถานที่ไม่สะอาด มีกลิ่น
อาหาร จ านวน 13 คน ล าดับที่แปด ได้แก่ เจ้าหน้าที่เล่นโทรศัพท์ ล าดับที่เก้า ได้แก่ ไม่มีบัตรคิว 
จ านวน 10 คน และล าดับสุดท้าย ได้แก่ เก้าอ้ีนั่งรอมีน้อย จ านวน 9 คน 
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6.5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักทะเบียนกรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ล ำดับ แนวทำงพัฒนำ จ ำนวน 

1 อบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเจ้าหนา้ที่ 97 
2 ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 87 
3 อบรมกิริยามารยาทและความกระตือรือร้นตลอดจนจติส านึกในการท างานบริการ 68 
4 จัดท าบัตรคิว 64 
5 ท าความสะอาดเพิ่ม ไม่รับประทานอาหารในที่ท างาน 47 
6 ไม่มีความคิดเห็น 35 

 
จากตารางพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก

ทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ 
อบรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ จ านวน 97 คน ล าดับที่สอง ได้แก่ ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จ านวน 87 คน ล าดับที่สาม ได้แก่ อบรมกิริยามารยาทและความกระตือรือร้น
ตลอดจนจิตส านึกในการท างานบริการ จ านวน 68 คน ล าดับที่สี่ ได้แก่ จัดท าบัตรคิว จ านวน 64 คน 
ล าดับที่ห้า ได้แก่ ท าความสะอาดเพ่ิม ไม่รับประทานอาหารในที่ท างาน จ านวน 47 คน และล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ ไม่มีความคิดเห็น จ านวน 35 คน 
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านัก
ทะเบียนกรณีศึกษาส านักทะเบียน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  สามารถสรุปประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปผลได้ดังนี้ 

1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.05 และเพศชาย จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.95 

2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีอายุ 35 -44 ปี จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.89 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุ 45-54 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และ
น้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอายุ 7-14 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 

3) ระดับการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา มัธยมปลาย
หรือเทียบเท่า จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญา
โท/สูงกว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76  
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4) อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกร จ านวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.95 รองลงมาคือ ผู้ที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38 และ
น้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05 

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมาคือผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 10 ,000 บาท 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และน้อยที่สุดคือผู้ที่มีรายได้ มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 12 
คนคิดเป็นร้อยละ 3.02 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยทั้งสี่ด้ำนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียนกรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู  

1) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้การบริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้การบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลการบริการโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยที่ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.92 รองลงมาคือ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.90 และอันดับสุดท้ายได้แก่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.98  

2) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยที่ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อันดับหนึ่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ 
เรียบร้อยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.92 รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.91 และอันดับ
สุดท้ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.91  

3) ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยที่ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อันดับหนึ่ง ได้แก่ ความชัดเจนของขั้นตอน 
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.87 รองลงมาคือ  
ความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.87 และ
อันดับสุดท้ายได้แก่ เวลามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.85  
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4) ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ  
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อันดับหนึ่ง ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.81 อันดับสุดท้ายได้แก่ 
ความสะอาด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.17 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักทะเบียน กรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.80 อันดับหนึ่งได้แก่
ระยะเวลาเฉลี่ยในการบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ครบถ้วน ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.93 รองลงมา
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.91 และอันดับสุดท้ายคือ ผู้รับบริการงานทะเบียนและบัตรที่ได้รับบริการตามระยะเวลา อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .081 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงพัฒนำประสิทธิผล 
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียน กรณีศึกษำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอสุวรรณคูหำ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู  

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียน กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า ล าดับ
ที่หนึ่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่แสดงกิริยาไม่สุภาพ จ านวน 96 คน ล าดับที่สอง ได้แก่ การให้บริการใช้
เวลานานเกินไป จ านวน 94 คน ล าดับที่สาม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น จ านวน 69 คน 
ล าดับที่สี่ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการให้การบริการ จ านวน 47 คน ล าดับที่ห้า ได้แก่ ไม่มี
ความคิดเห็น จ านวน 36 คน ล าดับที่หก ได้แก่ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ จ านวน 14 คน ล าดับที่เจ็ด 
ได้แก่ สถานที่ไม่สะอาด มีกลิ่นอาหาร จ านวน 13 คน ล าดับที่แปด ได้แก่ เจ้าหน้าที่เล่นโทรศัพท์ 
ล าดับที่เก้า ได้แก่ ไม่มีบัตรคิว จ านวน 10 คน และล าดับสุดท้าย ได้แก่ เก้าอ้ีนั่งรอมีน้อย จ านวน 9 คน 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน กรณีศึกษา:
ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ อบรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที ่จ านวน 97 คน ล าดับที่สอง ได้แก่ ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จ านวน 87 
คน ล าดับที่สาม ได้แก่ อบรมกิริยามารยาทและความกระตือรือร้นตลอดจนจิตส านึกในการท างาน
บริการ จ านวน 68 คน ล าดับที่สี่ ได้แก่ จัดท าบัตรคิว จ านวน 64 คน ล าดับที่ห้า ได้แก่ ท าความ
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สะอาดเพ่ิม ไม่รับประทานอาหารในที่ท างาน จ านวน 47 คน และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ไม่มีความ
คิดเห็น จ านวน 35 คน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ 
1) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า อันดับที่หนึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้การ

บริการ ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการต้องการความชัดเจนของขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักทะเบียนต้องมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มารับบริการ สามารถตอบค าถามให้ประชาชนผู้มาติดต่อว่าจากขั้นตอนเริ่มต้นไป
จนถึงสุดท้ายต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง เพ่ือที่การท างานจะได้ชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า อันดับที่สองได้แก่ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย งานบริการเจ้าหน้าที่ต้องมีความสุภาพ เรียบร้อย ผู้มารับ
บริการจะเกิดความสบายรู้สึกเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบค าถามได้อย่าง
ชัดเจนยังไม่ดีเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงในข้อนี้ให้ดีขึ้น ชัดเจนและแนะน าให้ถูกต้อง  
แนวทางแก้ไขควรจะเป็นอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในการท างานบริการให้กับ
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากการท างานในปัจจุบันมีการแข่งขันของแต่ละองค์การ ทุกองค์การต้องสร้างความ
แตกต่างและมีเอกลักษณ์ ซึ่งการปรับตัวเพ่ือให้เกิดความอยู่รอด มีความโดดเด่นจะท าให้องค์การ
สามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้าย ๆ กันได้ 

3) จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ อันดับหนึ่ง ได้แก่ 
ความชัดเจนของขั้นตอนการให้บริการ หากเจ้าหน้าที่วางกรอบการท างานตามขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน จะท าให้ผู้มารับบริการไม่ต้องรอนาน ส่งผลต่อความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งหาก
ผู้รับบริการได้รับตอบสนองทันท่วงทีก็จะเกิดความพอใจและประทับใจต่อการบริการ แต่การท างาน
ตามข้ันตอนนี้เวลาในการบริการยังไม่มีความเหมาะสม  

ผู้รับบริการเห็นว่าใช้เวลานานเกินไป ซึ่งทางส านักทะเบียนต้องน าปัญหาดังกล่าวนี้ 
ไปประมวลผลและหาทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดความพอใจกับผู้ที่มารับบริการ 

4) จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการให้บริการ ผู้มารับบริการเกิดความพอใจกับความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกต่อการให้บริการแต่ความสะอาดของสถานที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อส านักทะเบียน 
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8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษำเพิ่มเติมและกำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยไปใช้ 
1) ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม โดยใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือจะได้

ทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผู้มารับบริการที่ส านัก
ทะเบียนอ าเภอ 

2) ควรท าการศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนแล้ว
น ามาเปรียบเทียบกันเพื่อจะได้เห็นความต้องการในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง 

3) ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็น
การทวนสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การท างานให้กับเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การท าวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักทะเบียนกรณีศึกษา: ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู วัตถุประสงค์เ พ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนที่ได้สละเวลามาตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  ที่ได้ช่วยแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เพ่ือน ามาศึกษาส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เดินทางมาที่ศูนย์
อุดรธานีเพ่ือมาพบกลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้งได้แนะน าจนกระทั่งนักศึกษาเกิดความกระจ่างในงานวิจัย
ชิ้นนี้ ท าให้นักศึกษาสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณก าลังใจจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน ผู้อ านวยการศูนย์ รศ.ดร.
จันทรานุช มหากาญจนะ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเพ่ือนร่วมรุ่นนักศึกษา  
รุ่นที่ 26 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์อุดรธานี ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ผู้วิจัยมิได้เอ่ย
ถึง คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ
กรณีศึกษำ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขือน้ ำ อ ำเภอบ้ำนผือ 

จังหวัดอุดรธำนี 

มะลิวัลย์ ไววอน* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายใต้ข้องจ ากัดของงบประมาณ โดยเป็นงานวิจัย 
เชิงคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาและน าแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติ มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา  
การแก้ไขปัญหาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกินวงเงินงบประมาณที่มี และ 2) วิเคราะห์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครื่ องมือที่ใช้การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารวิชาการ ข้อบัญญัติงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมกลุ่มเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จากการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรั บผิดชอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมตัดสินใจในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยออกประชาคมหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า เมื่อด าเนินการ  
ตามแนวทางแก้ไขปัญหาครบทุกแนวทาง สรุปโครงการที่ประชาชนเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดแยกตามยุทธศาสตร์และตามแผนงานแล้วนั้นพบว่า จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 มี  495 โครงการลดลงจาก พ.ศ.  2561-2565 จ านวน 1,019 โครงการ (1,514-
495=1,019) และการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้บริหารควรมีองค์ความรู้ในการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเกิดความคุ้มค่า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การจัดล าดับ
ความส าคัญโดยใช้หลักในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 6 หลัก ดังนี้  1) หลักมองการไกล  
2) หลักประชาธิปไตย 3) หลักดุลยภาพ 4) หลักสารวัตถุประโยชน์ 5) หลักยุติธรรม และ  
6) หลักประสิทธิภาพ  
ค ำส ำคัญ: การจัดสรรงบประมาณ, ประชาคม, แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นการกระจายอ านาจลงสู่ระดับต าบลเพ่ือให้ประชาชน
ได้มีโอกาสปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการกระจายอ านาจให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมทั้งด้านการคลัง และ  
การจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายก าหนด สามารถจัดท างบประมาณได้เองตามรายรับที่จัดเก็บได้และ
งบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ในแต่ละป ี

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 เป็นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดให้มีบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต้องครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน  

การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560-2564 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมา-ภิบาลในสังคมไทย ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม  
การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม  
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ ที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการด าเนินการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.
2560 ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นแผนก าหนดทิศทาง การพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ 
และเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้กระบวนการประชาคมแบบ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต าบล (แผนพัฒนา
ต าบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการ  
บริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และท่ีส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ ดังนั้นการวางแผนพัฒนา
จึงจ าเป็นจะต้องมีการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือให้ทราบว่าจะด าเนินการแกไข
ปัญหาได้อย่างไร เมื่อไหร่ และใช้งบประมาณเท่าไหร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางกลยุทธ์เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการท าในแต่ละกลยุทธ์
การพัฒนาภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับตามช่วงเวลาต่าง ๆ  

ต าบลเขือน้ า จัดตั้งเป็นต าบลเมื่อปี พ.ศ. 2447 และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ต าบล
เขือน้ า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่ที่บ้านเทื่อม 159 หมู่ที่ 13 ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 15 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 85.007 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 53,129.37 ไร่ เป็น 1 ใน 13 ต าบลของอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอบ้านผือ ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 25 กิโลเมตร มีจ านวน
ประชากรตามข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอบ้านผือ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่า
ต าบลเขือน้ า มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 9,669 คน แยกเป็นชาย 4,789 คน หญิง 4,879 คน จ านวน
ครัวเรือน 2,884 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 113 คน/ตารางกิโลเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแผนพัฒนาที่
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ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้
บรรจุโครงการตามอ านาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมเพ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลัง 

แนวทางทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment: LPA) ก าหนดตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการ
พัฒนาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์และมีความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าโครงการ
การให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายมีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ 

1) จ านวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 30 ของโครงการ
ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 

2) จ านวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 20 ของโครงการ 
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 30 ของโครงการ ได้ 3 คะแนน 

3) จ านวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 10 ของโครงการ 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 ของโครงการ ได้ 1 คะแนน 

4) จ านวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่า ร้อยละ 10 
ของโครงการ ได้ 0 คะแนน 

จากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment: LPA) ปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ไม่สามารถด าเนินการให้บริการ
สาธารณะตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามตัวชี้วัด 
และจากการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
จ านวนโครงการทั้งหมด 386 โครงการ สามารถน าไปด าเนินการได้จริงเพียง จ านวน 94 โครงการ 
คิดเป็น 24.35% และงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 402,968,123 บาท องค์การ
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บริหารส่วนต าบลเขือน้ าสามารถจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การจ่ายขาดจากเงินสะสม และจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมไปด าเนินการได้ เป็นเงินจ านวน 
19,081,758.32 บาท คิดเป็น 4.73% จึงส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางแผนไว้ 
ไม่สามารถประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมมีมากเกินงบประมาณ
ที่สามารถจัดสรรได้  

ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ผู้น าชุมชน ประชาชนให้ความสนใจและ 
เสนอโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าไม่สามารถน าโครงการ
ทั้งหมดมาด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจัดท าไว้เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผน ขาดประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็คงเป็นแค่แผนเล่มหนึ่งที่ท าขึ้นมาตามนโยบาย หรือตามที่ระเบียบก าหนดไว้ให้
ปฏิบัติ  

ด้วยที่มาและความส าคัญข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดของ
งบประมาณที่มี จะมีวิธีการอย่างไร และถ้าประสบความส าเร็จปัจจัยอะไรท าให้ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือน าแนวทางที่ได้ไปด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ สามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลเขือน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือหาสาเหตุปัญหาของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณท่ีมีอยู่ 

2.2 เพ่ือหาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
3.1 ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีมากเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

มีสาเหตุจากอะไร 
3.2 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นควรเป็น

อย่างไร 
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4. วิธีกำรศึกษำ 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการผสมผสานการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก

และใช้การเปรียบเทียบเชิงตัวเลขเป็นวิธีเสริม โดยมีเหตุผลและวิธีการศึกษาวิจัย คือ  

4.1 กำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการแผนหมู่บ้าน กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ที่มี ส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งการสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า โดยมีนายอัครศักดิ์ 
เถาวัลย์ราช ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอบ้านผือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ ความหมาย สาระส าคัญ กระบวนการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การศึกษาโดยใช้การสังเกตจากการออกประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนที่โดยสังเกตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอ านาจการตัดสินใจของกลุ่มผู้น า 
เพ่ือเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.2 กำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวม ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนพัฒนาท้องถิ่น บทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน การวิจัย รายงานการประชุม รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา 
 
5. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”  

5.1 สำเหตุในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีมำกเกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรมีสำเหตุมำจำก 

1) ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ขาดองค์การความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สาเหตุในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
(1) ฝ่ายการเมือง พบว่านักการเมืองท้องถิ่น คิดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ 

การคาดการณ์สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะท าอะไรบ้าง ท าที่ไหน ท าอย่างไร เพราะฉะนั้นแผนที่ดี
ควรเป็นแผนที่ มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรจ ากัดโครงการหรือกิจกรรม 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะโครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นก็มาจากประชาชนเป็นผู้เสนอความต้องการ 
ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน หากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถด าเนินการได้ทันท ี

การวางแผนพัฒนาไม่ใช่แค่การคาดการณ์สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะท า
อะไรบ้าง ท าที่ไหน ท าอย่างไร แต่การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติว่าอีก 5 
ปีข้างหน้า อยากให้องค์การพัฒนาในทิศทางใด และประชาชนจะมีชีวิตที่กินดีอยู่หรือไม่ ผู้บริห าร
สามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ และก าหนดแนวทางให้ข้าราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการคิด 
ร่วมกันตัดสินใจร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร และจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ถึงจะบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมมากมายจะมีงบประมาณ 
จากที่ไหนมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ พบเพียงว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการก าหนดให้ต้องท า ถ้าไม่ท า
จะผิดระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริงแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นคือหัวใจส าคัญของ
ผู้บริหารที่จะใช้เป็นเครื่องในการพัฒนาหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้บรรลุวิสั ยทัศน์ พันธกิจ 
หรือบรรลุนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(2) ฝ่ายข้าราชการประจ าพบว่าข้าราชการประจ าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็น 
ผู้รับรู้ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเองบางคนก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการจัดท าแผนและ 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ ไม่สามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ที่ต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เข้าใจถึงความส าคัญของการวางแผนว่ามีความส าคัญเช่นไร จึงส่งผล
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดท าในแต่ครั้งไม่บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่วางแผนไว้มีมากจนไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ ภายใต้งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด 

อีกท้ัง ข้าราชการผู้รับผิดชอบเองก็ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารจึงไม่ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ประชาชนเสนอโครงการ/
กิจกรรมเพื่อน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเวลาออกประชาคมหมู่บ้านจึงไม่ได้คัดค้าน  

จากการขาดองค์ความรู้ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนต าบล และสิทธิของประชาชนที่พึงได้รับบริการสาธารณะที่ดี 
และมีคุณภาพ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทีผ่านมา ประชาชนได้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ส่งผลให้จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทุกยุทธศาสตร์ 
มีโครงการทั้งหมด 1,514 โครงการ งบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการ จ านวน 1,455,966,823 ล้านบาท  
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จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมาสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า มีจ านวนโครงการทั้งหมด 386 โครงการ 
สามารถน าไปด าเนินการได้จริง จ านวน 94 โครงการ คิดเป็น 24.35% และงบประมาณที่ตั้งไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 402,968,123 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าสามารถจัดสรร
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดจากเงินสะสม และจ่ายจาก
เงินทุนส ารองเงินสะสมไปด าเนินการได้ จ านวน 19,081,758.32 บาท คิดเป็น 4.73% จากข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าต้อง
ปรับกระบวนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) งบประมาณมีไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดกลางมีงบประมาณ

ในการบริหารจัดการองค์การและการให้บริการสาธารณะ ประมาณ 56-57 ล้านบาท เมื่อเทียบ
งบประมาณกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่งบประมาณที่มีจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย งบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า มีรายรับจริงตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 จ านวน 56,510,375.33 บาท และรวมงบประมาณรายจ่ายจริง 
จ านวน 53,193,415.32 บาท จะเห็นได้ว่ารายจ่ายงบด าเนินงานสูงที่สุด จ านวนเงิน 29,718,868.32 
บาท คิดเป็น 56% รองลงมาเป็นงบรายจ่ายประจ า จ านวนเงิน 17,247,247.00 บาท คิดเป็น 32% 
และสุดท้ายงบลงทุน จ านวนเงิน 6,227,300.00 บาท คิดเป็น 12%  

3) ประชาชนขาดความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ 
ภาคประชาชน พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และเสนอปัญหา

ก าหนดเป็นโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้น าชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น จะได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอไปนั้นสามารถด าเนินการได้จริงเพียง
ไม่กี่โครงการ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่อนุญาต หรือเป็นที่ราชพัสดุต้องใช้เวลาในการ
ขออนุญาตก่อสร้าง และงบประมาณไม่เพียงพอ เกิดปัญหาขาดการวางเป้าหมายและการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา หรือเข็มมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ว่าหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเอง
ต้องการที่จะพัฒนาด้านใดก่อน เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพที่ยั่งยืนในอีกห้าปีข้างหน้า 
จึงไม่สามารถหาค าตอบในการพัฒนาได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 
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ประชาชนเข้าใจว่าต้องเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
มากที่สุด เพ่ือที่จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไป โดยไม่ได้
พิจารณาถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือวิธีการแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งบางปัญหา
ที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยชุมชนเอง แต่ก็รอความช่วยเหลือจากภาครัฐยื่นมือมาเข้ามาช่วย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่พบมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน และอาจเป็นผลพวงมาจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่สร้าง
วัฒนธรรมให้ประชาชน เวลามีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีหน่วยงานจากทางราชการคอยแก้ไขปัญหาหรือ
สนับสนุนทุกอย่างให้ประชาชนรอรับฝ่ายเดียว ไม่ต้องดิ้นรนในการแก้ไขปัญหา จึงท าให้ประชาชน
ขาดการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ที่สามารถสร้างได้โดยพัฒนาอาชีพ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคืออาชีพที่พัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานราชการควรส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริม 
การพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ การบริการ หาตลาดใหม่ ๆ ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน เมื่อประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเขาก็สามารรถพ่ึงพาตัวเองได้มากขึ้น ประชาชน
ก็จะลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ การจัดบริการสาธารณะของภาครัฐก็จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 292 โครงการ (386-94=292) ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างฐาน สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนขาดความเข้าใจในการ
ให้บริการสาธารณะ และขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
ที่จ าเป็นเร่งด่วน โดยเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจัดบริการสาธารณะเฉพาะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงกระจุกอยู่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ส่วนโครงการด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่ องเที่ยว    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม    
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม มีการเสนอความต้องการน้อยมาก จึงเป็นปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า 
ในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการต่อ
โครงการค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด 
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5.2 ควำมต้องกำรของประชุมชนภำยใต้ข้อจ ำกัดของงบประมำณ 
1) แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับการจัดสรร

งบประมาณ 
(1) การแก้ไขปัญหาสาเหตุผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 

ขาดองค์ความองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
บูรณาการแผนหมู่บ้าน กับแผนพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทั้งการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า โดยมีนายอัครศักดิ์ เถาวัลย์ราช ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ บ้านผือ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ความหมาย สาระส าคัญ 
กระบวนการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(2) การแก้ปัญหาสาเหตุประชาชนขาดความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 
ในการให้บริการสาธารณะ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดย ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือระดม
ความคิด ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้าน  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร และในแต่ละปีสามารถจัดสรรงบประมาณลงไปด าเนินการได้
เท่าไหร่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับงบประมาณที่มี โดยผ่าน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา หรือความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีกรอบ
ในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านได้พิจารณา และร่วมตัดสินใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนาน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในการด าเนินการ 
ส่วนแรก โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าสามารถด าเนินการเอง 

หมายถึงโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ และมีงบประมาณเพียงพอ ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ

หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
ส่วนที่สอง โครงการที่ขอประสานแผน ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ หมายถึง 

โครงการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขือน้ าไม่มีงบประมาณด าเนินการ สามารถของรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อ าเภอ 
บ้านผือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ ามีงบประมาณในการด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละปี โดยจะตั้งงบประมาณงบ
ลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10% ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถ้าตั้งไว้ประมาณ 57,000,000 
บาท ก็จะมีงบประมาณในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานจ านวน 5,700,000 บาท 

= 57,000,000x10 = 5,700,000   
            100 

ดังนั้นงบประมาณที่สามารถน ามาเป็นงบพัฒนาในพ้ืนที่ต าบลเขือน้ าได้ใน
แต่ละปี จัดสรรได้ประมาณ 5,700,000 บาท ต่อปี (ไม่รวมงบที่จ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินทุน
ส ารองเงินสะสม)  

กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่งการจัดการจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา มี 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย 
(1) ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ มีใครบ้าง และมีจ านวนเท่าไหร่ 
(2) ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข

โดยเร็วจะเกิดผลเสียอย่างไร 
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(3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข
อนาคตจะส่งผลเสียหายอะไรบ้าง และร้ายแรงแค่ไหน 

(4) การยอมรับร่วมกันของชุมชน การแก้ไขปัญหาในชุมชน ทุกคนในชุมชน
ต้องยอมรับร่วมกันถึงผลที่จะเกิดขึ้น ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ 

(5) ความเป็นไปได้ในการแก้ไข ทุกคนต้องร่วมคิดหาสาเหตุของปัญหา 
เมื่อรู้สาเหตุของปัญหา แล้วร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขว่าสามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้
งบประมาณเท่าไหร่ ใครจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้องผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการพัฒนา จากการออกประชาคมหมู่บ้านทั่ง 15 หมู่บ้าน 
สามารถรวบรวมข้อมูลและโครงการ/กิจกรรมมาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน  
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ  

เมื่อด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาครบทุกแนวทาง ผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลประเด็นปัญหา ความเดือดร้อน โครงการที่ประชาชนเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดแยก
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานแต่ละแผนงานเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566-2570 มี 495 โครงการ ลดลงจาก พ.ศ. 2561-2565 จ านวน 1,019 โครงการ (1,514- 
495=1,019)  

5.3 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขือน้ า ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมาสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปด าเนินโครงการ  
เป็นเงินทั้งหมดจ านวน 19,081,758.32 บาท  

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 402,968,123 บาท องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขือน้ าสามารถจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดจาก
เงินสะสม และจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมไปด าเนินการได้ จ านวน 19,081,758.32 บาท คิดเป็น 
4.73% แสดงให้เห็นว่างบประมาณสามารถน ามาจัดสรรเพ่ือให้การบริการสาธารณะแต่ละด้านนั้นไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการจัดให้มีบริการสาธารณะที่เพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ 
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สามารถแยกออกเป็น 2 แหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
1) เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 9,335,927.32 บาท  
2) เบิกจ่ายจากเงินสะสม และเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,745,831.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,081,758.32 บาท 

งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าสามารถจัดสรรเพ่ือให้บริการสาธารณะ 
เมื่อรวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทุกด้านแล้ว น ามาเทียบกับงบประมาณตามโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอเข้ามาเพ่ือรอการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันมาก จ านวน
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 402,968,123.00 บาท ส่วนงบประมาณที่สามารถจัดสรร
ได้จ านวน 19,081,758.32 บาท งบประมาณห่างกันถึง 383,886,364.68 บาท (402,968,123.00- 
19,081,758.32=383,886,364.68) จากสาเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าจึงไม่
สามารถจัดให้บริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

โครงการที่น ามาจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ  
เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นโครงการที่กลุ่มผู้น า 
หรือกลุ่มที่มีผลทางการเมืองมักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดบริการสาธารณะ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนั้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ “งบประมาณ” งบประมาณที่จะ
จัดสรรไปด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอต้องบริหารจั ดการ
อย่างไร เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
6. สรุปผลกำรศึกษำ 

6.1 กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชนภำยใต้ข้อจ ำกัดของงบประมำณ 

1) การแก้ไขปัญหาสาเหตุผู้บริหาร สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ขาดองค์ความ
องค์ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการ
แผนหมู่บ้าน กับแผนพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมทั้งการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขือน้ า โดยมีนายอัครศักดิ์ เถาวัลย์ราช ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอบ้านผือ เป็นวิทยากร
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ให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ความหมาย สาระส าคัญ กระบวนการ 
ขั้นตอน และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) การแก้ปัญหาสาเหตุประชาชนขาดความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการสาธารณะ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดย ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือระดมความคิด 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้าน กระจายอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชนได้มีส่วน  
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาชุมชนของตัวเอง 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นว่ามีลักษณะอย่างไร และในแต่ละปีสามารถจัดสรรงบประมาณลงไปด าเนินการได้เท่าไหร่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับงบประมาณที่มี โดยผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา หรือความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี   
กรอบในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านได้พิจารณา และร่วมตัดสินใจ  ประชาชน
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านได้พิจารณาตามขั้นตอนการตอบค าถามเพ่ือแก้ปัญหาในการเสนอ
โครงการ ดังนี้ 1) จะท าท าไม (Who Why) 2) จะท าอะไร (Who What) 3) จะท าที่ไหน (Who 
Where) 4) จะท าเมื่อไหร่ (Who When) 5) จะท าโดยใคร (Who Can) 6) จะท าเพ่ือใคร (Who 
Efface) 7) จะท าอย่างไร (How) 8) จะจ่ายเท่าไหร่ (How Much) เมื่อตอบค าถามได้แล้วก็น ามา
จัดการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา มีอยู่  5 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับ
ผลกระทบ 2) ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
4) การยอมรับร่วมกันของชุมชน และ 5) ความเป็นไปได้ในการแก้ไข   

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการวางแผน ควรจัดท าประชามติประชาชน 
ในต าบลทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนให้เข้ามาร่วมคิดเห็นในการก าหนดแผนหรือวางแผน 
และการลงพ้ืนที่ท้องถิ่น ด้านการด าเนินงานตามแผนควรมีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามแผน ด าเนินการตามปฏิทินแผนงาน ด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  
ควรจัดให้มีการตรวจสอบประเมินผลติดตามเป็นระยะ มีระเบียบ ระบบที่บ่งชี้แน่ชัดด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกงานโครงการ ควรมีการน าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินงานการตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับส าคัญมาก  
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมด้านการติดตามผล  
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างจริง
นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งด้านการมีส่วนร่วมในวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานโครงการ การมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

6.2 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าสามารถจัดสรรเพ่ือให้บริการสาธารณะ 

เมื่อรวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทุกด้านแล้ว น ามาเทียบกับงบประมาณตามโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอเข้ามาเพ่ือรอการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันมาก จ านวน
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 402,968,123.00 บาท ส่วนงบประมาณที่สามารถจัดสรร
ได้จ านวน 19,081,758.32 บาท งบประมาณห่างกันถึง 383,886,364.68 บาท (402,968,123.00- 
19,081,758.32=383,886,364.68) จากสาเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าจึงไม่
สามารถจัดให้บริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือโครงการตกอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้ที่มีอ านาจและ
อิทธิพลในองค์การบริหารส่วนต าบล ความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น การเป็นเครือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน 
คนรู้จักใกล้ชิด การสนับสนุนทางการเมือง ฝ่ายการเมืองมุ่งแต่การจัดท าโครงการทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ฝ่ายการเมืองได้แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดสรร
งบประมาณที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามกระบวนการการจัดท างบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพต้องมาจากการเมืองที่ดี โครงการที่น ามาจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่ได้มาจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่มีการ
จัดล าดับความส าคัญ เพื่อด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จ 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเรื่องเฉพาะพ้ืนที่
ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

การจัดบริการสาธารณะ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนั้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ “งบประมาณ” งบประมาณที่จะ
จัดสรรไปด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอต้องบริหารจัดการ
อย่างไร เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด หลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณจึงเป็นสิ่งส าคัญ และควรปฏิบัติเพ่ือให้การตัดสินใจเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ด้านการ
บริหารงบประมาณตามหลักคาดการณ์ไกล ด้านการบริหารงบประมาณ ตามหลักความประหยัด  
ด้านการบริหารงบประมาณตามหลักความมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงบประมาณตามหลักความ
เสมอภาค และด้านการบริหารงบประมาณตามหลักความมีประชาธิปไตยโดยทุกด้าน 
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การจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้บริหารควรมีองค์ความรู้ในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสามารถเกิดความคุ้มค่า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

การจัดล าดับความส าคัญโดยใช้หลักในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 6 หลัก ดังนี้ 
1) หลักมองการไกล (Foresight) 
2) หลักประชาธิปไตย (Democracy) 
3) หลักดุลยภาพ (Balance)  
4) หลักสารวัตถุประโยชน์ (Utility) 
5) หลักยุติธรรม (Equity)  
6) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

การจัดสรรงบประมาณภายใต้ข้อจ ากัดผู้บริหารในฐานะผู้มีอ านาจการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณ จึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
แล้วจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามเกณฑ์ โดยเริ่มพิจารณาจาก 1) ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับ
ผลกระทบมีใครบ้าง และมีจ านวนเท่าไหร่ 2) ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับ
การแก้ไขโดยเร็วจะเกิดผลเสียอย่างไร 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการ
แก้ไขอนาคตจะส่งผลเสียหายอะไรบ้าง และร้ายแรงแค่ไหน 4) การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
การแก้ไขปัญหาในชุมชน ทุกคนในชุมชนต้องยอมรับร่วมกันถึงผลที่จะเกิดขึ้น ทุกคนต้องร่วม
รับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ และ 5) ความเป็นไปได้ในการแก้ไข ทุกคนต้องร่วมคิดหาสาเหตุของ
ปัญหา ถึงจะท าให้จัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพมากที่สุดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจขององค์การเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลส าเร็จของงาน เป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือ
พันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 
ลักษณะส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือเรียกว่า “7 Hurdles” 
ดังนี้   

1) การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจาการวางแผนกลยุทธ์ 
ของหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) 

2) การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (Output Specification and 
Costing) ในขั้นนี้ เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อ
หน่วยงานผลผลิตเท่าไหร่ ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม 
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3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดจ้างที่ดี 
โปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกได้ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดไหน จ านวน
เท่าไหร่ ในเวลาใด และจะจัดอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา 
มีปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม  

4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/ 
Fund Control) หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่
จ าเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย 
และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

5) การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting) ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน และ
รายงานผลที่ชัดเจนและมีการรายงานทั้งการเงินและผลการด าเนินงาน  

6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานต้องมีหน่วยบริหาร
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าท่ีจ าเป็น  

7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีอิสระในการด าเนินงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การตรวจสอบเน้น
การตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ าจึงควรศึกษารูปแบบการจัดท างบประมาณตาม
แนวทางการจัดท างบประมาณสมัยใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผล ตามที่
วางไว้ 
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ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธก์ับพฤติกรรมกำรกู้ยืมเงิน ประเภทขำยฝำกทองค ำ
รูปพรรณ 96.5% กรณีศึกษำ ห้ำงทองแห่งหนึ่ง อ ำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธำนี 

มิชชิน พัชรฉัตรพัฒน์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงิน โดยการขายฝากทองค า
รูปพรรณ 96.5% ของประชาชน ช่วงก่อนและช่วงการเกิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  
2019 หรือ โควิด-19 ระบาด โดยท าการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร การศึกษา รายได้ , ปัจจัยการกู้ยืมเงิน
จากแหล่งเงินอ่ืนได้แก่ การใช้บัตรเครดิต การกู้ธนาคาร การจ าน าทะเบียนรถ การกู้ยืมเงิ นจาก
นายทุนนอกระบบ, ปัจจัยการใช้เงินที่มาจากการขายฝากทองค าได้แก่ เพ่ือการใช้จ่ายทั่วไป , ค่าเทอม
บุตรหลาน, ค่าเช่าบ้าน, ซื้อหวยเล่นการพนัน ปัจจัยการเลือกใช้เงินกู้โดยการขายฝากทองค า ได้แก่ 
สะดวก ง่าย รวดเร็ว, ใกล้บ้าน หรือใกล้สถานที่ท างาน, ไม่มีบุคคลค้ าประกัน, ถูกปฏิเสธสินเชื่อ
ธนาคาร หรือติดเครดิตบูโร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขายฝาก สามารถช าระหนี้ โดยมาไถ่ถอน
หรือปล่อยทองค าขายขาด ช่วงก่อนโควิด -19 ระบาด มิถุนายน 2561 - ธันวาคม 2562 และ 
ช่วงระหว่างการเกิดโควิด-19 ระบาด มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 ของผู้ขายฝากทองค า 
ห้างทองแห่งหนึ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 255 คน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน 
โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ไคสแควร์แบบเพียรสัน (Pearson’s Chi-Square) และ
การวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ขายฝากทองค า จ านวน 255 คน พบว่าผู้ขายฝากทองค ามีพฤติกรรมกู้นอกระบบกับนายทุน จ านวน 
99 ราย ผู้ที่มีประวัติจ าน าทะเบียนรถแต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 76 ราย และผู้ที่ขอสินเชื่อกับ
ธนาคารได้แต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 54 รายของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
Email: mitshin.pha@stu.nida.ac.th 
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การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 255 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.9 เพศชาย ร้อยละ 
27.1 มีอายุเฉลี่ย 36.29 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.923 ปี) โดยมีอายุต่ าสุด 16 ปี และมากที่สุด 
83 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 59.6 ระดับการศึกษาที่พบมากที่สุด คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 42 โดยมากประกอบอาชีพ ค้าขาย ร้อยละ 51.4 โดยมีวงเงินน้อยว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
42.7 ค่ามัธยฐาน 12,000 บาท ยอดขายฝากต่ าสุดที่ 500 บาท และสูงสุดที่ 128,000 บาท ค่าเฉลี่ย
หนักทองค าที่น ามาวางหลักประกัน 12.1 กรัม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.861 ปี) โดยใช้บริการร้าน
ทองโดยมาขายฝาก น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 69.8 

ขณะที่ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ช่วง มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 ผู้ก่อหนี้
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.5 มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 10.3 ผู้ประกอบ
อาชีพลูกจ้างมีความต้องการใช้เงิน มากขึ้นเป็น ร้อยละ 27.1 ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญา
โท มีอัตราการขายฝากทองค ามากขึ้น ร้อยละ 26.5 และ 2.6 ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
มีการใช้บริการ สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 35.5 ขณะที่วงเงินการกู้ส่วนยังคงน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
40.6 แต่วงเงินการกู้ ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท เพ่ิมมากขึ้น เป็น
อัตราร้อยละ 20.6 และ 14.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยไคสแควร์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกู้ยืมเงิน โดยการขายฝากทองค า ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ และพบว่าช่วงเวลาก่อนและช่วงการเกิดโควิด-19 มีความแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศและ
สถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขายฝากหรือการช าระหนี้ของผู้ขายฝาก
ทองค า ต่อมาช่วงเวลาก่อนการเกิดโควิด-19 พบว่า อาชีพ และการไม่อนุมัติสินเชื่อโดยธนาคาร ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอน ในขณะที่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ
ค้าขาย หรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก การมีบุตร และการหย่าร้าง มีผลต่อการผิดนัดช าระดอกเบี้ยของ
ลูกค้าอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ การวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบแบบเพียรสัน พบว่า รายได้กับน้ าหนักทอง รายได้กับยอดขายฝาก และน้ าหนักทอง
กับความถี่ในการเข้ารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กัน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าอาจจะมี
ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ราคาทองค า ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีหรือการเป็นลูกค้าที่ไม่มา  
ไถ่ถอนด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องการการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้สะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก
ของราษฎรช่วงก่อนและช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งการจัดการภาครัฐเป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งตัว
เอ้ือเพ่ือช่วยบรรเทา อีกทั้งห้างทองเป็นความหวัง เป็นที่ปลดเปลื้อง ความเดือดร้อน ในระยะบรรเทา 
หรือระยะสั้นของประชาชนรากหญ้า 
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การศึกษาในครั้งนี้อาจจะ ไม่สามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะทั่วไป 
เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากองค์การเดียว ในเขตพ้ืนที่เดียว อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้อาจ
สามารถน าไปใช้เป็นข้อสังเกต เพ่ือก าหนดแนวทางนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจต่อไป 

พฤติกรรมการกู้ยืมเงิน โดยการขายฝากทองค า หรือพฤติกรรมการขายฝาก หมายถึง 1)  
การเป็นลูกค้าท่ีดี คือ การที่ลูกค้ามาขายฝากและมาไถ่ถอน รวมถึงความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบขายฝาก เพ่ือรักษาทองค าที่วางเป็นหลักประกันของตนไว้ และ 
2) หมายถึง การเป็นลูกค้าที่มีประวัติหนี้เสีย คือ การที่ลูกค้ามาขายฝากและไม่มาไถ่ถอน ไม่สามารถ
ช าระดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบขายฝาก ท าให้ทองหลุดขายขาด โดยลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มา
ติดต่อ ติดตาม ทวงถาม ทองค าที่เป็นสินทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันของตนไว้เลย 

ช่วงก่อนการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ก่อนโควิด-19 แพร่ระบาด  
หมายถึงช่วงเศรษฐกิจถดถอย หนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทยสูง ช่วงเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2561 - 
ธันวาคม 2562 

ช่วงการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ระหว่างโควิด-19 ระบาด 
หมายถึงช่วงเศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนขาดรายได้ ฝั่งอุปสงค์และอุปทานหยุดชะงักพร้อมกัน หนี้ภาค
ครัวเรือนสูงเพ่ิมมากขึ้น ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง ปริมาณหนี้เสียในระบบสูงเพ่ิมมากขึ้น 
ช่วงเวลาระหว่าง เดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการกู้ยืมเงิน, การขายฝากทองค า, ก่อนโควิด-19, ระหว่างโควิด-19 
 
1. บทน ำ 

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ า (Recession) หรือวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มมีการ
แพร่ระบาด ต้นไตรมาสแรกของ ปี 2563 ส่งผลให้การเงินส่วนบุคคล (Personal finance) กระทบ
เป็นวงกว้าง ประชาชนขาดรายได้ โดยรายได้ของประชาชนคิดค านวณอยู่ในรายได้ประชาชาติ  
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และภาครัฐ  
แต่เนื่องจากนโยบายการล็อคดาวน์ เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรค ท าให้ห้างร้านค้า ผู้ประกอบการ 
ถูกปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้จ้างยกเลิกการจ้างงานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น 
(Unemployment rate) การเงินส่วนบุคคล (Personal finance) ย้ าแย่ เนื่องจากรายได้น้อยลง 
รายจ่ายในการด ารงชีวิตเท่าเดิม และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิ้นมากอยู่แล้ว ท าให้ไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยตรงตามเวลาเรียกเก็บได้ สะท้อนจากปริมาณหนี้ภาคครัวเรือน โดยปริมาณหนี้เสียในระบบ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Non-Performing Loan: NPL) ไตรมาสที่ 1/2564 พบหนี้ใหม่ที่
ไม่สามารถช าระได้ที่ มูลค่า 27,476 ล้านบาท ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก ประกอบกับการสร้าง
พฤติกรรมก่อหนี้ทั้งในระบบของประชาชนไทยในประเทศ โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุก
วันนี้ ห้างทองในประเทศไทยมีจ านวนมาก ตัวเลขจากจากสมาคมค้าทองค า ผู้ประกอบกิจการค้า
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ทองค าที่ขอรับอนุมัติถึง 2,147 ร้านค้าในประเทศไทย และผู้ประกอบการค้าทองในจังหวัดอุดรธานี 
มีมากกว่า 213 ราย ประชาชนมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านห้างทองเหล่านี้ เพ่ือกู้ยืมเงินระยะสั้น 
โดยการใช้บริการขายฝากทองค าเป็นจ านวนมาก การขายฝากทองค า คือ การกู้ยืมนอกระบบช่องทาง
หนึ่ง ที่ช่วยให้ประชาชนหมุนการใช้เงินให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และพฤติกรรมขายฝากของกลุ่มผิดนัด
ช าระดอกเบี้ย การปล่อยขายขาด การไม่มาไถ่ถอน การไม่ติดต่อ ติดตาม ทวงถามถึงหลักทรัพย์ที่วาง
หลักประกัน หรือการไม่มาช าระดอกเบี้ยในเวลาที่เกินก าหนด อัตรากลุ่มลูกค้าเหล่านี้สูงขึ้นกว่าในปีที่
ผ่าน ๆ มา สะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรไทยในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

ศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงิน โดยการขายฝากทองค ารูปพรรณ 96.5% ของประชาชน 
ช่วงก่อนและช่วงระหว่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ระบาด 

 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกู้ยืมเงิน  โดยการขายฝากทองค า
รูปพรรณ 96.5% ช่วงก่อนและช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  

3.2 พฤติกรรมการขายฝากของประชาชน ช่วงก่อนและช่วงการระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน 
อย่างไร 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 นิยำม ทองค ำรูปพรรณ กำรขำยฝำก กำรขำยฝำกทองรูปพรรณ 
4.1.1 ทองค ารูปพรรณ คือ ผลิตภัณฑ์ทองค าที่ท าส าเร็จ เป็นเครื่องประดับกาย เครื่อง

แต่งกายของช าร่วย หรือ สิ่งของต่าง ๆ ที่มีไว้เพ่ือโชว์ รวมถึงการที่สามารถค านวณราคารับซื้อคืนได้
ตามส่วนของราคา ทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองค าประกาศรับซื้อคืน โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
ทองรูปพรรณ 99.99% และทองรูปพรรณ 96.5% โดยทองรูปพรรณ 96.5% เป็นที่นิยมที่สุด (สมาคม
ค้าทองค าแห่งประเทศไทย) 

 
4.1.2 ขายฝาก คือ การซื้อขายทรัพย์สินที่กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีแต่มีข้อตกลง

ว่าผู้ขายฝากอาจไถ่คืนได้ ภายในเวลาที่ก าหนด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 491) 
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4.1.3 ขายฝากทองรูปพรรณ คือ การขายทองรูปพรรณ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายมีสิทธิ  
ไถ่ทองคืนได้ภายในก าหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งปกติร้านทองจะก าหนดช่วงเวลาขายฝากเป็นรายเดือน 
หรือในระยะสั้น โดยจะบวกค่าตอบแทนที่ค านวณตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาขายฝาก 
(กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร) การประกอบกิจการขายฝาก ต้องมี
ใบอนุญาตค้าของเก่าตามกฎหมาย ว่าด้วยการค้าของเก่า (กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร)  

4.2 นิยำมหนี้สิ้นภำคครัวเรือนในระบบและนอกระบบ 
4.2.1 หนี้สิ้นภาคครัวเรือน หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มี

ถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพ่ือการจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนี้ครัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เก็บข้อมูลได้  

4.2.2 หนี้ครัวเรือนในที่นี้จึงไม่รวมหนี้นอกระบบ เช่นการขายฝากทองค า การกู้นอก
ระบบกับนายทุน โดยทั่วไปแล้ว หนี้ครัวเรือนหากอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ 
(สุกฤตา สงวนพันธุ์, 2558) การเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชากร ย่อมจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ผ่านเงินกู้ยืมทั้งได้มาจากการกู้ยืมในระบบและจากการกู้ยืมนอกระบบที่ครัวเรือนน าไปใช้
ในการอุปโภคบริโภคหรือประกอบธุรกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
เป็นเวลานานจนไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ
ครัวเรือน จนเป็นปัญหาต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้  

4.3 นิยำมเศรษฐกิจมหภำค และพื้นฐำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไทยก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 
4.3.1 พื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัว ที่ร้อยละ 5.3 
โดยยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากกว่านี้ เพราะหากพิจารณาปัจจัยก าหนดทิศทาง 
การฟ้ืนตัวตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้า พบว่า (1) ไทยถือเป็นประเทศที่มีระดับการพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ต่างประเทศสูง และ (2) ปัจจัยพ้ืนฐานทางโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ก็มีความ
เปราะบางอยู่แล้ว ทั้งจากการลงทุนในประเทศที่อยู่ในระดับต่ ายาวนาน ธุรกิจ SMEs และแรงงาน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ และมีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดส าคัญของการฟ้ืนตัว  
ในระยะต่อไป 

วัฏจักรเศรษฐกิจ หมายถึงรูปแบบของการขึ้น ๆ ลง ๆ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า และ
การลงทุน โดยวัฏจักรเศรษฐกิจจะมีรูปแบบการเกินซ้ า ๆ แต่ระยะเวลาไม่เหมือนกัน โดยมากประมาณ 
1 ปีขึ้นไป หรือ 3-5 ปี ในหนึ่งวัฏจักรเศรษฐกิจประกอบตัว ช่วงการฟ้ืนตัว (Expansion) ช่วงรุ่งเรือง 
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(Peak) ช่วงถดถอย (Contraction) และช่วงตกต่ า (Recession) และวนกลับมาใหม่ในรอบถัดไป 
(มนตรี โสคติยานุรักษ์, 2560) 

 
4.4 หลักกำรเงินและกำรลงทุนพื้นฐำน 

4.4.1 ทฤษฎีการเงินและการลงทุน ใช้เงินอย่างไรให้ก่อเกิดประโยชน์ (Use of Fund) 
หาแหล่งเงินทุนจากด้านใด (Source of Fund) การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เมื่อไม่มี 
เงินสด (Cash) ก็ต้องกู้ยืม (Loan) (มนตรี โสคติยานุรักษ์, 2560) 

Use of Fund 
ใช้อย่างไรให้ก่อให้เกิดผลตอบแทน 

Source of fund 
เมื่อไมม่ีเงินทุน capital ต้องหาอย่างไร 

 (Direct Investment) รำยได้จำกกำรลงทุนทำงตรง
Land Building Equipment Patents  

 (Indirect investment) รำยได้จำกกำรลงทุนทำงอ้อม
ตลาดทุน ตราสารหนี้ กองทุน  เพชร เงิน หุ้น ทองค า
น้ ามัน ยางพารา   หวย การพนันบอล มีความเสี่ยงมาก
ความน่าจะเป็น 1 ใน 1,000,000 ในการถูกรางวัลที่ 1 

 , , ในระบบ กู้ธนาคาร จ าน าทะเบียนรถ บัตรเครดิต 
 

   นายทุน นอกระบบ โรงรับจ าน า ร้านทอง

 
5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธนะมินทร์ สุพรรณสมบูรณ์ (2560) การศึกษาพฤติกรรมการจ าน าทองของประชาชน 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 28-60 ป ี
มีการศึกษาสูงที่สุดตั้งแต่ ประถมศึกษา จนกระทั่ง ปริญญาตรี และเป็นทั้งผู้ที่มีรายได้เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน หรืออาจกล่าวได้ว่า  
พฤติกรรมการก่อหนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคล เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกใช้การจ าน าทองคือ 
สะดวก ง่าย เข้าถึงง่าย โดยผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนยังเลือกใช้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากสามารถ 
กู้ได้จึงกู้มาจับจ่ายใช้สอย กู้จ าน าทะเบียนรถ เนื่องจากไม่ต้องใช้บุคคลค้ าประกัน และเงินกู้นอกระบบ 
เนื่องจากไม่สามารถกู้ธนาคารได้ วัตถุประสงค์การกู้เงิน เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
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ค่าเทอมลูก และประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยจ าน าทองอยู่ระหว่าง 12-48% ต่อปี และอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบอยู่ระหว่าง 24-120% ต่อปี จึงอาจกล่าวได้ว่าการจ าน าทองเป็นช่องทาง 
หนึ่งในการกู้เงิน ซึ่งสามารถช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์จ าน าทองสูงสุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท และจ าน าทองเฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่จ าน าทองระยะเวลา 
ประมาณ 3 เดือน ปีละ 2-3 ครั้ง และเลือกจ าน าผ่านร้านทองมากกว่าโรงรับจ าน า เนื่องจากสะดวก 
กว่า มีขั้นตอนที่ง่ายกว่า ไม่ซับซ้อน และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์มากกว่าการเข้าโรงรับจ าน า โดยเลือก 
ร้านทองในการใช้บริการจากความสะดวก  

ชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) การศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ 
กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด ไม่มีบุตร และส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง อาศัยอยู่ 
อพาร์ทเม้นท์ รายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาท วัตถุประสงค์การก่อหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้
อุปโภคบริโภค ส่วนผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก่อหนี้มากท่ีสุดคือ ตนเองก่อหนี้เพื่อตนเอง แนวโน้มก่อ
หนี้ในอนาคตคือ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้มีการวางแผนค่าใช้จ่าย  
แต่ก็ยังมีสัดส่วนในเรื่องการใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับมาก และอาจท าให้บางช่วงที่ต้องการ
เงินเพ่ือใช้ในจ่ายนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งท าให้ก่อหนี้ในอนาคตได้ 

วรางคณา บัวล้อม (2558) ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคาร 
พาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  
มีสถานภาพโสด มีรายได้ในช่วง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน และมีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ในด้านปัจจัยพ้ืนฐานฐาน พบว่า โดยมากมีพฤติกรรมการใช้จ่ายส าหรับ
การอุปโภค/บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเป็นหนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 
การศึกษาและสรุปผลออกมาได้ว่ามี 4 พฤติกรรมการใช้จ่าย ที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับปริมาณการก่อ
หนี้ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พฤติกรรมการใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค พฤติกรรมการใช้จ่าย
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เครื่องอ านวย ความสะดวกรวมจนถึง
เครื่องประดับ 
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6. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ขายฝาก
ทองค า ที่ห้างทองแห่งหนึ่ง จ านวน 255 ราย โดยศึกษาเก็บข้อมูลผู้ที่มาขายฝากทองค า ช่วงที่ 1 
ระหว่าง มิถุนายน 2561 - ธันวาคม 2562 และช่วงที่ 2 ระหว่าง มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2564 
ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling) และข้อมูล
แบบทุติยภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ฐานนิยม (Median) ค่าต่ าที่สุด (Minimum) ค่าสูงที่สุด (Maximum) ค่าความถี่
แบบแจกแจง 2 ทาง (Crosstabs) และสถิติเชิงอนุมาน (Interval Statistics) ได้แก่ การหาความสัมพันธ์
ด้วยการทดสอบไคสแควร์แบบเพียรสัน (Pearson’s Chi-Square) การวัดขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพสมรส 
 ระดับการศึกษา 
 จ านวนบุตร 
 อาชีพ 
 รายได้ต่อเดือน 
 การก่อหนี้จากแหล่งเงินอ่ืน (Source of Fund)  

o (บัตรเครดิต, กู้ธนาคาร, จ าน าทะเบียนรถ, 
นายทุนนอกระบบ) 

 วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้จากการขายฝาก (Use of 
Fund)  
o (ค่าใช้จ่ายทั่วไป, ค่าเทอมบุตรหลาน, 

ค่าเช่าบ้าน, ซื้อหวยเล่นการพนัน) 
 เหตุผลในการเลือกใช้เงินกู้โดยการขายฝากทองค าของ

ประชาชน 
o (สะดวก ง่าย รวดเร็ว, ใกล้บา้น/ใกล้สถานท่ี

ท างาน, ไม่มีบุคคลค้ าประกัน, ถูกปฏิเสธ

สินเชื่อธนาคาร/ติดเครดิตบูโร) 

 

พฤติกรรมกำรขำยฝำกทองค ำ 
ลูกค้าขายฝากและไถ่ถอนคืน (Regular) และ 

ลูกค้าขายฝากและปล่อยขายขาด (NPL) 
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7. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมกำรก่อหนี้ โดยกำรขำยฝำกทองค ำ 
จากการสุ่มสัมภาษณ์ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้โดยการใช้

ทองค าเป็นการวางหลักประกัน ห้างทองแห่งหนึ่ง อ าเภอเมือง จ.อุดรธานี จ านวน 255 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.9 มีอายุเฉลี่ย 36.29 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.923) เมื่อจัด
กลุ่มอายุ 5 กลุ่ม พบว่า มากที่สุดอยู่ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี 
ร้อยละ 36.1 มีอาชีพพ่อค้า แม่ค้า ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 51.4 ผู้ใช้บริการมีตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาโท พบมากในบุคคลที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 42.0 มีรายได้เฉลี่ย 17,547.65 บาท ต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13921.663 ค่ามัธยฐาน 
หรือค่ากึ่งกลางของข้อมูล 12,000 บาท และผู้กู้มีรายได้ต่ าสุดที่ 0 บาท และสูงสุดที่ 100 ,000 บาท 
โดยมากมี สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.6 มีบุตรร้อยละ 64.7 และมีพฤติกรรมการขายฝากทองค า  
ในวงเงิน น้อยว่า 10,000 บาท ร้อยละ 42.7 มีวงเงินเฉลี่ย 15 ,213.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
15373.833 (ตารางที่ 2) ซึ่งมีค่ากระจายตัวสูง จึงรายงานค่ากึ่งกลางของข้อมูล 10 ,000 บาท และ 
ผู้กู้ได้รับวงเงินต่ าที่สุด 500 บาท เท่ากับน้ าหนักทอง 0.6 กรัม และสูงสุดที่ 128 ,000 บาท เท่ากับ
น้ าหนักทอง 8 บาท โดยเข้าร้านทอง น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 69.8 ความถี่ในการขายฝาก
ทองค าที่ 4.15 ครั้ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.287 

ขณะช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเป็นภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า โดยผู้ก่อหนี้ ส่วนใหญ่คงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.5 ผู้ก่อหนี้วางหลักประกันด้วย
ทองค า มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 10.3 และอาชีพลูกจ้างผู้หาเช้ากินค่ า มากขึ้นเป็น  
ร้อยละ 27.1 ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มีอัตราการขายฝากทองค ามากขึ้น ร้อยละ 
26.5 และ 2.6 ตามกันมา ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20 ,000 บาท มีการใช้บริการกู้นอกระบบด้วยทองค า
ผ่านห้างทอง สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 35.5 ขณะที่วงเงินการกู้ส่วนมาก ยังคงน้อยกว่า 10 ,000 บาท 
ร้อยละ 40.6 แต่วงเงินการกู้ ระหว่าง 20,001-30,000 และมากกว่า 30,000 บาท เพ่ิมมากขึ้น 
เป็นอัตราร้อยละ 20.6 และ 14.2 
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ตำรำงที่ 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ขายฝากทองค าเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้โดยการขายฝาก
ระหว่าง มิถุนายน 2561-พฤษภาคม 2564 ของห้างทองแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี 
(n=255 คน) 

ช่วงเวลำ มิถุนำยน 2561-
พฤษภำคม 2564 

(n=255) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 

(n=100) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=155) 

ลักษณะท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.เพศ 

ชาย 
หญิง 

2.อำยุ (ปี) 
น้อยกว่า 24  
25-34 
35-44 
45-54 
มากกว่า 55 

3.สถำนภำพ 
โสด 
สมรส 
หย่า 

4.อำชีพ 
ว่างงาน 
ลูกจ้าง 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
ชาวนา/ชาวสวน/ชาวไร่/เลี้ยงสัตว์ 
รับจ้าง อิสระ 
ข้าราชการ 

5.กำรศึกษำ 
ต่ ากว่า มธัยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

6.รำยได้ (บำท) 
ต่ ากว่า 10000 
10000-20000  

 
69 
186 

 
25 
92 
92 
27 
19 
 

97 
152 
6 
 

21 
69 
131 
16 
5 
13 
 

34 
52 
111 
54 
4 
 

83 
89 

 
27.1 
72.9 

 
9.8 
36.1 
36.1 
10.6 
7.5 

 
38 

59.6 
2.4 

 
8.2 
27.1 
51.4 
6.3 
2.0 
5.1 

 
13.3 
20.4 
42.0 
21.2 
1.6 

 
32.5 
34.9 

 
31 
69 
 

11 
38 
35 
9 
7 
 

60 
39 
1 
 
5 
17 
56 
8 
1 
3 
 
5 
19 
59 
17 
0 
 

36 
36 

 
31 
69 
 

11 
38 
35 
9 
7 
 

60 
39 
1 
 
5 
17 
56 
8 
1 
3 
 
5 
19 
59 
17 
0 
 

36 
36 

 
38 
117 

 
14 
54 
57 
18 
12 
 

37 
113 
5 
 

16 
42 
75 
8 
4 
10 
 

29 
33 
48 
41 
4 
 

47 
53 

 
24.5 
75.5 

 
9 

34.8 
36.8 
11.6 
7.7 

 
23.9 
72.9 
3.2 

 
10.3 
27.1 
48.4 
5.2 
2.6 
6.5 

 
18.7 
21.3 
31 

26.5 
2.6 

 
30.3 
34.2 



[514] 

 

มากกว่า 20000 
7.จ ำนวนผู้ที่มีบุตร 

ไม่มี 
มี 

8.จ ำนวนบุตร (คน) 
0 
1 
2 
3+ 

9.ยอดขำยฝำก (บำท) 
น้อยกว่า 10000  
10000-20000 
20001-30000 
มากกว่า 30000  

10.ควำมถี่ในกำรขำยฝำกต่อปี (คร้ัง) 
น้อยกว่า 5 
5-10 
11-20 
มากกว่า 20 

11.สถำนะกู้ยืม  
หนี้ปกติ (Regular Loan) 
หนี้เสีย (Non-Performing Loan) 

83 
 

90 
165 

 
92 
75 
60 
25 
 

109 
78 
43 
25 
 

178 
48 
17 
12 
 

154 
101 

32.5 
 

35.3 
64.7 

 
36.1 
29.4 
23.5 
9.8 

 
42.7 
30.6 
16.9 
9.8 

 
69.8 
18.8 
6.7 
4.7 

 
60.4 
39.6 

28 
 

57 
43 
 

59 
32 
4 
4 
 

46 
40 
11 
3 
 

65 
31 
1 
3 
 

50 
50 

28 
 

57 
43 
 

59 
32 
4 
4 
 

46 
40 
11 
3 
 

65 
31 
1 
3 
 

50 
50 

55 
 

33 
122 

 
33 
43 
56 
23 
 

63 
38 
32 
22 
 

113 
17 
16 
9 
 

104 
51 

35.5 
 

21.3 
78.7 

 
21.3 
27.7 
36.1 
14.8 

 
40.6 
24.5 
20.6 
14.2 

 
72.9 
11 

10.3 
5.8 

 
67.1 
32.9 

 
ตำรำงท่ี 2. แสดงค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชาชนผู้ขายฝากทองค า

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้โดยการใช้ทองค า ได้แก่ อายุ  รายได้ จ านวนบุตร 
ยอดขายฝาก น้ าหนักของทองค าที่ขายฝาก และความถ่ีในการใช้บริการขายฝากทองค า  

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Age 255 16 83 36.29 10.923 
Salary 255 0 100000 17547.65 13921.663 
Number of children 255 0 5 1.11 1.068 

Amount of Loan 255 500 128000 15172.55 15313.317 
Weight of gold 255 1 122 12.10 11.861 

Frequencies 255 1 36 4.15 5.287 
Valid N (listwise) 255     
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ตำรำงที่ 3. แสดงค่ามัธยฐาน หรือค่ากึ่งกลางของข้อมูล ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของประชาชนผู้ขาย
ฝากทองค าเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้โดยการขายทองค า ได้แก่ รายได้ และ 
ยอดขายฝาก 

Statistics 
 Salary Amount of Loan 
N Valid 255 255 

Missing 0 0 
Median 12000.00 10000.00 

Minimum 0 500 
Maximum 100000 128000 

 
7.1.1 อัตรา (ร้อยละ) ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการก่อหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลูกค้าที่มีประวัติที่ดี และลูกค้าที่มีประวัติหนี้
เสียเป็นการค านวณหาค่าความถ่ีแบบแจกแจง 2 ทาง (Crosstabs) ปรากฏตามตารางนี้ 

พบว่า กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติหนี้เสีย ระหว่างมิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2564 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 63 สถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 66.7 ลักษณะอาชีพเป็น
พ่อค้า แม่ค้า ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 58.8 พบมากในผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
65.5 และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท 

ตำรำงที่ 4. สถานภาพส่วนบุคคลของลูกค้าขายฝากและไถ่ถอน (Regular) และลูกค้าขายฝากและ
ปล่อยขายขาด (NPL) โดยใช้บริการการขายฝากทองค า ห้างทองแห่งหนึ่ง  

สถำนภำพส่วนบุคคล ลูกค้ำขำยฝำกและไถ่ถอน 
(Regular) 

ลูกค้ำขำยฝำกและปล่อยขำยขำด 
(NPL) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.เพศ 
ชาย 
หญิง 

2.อำยุ (ปี) 
น้อยกว่า 24  
25-34 
35-44 
45-54 
มากกว่า 55 

3. สถำนภำพ 
โสด 

 
39 
115 

 
23 
58 
34 
21 
18 
 

62 

 
56.5 
61.8 

 
92 
63 
37 

77.8 
94.7 

 
63.9 

 
30 
71 
 
2 
34 
58 
6 
1 
 

35 

 
43.5 
38.2 

 
8 
37 
63 

22.2 
5.3 

 
36.1 
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สมรส 
หย่า 

4.อำชีพ 
ว่างงาน 
ลูกจ้าง 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
ชาวนา/ชาวสวน/ชาวไร่/เลี้ยงสัตว์ 
รับจ้าง อิสระ 
ข้าราชการ 

5.กำรศึกษำ 
ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

6.รำยได้ (บำท) 
ต่ ากว่า 10000 
10000-20000  
มากกว่า 20000 

90 
2 
 

20 
56 
54 
11 
5 
8 
 

29 
43 
58 
20 
4 
 

65 
67 
22 

59.2 
33.3 

 
95.2 
81.2 
41.2 
68.8 
100 
61.5 

 
85.3 
82.7 
54.2 
34.5 
100 

 
78.3 
75.3 
26.5 

62 
4 
 
1 
13 
77 
5 
0 
5 
 
5 
9 
49 
38 
0 
 

18 
22 
51 

40.4 
66.7 

 
4.8 
18.8 
58.8 
31.3 

0 
38.5 

 
14.7 
17.3 
45.8 
65.5 

0 
 

21.7 
24.7 
61 

 
7.1.2 อัตรา (ร้อยละ) การศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการผิดนัดช าระ

หนี้ (กลุ่มหนี้เสีย Non-Performing Loan) มีการใช้บริการกู้โดยหลักทรัพย์อื่น ในแหล่งของเงินอ่ืน  
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 101 คน พบว่า ผู้ก่อหนี้โดยขายฝากทองค า 

มีสินทรัพย์อ่ืน เช่น ที่ดิน, รถจักรยานยนต์ หรือ/และรถยนต์ โดยมีพฤติกรรมการก่อหนี้ ด้วยการกู้
นอกระบบกับบุคคลทั่วไป หรือเรียกว่านายทุนนอกระบบ หรือเถ้าแก่ปากซอย ร้อยละ 77.2 ในขณะที่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีอัตราการกู้นอกระบบ ในอัตราเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 96.1 รองลงมาคือ 
การจ าน าทะเบียนรถ ร้อยละ 91.1 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5. จ านวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทการก่อหนี้ (n=101 คน) 
 มิถุนำยน 2561-

พฤษภำคม 2564 
(n=101 คน) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 

(n=50 คน) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=51 คน) 

แหล่งของเงิน (Source of fund) 
ในกำรก่อหนี ้

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

บัตรเครดิต (Credit cards) 
กู้ธนาคาร (Bank loans) 
จ าน าทะเบียนรถ (Car for cash) 
นายทุนนอกระบบ (Loan shark) 

38 
54 
76 
78 

37.6 
53.5 
75.2 
77.2 

16 
27 
28 
28 

32 
54 
56 
58 

22 
27 
48 
49 

43.1 
52.9 
91.1 
96.1 

 
7.1.3 อัตรา (ร้อยละ) การศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการผิดนัดช าระ

หนี้ (กลุ่มหนี้เสีย Non-Performing Loan) มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ดังนี้ 
กลุ่มหนี้เสีย ผู้ไม่มาไถ่ถอนคืน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีพฤติกรรมในการหมุน

เงินโดยการใช้จ่ายทั่วไป เป็นส่วนมาก ร้อยละ 100 และมีการลงทุนด้วยการซื้อหวยในอัตราที่สูง  
ถึง 85.1 ในขณะการเกิดของวิกฤติของโควิด มีผู้ขายฝาก น าเงินโดยการกู้ยืมจากการขายฝากทองค า
ไปลงทุนในหวย ถึงร้อยละ 78.4 

ตำรำงที่ 6. จ านวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทการก่อหนี้ (n=101 คน) 
 มิถุนำยน 2561-

พฤษภำคม 2564 
(n=101 คน) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 

(n=50 คน) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=51 คน) 

กำรใช้ไปของเงิน (Use of fund) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General expenses) 
ค่าเทอมลูกหลาน (Children’ tuition) 
ค่าหวยและการพนัน (Lottery and 
Gambling) 
ค่าเช่าบ้าน (House renting) 

101 
6 
86 
 

10 

100 
5.9 
85.1 

 
9.9 

100 
3 
46 
 

10 

100 
6 
92 
 

20 

100 
3 
40 
 
0 

100 
5.9 
78.4 

 
0 

 
7.1.4 อัตรา (ร้อยละ) ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการขายฝากและมาไถ่

ถอนตามก าหนดเวลา (กลุ่มหนี้ปกติ Regular Loan) มีการใช้บริการกู้โดยหลักทรัพย์อ่ืน ในแหล่งของ
เงินอ่ืน 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีการช าระหนี้ปกติ มีพฤติกรรมการก่อหนี้จากแหล่งที่มา
อ่ืนโดยหนี้ในระบบโดยการจ าน าทะเบียนรถ ร้อยละ 26 ก่อนการระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 32 
และระหว่างการเกิดโรคระบาด ร้อยละ 23.1  
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ตำรำงที่ 7. จ านวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทการก่อหนี้ (n=154 คน) 
 มิถุนำยน 2561-

พฤษภำคม 2564 
(n=154 คน) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 

(n=50 คน) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=104 คน) 

แหล่งของเงิน (Source of fund) 
ในกำรก่อหนี ้

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

บัตรเครดิต (Credit cards) 
กู้ธนาคาร (Bank loans) 
จ าน าทะเบียนรถ (Car for cash) 
นายทุนนอกระบบ (Loan shark) 

16 
21 
40 
21 

10.4 
13.6 
26 

13.6 

4 
5 
16 
10 

8 
10 
32 
20 

12 
16 
24 
11 

11.5 
15.4 
23.1 
10.6 

 
7.1.5 อัตรา (ร้อยละ) ศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการขายฝากและมาไถ่

ถอนตามก าหนดเวลา (กลุ่มหนี้ปกติ Regular Loan) มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ดังนี้ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีการช าระหนี้ปกติ มีพฤติกรรมการใช้เงินส่วนใหญ่ ร้อยละ 

97.4 เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป รองลงมาเป็นการใช้จ่ายโดยการซื้อหวย ร้อยละ18.8 ซึ่งเหมือนกับ
พฤติกรรมผู้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการใช้จ่ายทั่วไป และล าดับถัดมาเป็นการซื้อหวย (ตาราง
ที่ 8) แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้ปกติกลุ่มอัตราในการซื้อหวยที่ต่ ากว่ามาก ซึ่งเป็นการลงทุนในสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ที่มีความเสี่ยงมาก  

ตำรำงที่ 8. จ านวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทการก่อหนี้ (n=154 คน) 
 มิถุนำยน 2561-

พฤษภำคม 2564 
(n=154 คน) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 

(n=50 คน) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=104 คน) 
กำรใช้ไปของเงิน (Use of fund) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General expenses) 
ค่าเทอมลูกหลาน (Children’ tuition) 
ค่าหวย (Thai lottery) 
ค่าเช่าบ้าน (House renting) 

150 
20 
29 
8 

97.4 
13 

18.8 
5.2 

50 
6 
7 
2 

100 
12 
14 
4 

100 
22 
14 
6 

96.2 
21.2 
13.5 
5.8 

 
7.1.6 อัตรา (ร้อยละ) การศึกษาประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ผู้ก่อหนี้ด้วยการขายฝากทองค า 

มีเหตุผลในการใช้เงินกู้จากการขายฝากทองค าดังนี้ 
ผู้ขายฝากเลือกใช้บริการกู้ยืมด้วยการขายฝากทองค าที่ห้างทอง เพราะว่า การขาย

ฝากทองค าไม่ใช้บุคคลค้ าประกัน อีกทั้งทองค าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่ได้ไปขอยืมบุคคลอ่ืน และ
ทองค ามีสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้สูง อีกทั้งมีทองค าได้สวมใส่ ในชีวิตประจ าวัน  
โดยภาพรวม ช่วงเวลาก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ร้อยละ 100 ล าดับถัดมาที่ใช้
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บริการที่ห้างทองเพราะสะดวก ง่าย รวดเร็ว ร้อยละ 98 และใกล้บ้านและที่ท างาน ร้อยละ 91.8 
เหตุผลที่ผู้กู้ค านึงน้อยที่สุดคือการกู้ธนาคาร ร้อยละ 30.2 

ตำรำงที่ 9. จ านวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเหตุผลที่ใช้บริการการขาย
ฝากทองค า (n=255 คน) 

 มิถุนำยน 2561-
พฤษภำคม 2564 

(n=255 คน) 

มิถุนำยน 2561-
ธันวำคม 2562 
(n=100 คน) 

มกรำคม2563-
พฤษภำคม 2564 

(n=154 คน) 
เหตุผลกำรใช้บริกำรห้ำงทองเป็นทำงเลือกในกู้ยืม จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

สะดวก ง่าย รวดเร็ว (Convenient and fast) 
ใกล้บ้าน/ที่ท างาน (Workplace or house nearby) 
เดนิเข้าห้างทองมีภาพพจน์ท่ีดี (Good reputation) 
ไม่ใช้คนค้ าประกัน ทองค าเป็นทรัพย์สินตนเองที่มี
สภาพคล่องสูงและได้สวมใส่ (No guarantor loans, 
high liquidity, wearable asset) 
ไม่สามารถกู้ธนาคารได้ (Bank refuse) 

250 
234 
138 
255 

 
 

77 

98 
91.8 
54.1 
100 

 
 

30.2 

100 
100 
57 
100 

 
 

27 

100 
100 
57 
100 

 
 

27 

150 
134 
81 
155 

 
 

50 

96.8 
86.5 
52.3 
100 

 
 

32.3 

 
7.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมำน ( Inferential Statistics) กำรหำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ตัวแปร ไคสแควร์แบบเพียรสัน (Pearson’s Chi-Square) สำมำรถสรุป
ได้ดังนี้ 

Overview ระหว่ำง มิถุนำยน 2561- พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 255 ตัวอย่ำง 
7.2.1 คนที่มีอายุ 35-44 ปี มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนสูงที่สุด อย่างมีนัยยะส าคัญ 

ส่วนคนที่มีอายุมากขึ้นไป ก็มีความเป็นลูกค้าท่ีดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น ช่วงอายุที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์ 
กับสถานะที่ต่างกัน การเป็นลูกค้าที่สามารถไถ่ถอนได้ หรือ ลูกค้าที่เป็นหนี้เสีย อย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 
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ตำรำงที่ 10 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
16-24 23 92 2 8 25 

25-34 58 63 34 37 92 
35-44 34 37.0 58 63.0 92 
45-54 21 77.8 6 22.2 27 
55+ 18 94.7 1 5.3 19 

รวม 154 60.4 101 39.6 255 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
44.617a 4 <.001 255 

 
7.2.2 บุคคลที่จบสูงกว่าปริญญาตรีขึ้น มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่มาไถ่ถอนหรือเป็นลูกค้า

ที่ดี ในทางกลับกันลูกค้าที่จบต่ ากว่านั้นมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนอย่างมีนัยยะส าคัญ  
ทางสถิติ จึงเห็นได้ว่า คนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความมีความสัมพันธ์กับการช าระเงินได้ภายในเวลาที่
ก าหนดกับไม่สามารถช าระหนี้ได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่11) 

ตำรำงที่ 11 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ประถมศึกษา 29 85.3 5 14.7 34 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 43 82.7 9 17.3 52 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 58 54.2 49 45.8 107 
ปริญญาตรี 20 34.5 38 65.5 58 

ปริญญาโท 4 100 0 0 4 
รวม 154 60.4 101 39.6 255 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
40.238a 4 <.001 255 

 
7.2.3 ผู้ขายฝากทองค าที่ประกอบอาชีพค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาส

เป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนสูงที่สุด อย่างมีนัยยะส าคัญ โดยผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ก็มีความเป็นลูกค้าที่ดี
ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การประกอบอาชีพที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับสถานะที่ต่างกัน การเป็นลูกค้าที่
สามารถไถ่ถอนได้หรือลูกค้าท่ีเป็นหนี้เสีย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 12) 
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ตำรำงที่ 12 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกคำ้ปล่อยขำยขำด  

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ว่างงาน 20 95.2 1 4.8 21 

ลูกจ้าง 56 81.2 13 18.8 69 
พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ 54 41.2 77 58.8 131 
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ 11 68.8 5 31.3 16 
รับจ้าง ฟรีแลนซ์ 5 100 0 0 5 
ข้าราชการ 8 61.5 5 38.5 13 

รวม 154 60.4 101 39.6 255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

46.982a 5 <.001 255 

 
7.2.4 บุคคลที่มีรายได้มากกว่า 20 ,000 บาท มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอน 

มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท และลูกค้าที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท อย่างมี 
นัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น รายได้ที่แตกต่าง มีความมีความสัมพันธ์กับการช าระเงินได้ภายในเวลาที่
ก าหนดกับไม่สามารถช าระหนี้ได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 13) 

ตำรำงที่ 13 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
รำยได้ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

น้อยกว่า 10,000 65 78.3 18 21.7 83 
10,000 – 20,000 67 75.3 22 24.7 89 
มากกว่า 20,000 22 26.5 61 73.5 83 

รวม 154 60.4 101 39.6 255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

59.236a 2 <.001 255 

 
7.2.5 แหล่งที่มาของเงิน (Source of Fund) บุคคลที่ใช้บัตรเครดิตมีความเป็นไปได้สูง 

ที่จะเป็นลูกค้าที่ปล่อยขายขาดทองค า ในขณะที่คนที่ไม่ใช้บัตรเครดิตมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่ดีกว่า 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้นการมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบการมีหรือไม่ มีบัตรเครดิต 
มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่
14) 
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ตำรำงที่ 14 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่ใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่ใช้ 138 68.7 63 31.3 201 

ใช้ 16 29.6 38 70.4 54 
รวม 154 60.4 101 39.6 255 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
27.103a 1 <.001 255 

 
7.2.6 แหล่งที่มาของเงิน (Source of Fund) บุคคลที่มีสินเชื่อธนาคาร มีโอกาสสูงที่ไม่

มาช าระดอกเบี้ยขายฝาก กว่าบุคคลที่ไม่ได้ขอสินเชื่อกับธนาคารอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น 
การมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบ การรับหรือไม่รับสินเชื่อธนาคาร มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดี
กับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่15) 

ตำรำงที่ 15 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
ลูกค้ำที่มีสนิเชื่อธนำคำร จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่มี 133 73.9 47 26.1 180 
มี 21 28 54 72 75 

รวม 154 154 101 101 255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

46.607a 1 <.001 255 

 
7.2.7 แหล่งที่มาของเงิน (Source of Fund) บุคคลที่จ าน าทะเบียนรถ มีโอกาสสูงมาก 

ที่จะเป็นลูกค้าที่ปล่อยขายขาด กว่าบุคคลที่ไม่ได้ขอกู้เงินกับบริษัทจ าน าทะเบียนรถอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ ดังนั้นการมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบ การกู้หรือไม่กู้เงินจากการจ าน าทะเบียนรถ  
มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตาราง
ที่ 16) 

ตำรำงที่ 16 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
ลูกค้ำที่มีกำรจ ำน ำทะเบียนรถ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่มี 114 82 25 18 139 
มี 40 34.5 76 65.5 116 

รวม 154 60.4 101 39.6 255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

59.722a 1 <.001 255 
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7.2.8 แหล่งที่มาของเงิน (Source of Fund) บุคคลที่กู้นอกระบบกับนายทุน มีโอกาส
เป็นลูกค้าที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยกับห้างทองได้มากกว่า กว่าบุคคลที่ไม่ได้ยืมเงินกู้กับนายทุนนอก
ระบบอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น การมีพฤติกรรมก่อหนี้นอกระบบกับนายทุน มีความสัมพันธ์
กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่17) 

ตำรำงที่ 17 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
ลูกค้ำที่กู้ยืมเงินกับนำยทุนนอกระบบ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่กู้ยืมเงิน 133 85.3 23 14.7 156 
กู้ยืมเงิน 21 21.2 78 78.8 99 

รวม 154 60.4 101 39.6 255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

103.853a 1 <.001 255 

 
7.2.9 การใช้ไปของเงิน (Use of Fund) ค่าใช้จ่ายทั่วไป, ค่าเทอมบุตรหลาน และค่าเช่า

บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่มาไถ่ถอนหรือเป็นลูกค้าปล่อยขายขาด มีเพียงลูกค้าที่ซื้อ
หวยและเล่นการพนัน มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนสูงที่สุดอย่างมีนัยยะส าคัญ ส่วนคนที่ไม่ซื้อหวย
และเล่นการพนัน ก็มีความเป็นลูกค้าที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น การลงทุนที่ต่างกัน กับสถานะที่ต่างกัน 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 18) 

ตำรำงที่ 18 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ใช้เงินจำกกำรขำยฝำกทองค ำเพ่ือซ้ือ
หวยและเล่นกำรพนนั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 125 89.3 15 10.7 140 

ใช่ 29 25.2 86 74.8 115 
รวม 154 60.4 101 39.6 255 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
108.345a 1 <.001 255 

 
7.2.10 เหตุผลในการเลือกใช้เงินกู้โดยการขายฝากทองค าของประชาชน เพราะสะดวก 

ง่าย รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้สถานที่ท างาน และไม่มีบุคคลค้ าประกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็น
ลูกค้าที่มาไถ่ถอนหรือเป็นลูกค้าปล่อยขายขาด มีเพียงบุคคลที่มีประวัติถูกปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ
จากธนาคาร มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอน อย่างมีนัยยะส าคัญ ส่วนบุคคลที่ไม่มีประวัติถูกปฏิเสธ
การปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร ก็มีความเป็นลูกค้าที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น การมีประวัติถูกปฏิเสธ
สินเชื่อจากธนาคารหรือไม่นั้น มีความสัมพันธ์กับสถานะที่ต่างกัน การเป็นลูกค้าที่สามารถไถ่ถอนได้ 
หรือ ลูกค้าทีเ่ป็นหนี้เสีย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่19) 
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ตำรำงที่ 19 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

บุคคลที่มีประวัติถูกปฏิเสธการปล่อย
สินเช่ือจากธนาคาร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 139 78.1 39 21.9 178 

ใช่ 15 19.5 62 80.5 77 
รวม 154 60.4 101 39.6 255 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
77.187a 1 <.001 255 

 
7.2.11 ช่วงเวลาก่อนและระหว่างการเกิดโควิด-19 มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ไถ่

ถอนกับลูกค้าที่มีหนี้เสีย แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญ 
กลุ่มตัวอย่างก่อนเกิดโควิด-19 (Before Covid-19) 100 ตัวอย่าง แบ่งประเภท

ออกเป็นผู้มาขายฝากและไถ่ถอน (Regular Loan) 50 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างระหว่างเกิดโควิด-19 
(During Covid-19) 155 ตัวอย่าง โดยการทดสอบเพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-square Test) 
หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เป็นสมมติฐานระหว่าง กลุ่มผู้ไถ่ถอน  และผู้ขาดขายก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19
และกลุ่มผู้ไถ่ถอน  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 20 และผู้ขาดขายระหว่างเกิดวิกฤตโควิด-19

Chi-Square ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม (Test Hypothesis) 
ตำรำงที่ 20 

สมมุติฐำนระหว่ำงกลุ่ม 
 กลุ่มก่อนเกิดโควิด-19

(Before Covid-19) 
มิถุนำยน 2561-ธันวำคม 2562 

กลุ่มระหว่ำงเกิดโควิด-19 
(During Covid-19) 

มกรำคม 2563-พฤษภำคม 2564 

 

ผู้ไถ่ถอน (Regular) n=50 (Before Covid-19 Regular) n=104 (During Covid-19 Regular) n=154 
ผู้ขายขาด (NPL) n=50 (Before Covid-19 NPL) n=51 (During Covid-19 NPL) n=101 

รวม n=100 n=155 n=255 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

7.428a 1 .006 255 

 
7.3 Before COVID-19 ระหว่ำง มิถุนำยน 2561 - ธันวำคม 2562 จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

7.3.1 การศึกษาพบว่า ช่วงเวลา ก่อนโควิด-19 พบว่า การประกอบอาชีพค้าขาย หรือ 
อาชีพอ่ืน ๆ ที่ต่างกัน (ตารางที่ 21) ไม่มีความสัมพันธ์กับ การเป็นลูกค้าที่ดีหรือการเป็นลูกค้าผิดนัด
ช าระหนี้ และบุคคลที่ขายฝากทองค ากับห้างทอง ที่มีประวัติขอรับสินเชื่อจากธนาคารแต่ถูกปฏิเสธ 
(ตารางที่ 22) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขายฝากทองค า การเป็นลูกค้าที่ดีหรือลูกค้าที่ไม่มา
ไถ่ถอนขายฝากทองค า เช่นกัน 
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ตำรำงที่ 21 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ว่างงาน 80 4 20 1 5 

ลูกจ้าง 66.7 18 33.3 9 27 
พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ 39.3 22 60.7 34 56 
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ 37.5 3 62.5 5 8 
รับจ้าง ฟรีแลนซ์ 100 1 0 0 1 
ข้าราชการ 66.7 2 33.3 1 3 

รวม 50 50 50 50 100 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

9.205a 5 .499 100 
ตำรำงที่ 22 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

บุคคลที่มีประวัติถูกปฏิเสธกำรปล่อย
สินเชื่อจำกธนำคำร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 38 52.1 35 47.9 73 

ใช่ 12 44.4 15 55.6 27 
รวม 50 50 50 50 100 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
.457a 1 .499 100 

 
7.3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด คนที่มีอายุ 35-44 ปี 

ยังคงมีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนสูงที่สุด อย่างมีนัยยะส าคัญ ส่วนคนที่มีอายุมากขึ้นไป ก็มีความ
เป็นลูกค้าที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น ช่วงอายุที่ต่างกันยังคง มีความสัมพันธ์กับสถานะที่ต่างกัน การเป็น
ลูกค้าท่ีสามารถไถ่ถอนได้ หรือ ลูกค้าท่ีเป็นหนี้เสีย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 23) 

ตำรำงที่ 23 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
16-24 9 81.8 2 18.2 11 
25-34 18 47.4 20 52.6 38 

35-44 10 28.6 25 71.4 35 
45-54 7 77.8 2 22.2 9 
55+ 6 85.7 1 14.3 7 

รวม 50 50 50 50 100 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
17.338a 4 .002 100 
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7.3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด บุคคลที่จบปริญญาตรี 
ยังคงมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอน มากกว่าลูกค้าที่จบต่ ากว่า หรือ ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงเห็นได้ว่าคนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความมีความสัมพันธ์กับ
การช าระเงินได้ภายในเวลาที่ก าหนดกับไม่สามารถช าระหนี้ได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 24) 

ตำรำงที่ 24 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ประถมศึกษา 4 80 1 20 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 73.7 5 26.3 19 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 26 44.1 33 55.9 59 
ปริญญาตรี 6 35.3 11 64.7 17 

ปริญญาโท 0 0 0 0 0 
รวม 50 50 50 50 50 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
8.364a 3 .039 100 

 
7.3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด บุคคลที่มีรายได้มากกว่า 

20,000 บาท ยังคงมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอน มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้ 10,000-20,000 
บาท และลูกค้าที่มีรายได้ 10,000 บาทอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น รายได้ที่แตกต่าง มีความมี
ความสัมพันธ์กับการช าระเงินได้ภายในเวลาที่ก าหนดกับไม่สามารถช าระหนี้ได้อย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติ (ตารางที ่25) 

ตำรำงที่ 25 ลูกคำ้ไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
รำยได้ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

น้อยกว่า 10,000 23 63.9 13 36.1 36 

10,000 – 20,000 23 63.9 13 36.1 36 
มากกว่า 20,000 4 14.3 24 85.7 8 

รวม 50 50 50 50 100 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

19.841a 2 <.001 100 
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7.3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด บุคคลที่มีบัตรเครดิต 
ยังคงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูกค้าที่ปล่อยขายขาดทองค า ในขณะที่คนที่ไม่ใช้บัตรเครดิตมี
แนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่ดีกว่า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น การมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบ 
การมีหรือไม่มีบัตรเครดิต มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 26) 

ตำรำงที่ 26 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่ใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่ใช้ 46 57.5 34 42.5 80 

ใช้ 4 20 16 80 20 
รวม 50 50 50 50 100 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
9.000a 1 .003 100 

 
7.3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด -19 ระบาด บุคคลที่มีสินเชื่อ

ธนาคาร มีโอกาสสูงที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยขายฝาก กว่าบุคคลที่ไม่ได้ขอสินเชื่อกับธนาคารอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ ดังนั้น การมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบ การรับหรือไม่รับสินเชื่อธนาคารมีความสัมพันธ์
กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 27) 

ตำรำงที่ 27 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่มีสนิเชื่อธนำคำร จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่มี 45 66.2 23 33.8 68 
มี 5 15.6 27 84.4 32 

รวม 50 50 50 50 100 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

22.243a 1 <.001 100 

 
7.3.7 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด ยังคงเดิม บุคคลที่จ าน า

ทะเบียนรถ โดยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นลูกค้าที่ปล่อยขายขาด กว่าบุคคลที่ไม่ได้ขอกู้เงินกับบริษัท
จ าน าทะเบียนรถอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น การมีพฤติกรรมก่อหนี้ในระบบ การกู้หรือไม่กู้
เงินจากการจ าน าทะเบียนรถ มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่าง
มีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่28) 
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ตำรำงที่ 28 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่มีกำรจ ำน ำทะเบียนรถ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่มี 34 60.7 22 39.3 56 

มี 16 36.4 28 63.6 44 
รวม 50 50 50 50 100 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
5.844a 1 .016 100 

 
7.3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด บุคคลที่กู้นอกระบบกับ

นายทุน ยังคงมีโอกาสเป็นลูกค้าที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยกับห้างทองได้มากกว่า กว่าบุคคลที่ไม่ได้ยืม
เงินกู้กับนายทุนนอกระบบอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ดังนั้น การมีพฤติกรรมก่อหนี้นอกระบบกับ
นายทุน มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ดีกับลูกค้าที่ไม่มาช าระดอกเบี้ยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
(ตารางที ่29) 

ตำรำงที่ 29 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่กู้ยืมเงินกับนำยทุนนอกระบบ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่กู้ยืมเงิน 40 65.6 21 34.4 61 

กู้ยืมเงิน 10 25.6 29 74.4 39 
รวม 50 50 50 50 50 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
15.174a 1 <.001 100 

 
7.3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวม พบว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด บุคคลที่ซื้อหวยและ

เล่นการพนัน มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่มาไถ่ถอนสูงที่สุด อย่างมีนัยยะส าคัญ ส่วนคนที่ไม่ ซื้อหวยและ
เล่นการพนัน ก็มีความเป็นลูกค้าที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น การลงทุนที่ต่างกันกับสถานะที่ต่างกัน  
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 30) 

ตำรำงที่ 30 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
ใช้เงินจำกกำรขำยฝำกทองค ำเพ่ือซ้ือ

หวยและเล่นกำรพนนั 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 43 91.5 4 8.5 47 

ใช่ 7 13.2 46 86.8 53 
รวม 50 50 50 50 100 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
61.060a 1 <.001 100 
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7.4 During COVID-19 ระหว่ำง มกรำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 155 ตัวอย่ำง 
7.4.1 การศึกษาพบว่า เมื่อเริ่มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ปัจจัยด้าน 

การประกอบอาชีพ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อช่วงก่อนโควิด -19 การศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ 
ในทางกลับกัน เมื่อเริ่มวิกฤตกลับมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยด้านอาชีพของผู้ขายฝากกับ
พฤติกรรมการขายฝากทองค า การเป็นลูกค้าที่ดีหรือไม่มาไถ่ถอน เพราะ “อาจจะ” มาจากสาเหตุ
นโยบายการล็อคดาวน์ การจัดการของภาครัฐ เพ่ือระงับการแพร่ระบาดของโรค ท าให้การประกอบ
อาชีพค้าขายของประชาชน จึงไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สิ้นคงค้างได้ตามเดิม อีกทั้ง อาชีพพ่อค้า 
แม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เดือนร้อนมากที่สุด มีโอกาสที่จะไม่มาไถ่ถอนสูงกว่า บุคคลที่
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ (ตารางท่ี 31) 

ตำรำงที่ 31 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ว่างงาน 16 100 0 0 16 
ลูกจ้าง 38 90.5 4 90.5 42 
พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ 32 42.7 43 57.3 75 

ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ 8 100 0 0 8 
รับจ้าง ฟรีแลนซ์ 4 100 0 0 4 

ข้าราชการ 6 60 4 40 10 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

44.633a 5 <.001 155 

 
7.4.2 การศึกษาพบว่า เมื่อเริ่มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ระหว่างการ

เกิดของโรคโควิด-19 การมีบุตรเป็นปัจจัยที่เพ่ิมมากขึ้นก่อนการเกิดโรคระบาด เมื่อโควิด-19 ระบาด 
พบว่า การมีบุตรของผู้ขายฝากทองค า มีโอกาสผิดนัดช าระหนี้ อย่างมีนัยยะส าคัญ อาจเป็นเพราะมี
ภาระการดูแลบุตรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะ
ของการเกิดโรคระบาด (ตารางท่ี 32) 

ตำรำงที่ 32 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

กำรมีบุตรของผู้ขำยฝำกทองค ำ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่มีบุตร 33 100 0 0 33 
มีบุตร 71 58.2 51 41.8 122 

รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
20.560a 1 <.001 155 
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7.4.3 การมีสถานภาพหย่าร้างช่วงการเกิดโควิด-19 ระบาด มีโอกาสสูงที่จะเป็นลูกค้าที่
ไม่มาไถ่ถอนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ในขณะที่สถานภาพโสด ไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระ
หนี้เลย ช่วงโควิด-19 อย่างมีนัยยะส าคัญ (ตารางที่ 33) 

ตำรำงที่ 33 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
สถำนภำพสมรส จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

โสด 37 100 0 0 37 

สมรส 65 57.5 48 42.5 113 
หย่า 2 40 3 60 155 

รวม 104 67.1 51 32.9 155 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

24.499a 2 <.001 155 

 
7.4.4 ในขณะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร 

มีความเป็นไปได้สูงในการเป็นบุคคลที่ไม่มาไถ่ถอน กว่าคนที่ไม่ถูกปฏิเสธสินเชื่อธนาคาร เนื่องจาก 
“อาจจะ” เป็นเพราะว่า สถานการณ์วิกฤตการปล่อยสินเชื่อธนาคารอาจมีการตั้งกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น 
เป็นไปได้ยากขึ้นที่จะได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า ทั้งนี้เพ่ือลดอัตราหนี้เสียในระบบที่อาจจะเกิด
จากคนไม่สามารถช าระหนี้ได้ในสถานการณ์ช่วงนี้ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 34) 

ตำรำงที่ 34 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

บุคคลที่มีประวัติถูกปฏิเสธกำรปล่อย
สินเชื่อจำกธนำคำร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 101 96.2 4 3.8 105 

ใช่ 3 6 47 94 50 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
124.798a 1 <.001 155 

 
7.4.5 เมื่อโควิด-19 ระบาด ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา การใช้บัตรเครดิต การกู้ธนาคาร 

จ าน าทะเบียนรถ กู้นอกระบบกับนายทุน และการเล่นหวยและเล่นการพนัน ยังคงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขายฝาก ซึ่งผู้ขายฝากทองค า ที่มีอายุต่ ากว่า 44 ปี บุคคลที่จบต่ ากว่าปริญญาโท การมี
ภาระช าระดอกเบี้ยในแหล่งเงินอื่น ได้แก่ บัตรเครดิต, สินเชื่อธนาคาร, จ าน าทะเบียนรถ, จนถึงการกู้
นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูง อีกทั้งมีพฤติกรรมการใช้เงินโดยไปเล่นหวยและการพนัน มีโอกาสมี
จะไม่มาช าระดอกเบี้ย หรือปล่อยทองค าหลุดขายขาด กว่าผู้ขายฝากทองค าที่มีพฤติกรรมอ่ืน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เหมือนเดิมก่อนที่จะมีโควิด-19 (ตารางที่ 35-41) 
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ตำรำงที่ 35 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
16-24 14 100 0 0 14 

25-34 40 74.1 14 25.9 44 
35-44 24 42.1 33 57.9 57 
45-54 14 77.8 4 22.2 18 
55+ 12 100 0 0 12 

รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
30.997a 4 <.001 155 

 
ตำรำงที่ 36 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ประถมศึกษา 25 86.2 4 13.8 29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 29 87.9 4 12.1 33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 32 66.7 16 33.3 48 
ปริญญาตรี 14 34.1 27 65.9 41 

ปริญญาโท 4 100 0 0 4 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
33.382a 4 <.001 155 

 
ตำรำงที่ 37 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่ใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่ใช้ 92 76 29 24 121 

ใช้ 12 35.3 22 64.7 34 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
19.953a 1 <.001 155 
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ตำรำงที่ 38 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่มีสนิเชื่อธนำคำร จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 
ไม่มี 88 78.6 24 21.4 112 

มี 16 37.2 62.8 27 43 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 
24.078a 1 <.001 255 

 
ตำรำงที่ 39 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  

ลูกค้ำที่มีกำรจ ำน ำทะเบียนรถ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่มี 80 3 96.4 3.6 83 
มี 24 33.3 48 66.7 72 

รวม 104 67.1 51 32.9 155 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

69.429a 1 <.001 155 

 

ตำรำงที่ 40 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกค้ำปล่อยขำยขำด  
ลูกค้ำที่กู้ยืมเงินกับนำยทุนนอกระบบ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่กู้ยืมเงิน 93 97.9 2 2.1 95 
กู้ยืมเงิน 11 18.3 49 81.7 60 

รวม 104 67.1 51 32.9 155 
Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

105.441a 1 <.001 155 

 

ตำรำงที่ 41 ลูกค้ำไถ่ถอนคนื ลูกคำ้ปล่อยขำยขำด  
ใช้เงินจำกกำรขำยฝำกทองค ำเพ่ือซ้ือ

หวยและเล่นกำรพนนั 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวม 

ไม่ใช่ 82 88.2 11 11.8 93 

ใช่ 22 35.5 40 64.5 62 
รวม 104 67.1 51 32.9 155 

Pearson Chi-Square df Asymptotic Significance (2-sided) N of Valid Cases 

46.777a 1 <.001 155 
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ ด้วยด้วยกำรใช้ Nominal Variables ด้วยกำรใช้
เครื่องมือกำรวัดขนำดและทิศทำงควำมสัมพันธ์ด้วยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

7.5 Overview ระหว่ำง มิถุนำยน 2561- พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 255 ตัวอย่ำง 
7.5.1 การศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับยอดขายฝาก มีสัมพันธ์กันทางสถิติทาง

มีนัยยะส าคัญ โดยไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อบุคคลนั้นมีรายได้สูง ก็มีโอกาสที่จะยอดขายในยอด  
ที่สูง อย่างมีนัยยะส าคัญ 

7.5.2 เมื่อเปรียบเทียบ รายได้กับน้ าหนักทองค าที่น ามาขายฝาก พบว่ามีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ เมื่อคนที่มีรายได้มาก ก็มีพฤติกรรมใส่ทองหนัก ๆ  
ไปในทิศทางเดียวกับรายได้ เมื่อผู้ที่มีรายได้ต่ า มีพฤติกรรมขายฝากในยอดที่น้อย โดยไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิต ิ

7.5.3 เมื่อเปรียบเทียบ น้ าหนักทองค าที่น ามาวางเป็นหลักประกันกับความถี่ในการเข้า
ใช้บริการขายฝาก พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  
เมื่อคนขายฝากทองเบา จะมาใช้บริการมากครั้ง ในขณะที่คนที่มีน้ าหนักทองมาก จะมาไม่บ่อย  
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิต ิ
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Correlations  

Table 42 Age Salary Amount 
of Loan 

Weight of 
gold 

Frequencies 

Age Pearson Correlation 1 .026 .032 .021 .071 

Sig. (2-tailed)  .683 .613 .739 .258 
N 255 255 255 255 255 

Salary Pearson Correlation .026 1 .584** .526** -.199** 
Sig. (2-tailed) .683  <.001 <.001 .001 

N 255 255 255 255 255 
Amount of 
Loan 

Pearson Correlation .032 .584** 1 .965** -.160* 

Sig. (2-tailed) .613 <.001  <.001 .010 
N 255 255 255 255 255 

Weight of 
gold 

Pearson Correlation .021 .526** .965** 1 -.153* 

Sig. (2-tailed) .739 <.001 <.001  .014 
N 255 255 255 255 255 

Frequencies Pearson Correlation .071 -.199** -.160* -.153* 1 
Sig. (2-tailed) .258 .001 .010 .014  

N 255 255 255 255 255 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
7.6 Before COVID-19 ระหว่ำง มิถุนำยน 2561- ธันวำคม 2562 จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง 

7.6.1 ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ความถี่ในการเข้ารับบริการ และน้ าหนัก
ทองค ารูปพรรณไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่มีผลต่อกัน หรือไม่มีความแตกต่างกัน 

7.6.2 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับยอดขายฝาก มีสัมพันธ์กันทางสถิติทางมีนัยยะส าคัญ 
โดยไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อบุคคลนั้นมีรายได้สูง ก็มีโอกาสที่จะยอดขายในยอดที่สูง อย่างมีนัยยะ
ส าคัญ 

7.6.3 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับน้ าหนักทองค าที่น ามาขายฝาก พบว่ามีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ เมื่อคนที่มีรายได้มาก ก็มีพฤติกรรมใส่ทองหนัก ๆ  
ไปในทิศทางเดียวกับรายได้ เมื่อผู้ที่มีรายได้ต่ า มีพฤติกรรมขายฝากในยอดที่น้อย โดยไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
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Correlations 

Table 43 Age Salary Amount of 
Loan 

Weight of 
gold 

Frequencies 

Age Pearson Correlation 1 .057 .095 .097 -.009 

Sig. (2-tailed)  .574 .348 .339 .929 

N 100 100 100 100 100 

Salary Pearson Correlation .057 1 .431** .424** -.167 

Sig. (2-tailed) .574  <.001 <.001 .097 

N 100 100 100 100 100 

Amount of 
Loan 

Pearson Correlation .095 .431** 1 .982** -.153 

Sig. (2-tailed) .348 <.001  <.001 .129 

N 100 100 100 100 100 

Weight of 
gold 

Pearson Correlation .097 .424** .982** 1 -.148 

Sig. (2-tailed) .339 <.001 <.001  .140 

N 100 100 100 100 100 

Frequencies Pearson Correlation -.009 -.167 -.153 -.148 1 

Sig. (2-tailed) .929 .097 .129 .140  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
7.7 During COVID-19 ระหว่ำง มกรำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 155 ตัวอย่ำง 

7.7.1 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจถดถอย การมีนโยบาย 
ล็อคดาวน์ ประชาชนขาดรายได้ GDP Growth Rate -6.1% พบว่า น้ าหนักทองค าที่น ามาวางเป็น
หลักประกันกับความถี่ในการเข้าใช้บริการขายฝาก มีความสัมพันธ์กัน ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ เมื่อคนขายฝากทองเบา จะมาใช้บริการมากครั้ง ในขณะที่คนที่มีน้ าหนัก
ทองมากจะมาไม่บ่อย อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 

7.7.2 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับยอดขายฝาก มีสัมพันธ์กันทางสถิติทางมีนัยยะส าคัญ 
โดยไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อบุคคลนั้นมีรายได้สูง ก็มีโอกาสที่จะยอดขายในยอดที่สูง อย่างมีนัยยะ
ส าคัญ 

7.7.3 เมื่อเปรียบเทียบ รายได้กับน้ าหนักทองค าที่น ามาขายฝาก พบว่ามีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ เมื่อคนที่มีรายได้มาก ก็มีพฤติกรรมใส่ทองหนัก ๆ 
ไปในทิศทางเดียวกับรายได้ เมื่อผู้ที่มีรายได้ต่ ามีพฤติกรรมขายฝากในยอดที่น้อย โดยไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
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Correlations 

Table 44 Age Salary Amount of 
Loan 

Weight of 
gold 

Frequencies 

Age Pearson Correlation 1 .002 -.011 -.037 .090 

Sig. (2-tailed)  .981 .894 .645 .266 

N 155 155 155 155 155 

Salary Pearson Correlation .002 1 .678** .632** -.241** 

Sig. (2-tailed) .981  <.001 <.001 .002 

N 155 155 155 155 155 

Amount of 
Loan 

Pearson Correlation -.011 .678** 1 .982** -.190* 

Sig. (2-tailed) .894 <.001  <.001 .018 

N 155 155 155 155 155 

Weight of 
gold 

Pearson Correlation -.037 .632** .982** 1 -.186* 

Sig. (2-tailed) .645 <.001 <.001  .021 

N 155 155 155 155 155 

Frequencies Pearson Correlation .090 -.241** -.190* -.186* 1 

Sig. (2-tailed) .266 .002 .018 .021  

N 155 155 155 155 155 

 
ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ขายฝากทองค า จ านวน 255 คน 

ห้างทองแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พบว่าผู้ขายฝากทองค ามีพฤติกรรมกู้นอกระบบกับนายทุน 
จ านวน 99 ราย ผู้ที่มีประวัติจ าน าทะเบียนรถแต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 76 ราย และผู้ที่ขอสินเชื่อ
กับธนาคารได้แต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ 54 รายจ านวน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก สามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผู้ขายฝากทองค ามีพฤติกรรมกู้นอกระบบกับนายทุน เนื่องจากมีภาระมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
รายรับต่อเดือน และไม่มีสินทรัพย์พอเพียงต่อการกู้ยืมโดยทองค า รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ท าให้
เลือกวิธีการกู้ยืมกับนายทุนนอกระบบ ซึ่งหาเบอร์โทรศัพท์ของนายทุนได้จากการเก็บนามบัตรได้จาก
หน้าบ้าน ซึ่งเขียนว่าเงินด่วน เลยโทรไป พบว่าดอกเบี้ยต่ าสุดร้อยละ 20% ต่อ 24 วัน หรือมากที่สุด
คือ ร้อยละ 10% ต่อ 1 วัน 

ผู้ขายฝากทองค ามีประวัติจ าน าทะเบียนรถแต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจากมีภาระหนี้
สิ้นมาก หมุนเดือนต่อเดือนไม่ทัน โดยพบว่าใช้บริการสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถบริเวณใกล้เคียงบ้าน
หรือใกล้สถานที่ท างาน เนื่องจากสะดวก ปริมาณสินเชื่อรถยนต์ วงเงิน 5,000 -40,000 บาท ซึ่งเป็น
บริษัทใกล้เคียงกับร้านค้าขายฝากทองค า  
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ผู้ขายฝากทองค ามีประวัติขอสินเชื่อกับธนาคารได้แต่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจากราคา
ทองค าที่ปรับตัวสูงขึ้น มีก าไรเมื่อเทียบกับราคาซื้อทองค าในอดีต บางรายให้สัมภาษณ์ว่ายอดเงินกู้
จากธนาคารได้รับเพียง 10,000 บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

 
8. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

บทสรุปเรื่องการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกู้ยืมเงิน ประเภทขาย
ฝากทองค ารูปพรรณ 96.5% กรณีศึกษา ห้างทองแห่งหนึ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถ
อธิบายได้ตามหัวข้อดังนี้ 

8.1 สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยจากผู้ขายฝากทองค า ห้างทองแห่งหนึ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

จ านวน 255 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 เพศชาย 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.1 โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.29 ปี และมีผู้ใช้บริการขายฝากท่ีมีอายุระหว่าง 16-83 ปี 
อยู่ในช่วง 25-34 ปี และ 35-44 ปี มากเท่า ๆ กันคือ 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.1 บุคคลขายฝาก
ส าเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาโท โดยมีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 111 คน คิดเป็นร้อยละ 42 โดยมากประกอบอาชีพพ่อค้า แม่ค้า ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
131 คน ร้อยละ 51.4 มีสถานภาพสมรส 90 คน ร้อยละ 59.6 มีบุตร 165 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 
โดยมีพฤติกรรมการขายฝากทองค า ในวงเงินน้อยว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.7 ผู้กู้ได้มีความ
ประสงค์ขายฝาก หรือรับวงเงินต่ าสุดที่ 500 บาท และสูงสุดที่ 128,000 บาท ค่าเฉลี่ยน้ าหนักทองค า
ที่น ามาวางหลักประกัน 12.1 กรัม (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยเข้าร้านทอง น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 

ขณะที่ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเป็นภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย โดยผู้ก่อหนี้ ส่วนใหญ่คงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.5 ผู้ก่อหนี้โดยการวางหลักประกัน
ด้วยทองค า มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 10.3 และอาชีพลูกจ้างผู้หาเช้ากินค่ า มากขึ้นเป็น 
ร้อยละ 27.1 ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มีอัตราการขายฝากทองค า 

มากขึ้น ร้อยละ 26.5 และ 2.6 ตามกันมา ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีการใช้บริการ
กู้นอกระบบด้วยทองค าผ่านห้างทอง สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 35.5 ขณะที่วงเงินการกู้ส่วนยั งคงน้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 40.6 แต่วงเงินการกู้ ระหว่าง 20001 -30000 และมากกว่า 30,000 บาท 
เพ่ิมมากข้ึนเป็นอัตราร้อยละ 20.6 และ 14.2 

การศึกษาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการผิดนัดช าระหนี้ (กลุ่มหนี้เสีย Non-
performing Loan) มีการใช้บริการกู้โดยหลักทรัพย์อ่ืน ในแหล่งของเงินอ่ืน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 101 คน พบว่า ผู้ก่อหนี้โดยขายฝากทองค า มีสินทรัพย์อ่ืน เช่น ที่ดิน ,รถจักรยานยนต์ หรือ/
และรถยนต์ โดยมีพฤติกรรมการก่อหนี้ ด้วยการกู้นอกระบบกับบุคคลทั่วไป หรือเรียกว่านายทุนนอก



[538] 

 

ระบบ ร้อยละ 77.2 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีอัตราการกู้นอกระบบ ในอัตราเพ่ิมขึ้นเป็น 
ร้อยละ 96.1 รองลงมาคือการจ าน าทะเบียนรถ ร้อยละ 91.1 

กลุ่มหนี้เสีย ผู้ไม่มาไถ่ถอนคืน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีพฤติกรรมในการหมุนเงินโดยการ
ใช้จ่ายทั่วไป เป็นส่วนมาก จ านวน 101 คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการลงทุนด้วยการซื้อหวยในอัตรา
ที่สูง ถึง 85.1 ในขณะการเกิดของวิกฤติของโควิด มีผู้ขายฝาก น าเงินโดยการกู้ยืมจากการขายฝาก
ทองค าไปลงทุนในหวย ถึงร้อยละ 78.4 

จากสถิติเชิงอนุมานด้วยการใช้ไคสแควร์ในงานวิจัยพบว่า ช่วงเวลาก่อนและระหว่างการเกิด
โควิด-19 มีความสัมพันธ์กับการเป็นลูกค้าที่ไถ่ถอนกับลูกค้าที่มีหนี้เสีย แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นลูกค้าที่ก าหนดไถ่ถอนตามก าหนดกับลูกค้า
ปล่อยขายขาด อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ส่วนปัจจัยด้านเพศ
และสถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการช าระหนี้ของผู้ขายฝากทองค า 

เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนการเกิดโควิด-19 (Before Covid-19) กับช่วงเวลาทั้งหมด 
(Overview) พบว่า ปัจจัยเรื่องการประกอบอาชีพไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีไม่โอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่
ปล่อยขายขาด อีกท้ัง ผู้ที่มีประวัติถูกปฏิเสธจากธนาคารในการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเอกสารไม่ครบ 
หรือ ติดเครดิตบูโร ไม่มีความสัมพันธ์กับการไม่มาไถ่ถอนเช่นกัน (ตารางท่ี 21 และ 22) 

มากไปกว่านั้น เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนการเกิดโควิด -19 (Before Covid-19) กับ 
ช่วงเวลาระหว่างการเกิดโควิด-19 (During Covid-19) พบว่า ปัจจัย ด้านการประกอบอาชีพค้าขาย 
การมีบุตร สถานภาพหย่าร้าง และการถูกปฏิเสธจากธนาคารในการขอรับสินเชื่อ มีโอกาสที่จะเป็น
ลูกค้าท่ีผิดนัดช าระหนี้สูง และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 45) 

จากสถิติเชิงอนุมานด้วยการวัดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในงานวิจัยพบว่า ช่วงเวลา มิถุนายน 
2561 - พฤษภาคม 2564 พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ รายได้ต่อเดือนของผู้ขายฝากกับยอดขาย
ฝากต่อครั้ง รายได้กับน้ าหนักสินทรัพย์ และน้ าหนักสินทรัพย์กับความถี่ในการเข้ารับบริการและ  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 ช่วงเวลา ก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การหยุดชะงักของ  
ฝั่งอุปสงค์และอุปทาน พบว่า น้ าหนักสินทรัพย์กับความถี่ในการเข้ารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน (ตารางท่ี 46) 
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ตำรำงที่ 45. ข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์ กับ บุคคลผู้มำไถ่ถอน (Regular) และบุคคลที่ปล่อยขำยขำด (NPL) 
โดยกำรใช้เคร่ืองมือ Pearson’s Chi-Square  

ปัจจัยส่วนบุคคล และ พฤติกรรมทำงกำรเงิน ช่วงเวลำ 
Overview Before 

Covid-19 
During 

Covid-19 
ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ  √ √ √ 

 การศึกษา  √ √ √ 
 อาชีพ  √ × √ 
 ร่ายได ้  √ √ √ 

 สถานภาพสมรส  × × √ 
 การมีบุตร  × × √ 

แหล่งที่มาของเงิน-
Source of fund 

บัตรเครดติ ในระบบ √ √ √ 
สินเช่ือธนาคาร √ √ √ 
จ าน าทะเบียนรถ √ √ √ 
นายทุน นอกระบบ √ √ √ 

การใช้ไปของเงิน- 
Use of fund 

หวยและการพนัน- 
Lottery and Gambling 

 √ √ √ 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ
ขายฝากทองค าที่ห้าง
ทอง 

ประวัติปฏิเสธสินเช่ือ
ธนาคาร-Bank refuse 

 √ × √ 

 
ตำรำงที่ 46. วิเครำะห์ข้อมูลที่มคีวำมสัมพันธ ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติทำงกำรเงิน 

โดยกำรใช้เคร่ืองมือ Pearson’s Correlation Coefficient 
 Overview Before Covid-19 During Covid-19 

รายได*้ยอดขายฝาก √ / + √ / + √ / + 

รายได*้น้ าหนักทองค า √ / + √ / + √ / + 
น้ าหนักทองค า*ความถี่ในการเข้าใช้บริการ √ / - × √ / + 

 
8.2 กำรอภิปรำยผล 
การศึกษานี้ สะท้อนถึงความเดือนร้อน ความทุกข์ยากของราษฎร์ช่วงก่อนและระหว่าง  

มีโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้าเกิดโรคระบาดนี้ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนก็มากอยู่แล้ว พอท ามาหากินไม่ได้ก็ซัก
หน้าไม่ถึงหลัง เป็นความเดือดร้อนแบบ 2 เด้ง (Double Crisis) และเศรษฐกิจยุคโควิด เป็นแบบ 
K-shape ซึ่งมีธุรกิจประเภทออนไลน์ และธุรกิจกินรวบ (Monopoly) ได้ประโยชน์ ในทางกลับกัน 
ธุรกิจ SMEs พ่อค้า แม่ค้า รถเข็น จะเสียโอกาส ดิ่งลงไป ซึ่งการศึกษานี้มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน คือ
สะท้อนถึงคนกลุ่มใหญ่ที่ประสบความเดือดร้อน ซึ่งการจัดการภาครัฐเป็นทั้งเหตุ ทั้งตัวเอ้ือ ตัวช่วย 
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ตัวบรรเทาห้างทองเป็นความหวัง เป็นที่ปลดเปลื้อง ความเดือดร้อน ในระยะบรรเทา หรือ ระยะสั้น
ของประชาชนไทย 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยจะขออธิบายเพ่ือตอบค าถามงานวิจัยที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ 
สถานภาพสมรส การมีบุตร ที่แตกต่างกันของผู้ก่อหนี้โดยการขายฝาก จะส่งผลกับพฤติกรรมการขาย
ฝากที่แตกต่างกันหรือไม่ ตามแนวคิด ธนะมินทร์ สุพรรณสมบูรณ์ (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมการก่อหนี้ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคล เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกใช้การจ าน าทองคือ สะดวก เข้าถึงง่าย  
ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการศึกษาของธนะมินทร์ สุพรรณสมบูรณ์ (2560) ขัดแย้งกับการศึกษาของผู้ศึกษา 
เพราะมีปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้เงิน ของผู้ขายฝาก มีส่วนที่จะใช้บริการขายฝากทองค า 
เช่น รายได้ ในช่วงเวลา หรือ สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องของประชาชน 

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม การก่อหนี้โดยการขายฝากทองค าในพ้ืนที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี พบในทุก
ช่วงอายุ ตั้งแต่ 16-83 ปี การศึกษาต่ าสุด ระดับประถมศึกษา ถึงปริญญาโท การขายฝากส่วนมาก 
ยอดการขายฝากต่อครั้ง น้อยกว่า 10,000 บาท พบว่า ผู้ขายฝากทองค าปรากฏอยู่ในทุกช่วงอายุ 
และทุกระดับการศึกษา ที่ต้องการใช้เงิน ซึ่งสอดคล้องเช่นเดียวกับ ธนะมินทร์ สุพรรณสมบูรณ์(2560) 
“อายุตั้งแต่ 28-60 ปี มีการศึกษาสูงที่สุดตั้งแต่ ประถมศึกษา จนกระทั่งปริญญาตรี จ าน าทองเฉลี่ย
ต่ ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่จ าน าทองระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน ปีละ 2 -3 ครั้ง” ซึ่งสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านพฤติกรรมการใช้เงิน ซึ่งพบมากเพ่ือวัตถุประสงค์หวยและการพนัน สอดคล้องกับ ดลินา 
อมรเหมานนท์ (2562) กล่าวว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเงินมีผลต่อระดับทักษะความรอบรู้ทาง 
การเงินมากที่สุด พฤติกรรมทางการเงินผู้ขายฝาก พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินในระยะ
ยาว และขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี เช่น จัดสรรเงินก่อนใช้ กู้เงินเมื่อเงินไม่พอใช้ รวมทั้งขาดการ
ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อ สินค้า และมีการใช้จ่ายเกินตัว  

ผู้ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ ผู้ก่อหนี้โดยการขายฝาก น าเงินไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่าย
ทั่วไป เป็นสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) วัตถุประสงค์การก่อ
หนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการ ใช้อุปโภคบริโภค แนวโน้มก่อหนี้ในอนาคตคือ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค การเงิน
เพ่ือใช้ในจ่ายนั้นไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับ วรางคณา บัวล้อม (2558) พบว่า โดยมากมีพฤติกรรม
การใช้จ่าย ส าหรับการอุปโภค/บริโภค พฤติกรรมการใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

8.3 ข้อเสนอแนะ  
8.3.1 ห้างทองเป็นแหล่งเงินทุนหนึ่ง ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง แหล่งเงินกู้ได้ 

สะดวก และรวดเร็ว ลดปัญหาการก่อหนี้กับนายทุนเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง แต่ประชาชนก็ยังมี
พฤติกรรมการผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจากเมื่อก่อนมีโรคระบาด ประชาชนก็มีภาระรายจ่ายมากกว่า
รายรับอยู่แล้ว หรือ การขาดความสมดุลระหว่างรายจ่ายและรายรับ ก่อให้เกิดหนี้สิ้นทับถม สะท้อน
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จากหนี้เสียในระบบที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกปี อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบ ช่วงก่อนเกิดวิกฤติและช่วงมีวิกฤต
สาธารณสุข โควิด-19 เห็นได้ชัดเจนว่าในขณะนี้ ราษฎรมีความเดือดร้อนมากขึ้น สะท้อนจากผล
การศึกษานี้ เมื่อพฤติกรรมการขายฝากของประชาชน ที่ไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินของตนได้ มีปัจจัย
ด้านอาชีพ สถานภาพสมรส การมีบุตร และการถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารที่เพ่ิมมากขึ้น 
เมื่อไมส่ามารถหมุนเงินได้ หรือ ไม่มีความสามารถช าระหนี้ได้ในเวลาที่ก าหนด จึงได้ปล่อยหลุดขายขาด  

8.3.2 การเป็นหนี้เป็นเรื่องที่ดี หากสามารถบริหารจัดการหาผลตอบแทนสูงว่ายอดจ่ายได้ 
แต่หากเป็นหนี้ที่ไม่สามารถช าระได้จะส่งผลถึงสุขภาพทางการเงินที่ขาดการบริหารจัดการได้เช่นกัน  

8.3.3 ข้อค้นพบนี้ โยงไปสู่เรื่องใหญ่ของการจัดการภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงการเข้าถึง 
Nano finance ของประชาชน ผ่านห้างทอง หากประชาชนได้รับสวัสดิการข้ันพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ 
โดยหากได้เข้าถึงสินเชื่อ Nano finance จะช่วยให้ประชาชนได้บรรเทาสถานการณ์วิกฤตนี้ได้ ในช่วง
ระยะบรรเทา หรือระยะบรรเทาหนึ่ง 

8.4 งำนวิจัยครั้งต่อไป 
8.4.1 ผลการศึกษานี้ “อาจจะ” ไม่สามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในลักษณะทั่วไป เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากองค์การเดียว ในเขตพ้ืนที่เดียว อย่างไรก็ตาม  
ผลการศึกษานี้อาจสามารถน าไปใช้เป็นข้อสังเกต เพ่ือก าหนดแนวทางนโยบายด้านการเงินและ
เศรษฐกิจได้ต่อไป 

8.4.2 ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมยอดขายฝากกับราคาทอง ณ วันที่ใช้บริการ เนื่องจาก
ราคาทองมีลักษณะผันผวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19 จึงต้องการศึกษายอด
วงเงินขายฝากที่ผู้ขายฝากต้องการกู้เปรียบเทียบกับราคาทอง ณ วันนั้น ๆ ด้วย มากไปกว่านั้นผู้วิจัย
สนใจศึกษา ศึกษาการประเมินทักษะทางการเงินของผู้กู้ยืม ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อีกทั้งศึกษานโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือน 
(Consumption) และภาคเอกชน (Investment) ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ส่วนมากลูกค้าขายฝากทองค าพบมากในกลุ่มค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และ
ลูกจ้างภาคเอกชน 
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กำรศึกษำรูปแบบสื่อกำรตลำด และนโยบำยรัฐบำลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ
สินค้ำออนไลน์กลุม่ผลติภัณฑ์อำหำรเสรมิ ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองอดุรธำน ี

ลลดาภัทร ฉัตรธัญภูธิป* 

บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบสื่อการตลาด และนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสื่อ
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคยุคดิจิตอล และ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลของผู้บริโภค  

ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากเครื่องมือสื่อการตลาด และนโยบายส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ของ
รัฐบาล และศึกษาจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการค้าออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติ  
ที่เก่ียวข้องในด้านขอบเขตประชากรของงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคซึ่งเคยสั่งซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอน จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 400 ราย 

ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเครื่องมือสื่อสาร
ประเภท การรีวิวผลการใช้สินค้าจากผู้ใช้จริงมากที่สุด โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทการดูแล
สุขภาพเป็นที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส าหรับการตอบสนองต่อปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถเข้าถึงการ
รับรู้ข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านนโยบายส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ของรัฐบาล  
ในระดับปานกลาง ผู้บริโภครู้จักเว็บไซต์ไทยเทรดที่เป็นเว็บไซต์จากนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล 
ในระดับต่ า และมีการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ไทยเทรดอยู่ในระดับต่ าด้วย นโยบายของรัฐส่งผลต่อ  
การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในระดับปานกลาง 

และจากการเปรียบเทียบความถ่ีในการซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก่อนเกิด
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กับสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดการแพร่ระบาดในปี ค.ศ. 2019 -2020 และในปี ค.ศ. 2020 จนถึง
ปัจจุบัน  

 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
การค้าออนไลน์ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, สื่อการตลาด, นโยบายรัฐบาล, สินค้าออนไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
 
1. บทน ำ 

โลกยุคใหม่ที่ถูกเรียกว่า “โลกยุคดิจิทัล” เมื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั้น
เปลี่ยนไป โลกที่ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และวิวัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้กับมนุษย์ การสื่อสารของคนบนโลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ และน ามาสู่นวัตกรรมด้านการขายสินค้าที่ต่างไป 
จากเดิม โดยเกิดปรากฏการณ์การสร้างช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่ ที่ถูกเรียกว่าช่องทาง  
การขายสินค้าออนไลน์ที่ตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้
อย่างดีเยี่ยม เมื่อโลกการค้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เราจึงจ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า และท าการ
วิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ผลการส ารวจพบว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ใช้เวลาหมดไปกับอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากรายงานของ We are Social 
ที่ เก็บข้อมูลผ่ าน Social Media Management Tool ที่ เ รียกว่า  Hootsuite การใช้ เวลากับ
อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีนี้ส่วนใหญ่ยังคงหมดเวลาไปกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ด้วยเวลาที่มากถึง 
4.57 ชั่วโมงต่อวัน ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 50.18 ล้านคน ปี พ.ศ. 2562 โลกเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ “ไวรัส” ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คือ เหตุการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่มีต้นก าเนิดการแพร่ระบาดจากเมือง อู่ฮ่ัน ประเทศจีน และยังต้อง
เผชิญมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคน
ทั่วโลก การท างานรูปแบบที่เรียกว่า “Work From Home” ถูกน ามาใช้ในหลายองค์กรเพ่ือยับยั้ง
และลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 (covid 19) การด าเนินชีวิตของคนไทยที่
เปลี่ยนไปท าให้นิสัยการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากความพิถีพิถันในการเลือกที่เน้นคุณภาพ 
และรสชาติเป็นหลัก น าไปสู่การผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรมในปริมาณมาก โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาด 
และการขายที่มากขึ้น จึงท าให้เทรนของสินค้าสุขภาพได้รับความนิยมยิ่งขึ้น หนึ่งในสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมคือสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม   
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ชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยาได้ 
พิจารณาอนุญาตไปทั้งหมด สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 6 กลุ่ม ดังนี้  

1) วิตามิน  
2) แร่ธาตุ  
3) กรดอะมิโน  
4) กรดไขมัน เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดไขมันโอเมก้า 6  
5) ผลผลิตจากพืช เช่น โอลิโกฟรุกโตส เพกติน ใยอาหาร และสารสกัดเมล็ดองุ่น  
6) ผลผลิตจากสัตว์ เช่น ผงหอยนางรม สารสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเล น้ ามันปลา 

และกระดูกอ่อนปลาฉลาม 
ในปัจจุบันสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีความหลากหลายทั้งเรื่องชนิด คุณสมบัติ 

คุณภาพ และราคา ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นอย่างดีท าให้ตลาดขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งใน และนอกประเทศของผู้บริโภค การค้าออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ ส าหรับ
สังคมไทย และกฎหมายที่มีอยู่ก็ยังไม่ทันสมัยพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการแก้ไข ปรับปรุง และร่างกฎหมายเพ่ิมเติม ซึ่งมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับ เพื่อให้มีความทันสมัยสนับสนุน ควบคุม ดูแลให้ธุรกิจด าเนินไปอย่าง
ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสื่อการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
ผู้บริโภคยุคดิจิทัล 

2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล 
 
3. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาถึงเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด
ออนไลน์ และนโยบายส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ของรัฐบาล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จ.อุดรธานี 
โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก การสุ่มตัวอย่างที่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่องทางออนไลน์  
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน มีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท า
แบบสอบถามโดยการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ  
ออกแบบสอบถาม นอกจากนี้ได้มีการก าหนดรูปแบบของวิธีด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้  
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3.1 ลักษณะของประชำกร กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง และกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  
3.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตำม 

 
 

 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
3.3 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล จาก 2 รูปแบบคือ  

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ซึ่ งมาจากการท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยให้ตอบค าถามแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน์ 

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ค้นหา และรวบรวมจาก
ต าราเรียนบทความ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
1) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น เพศชาย มีจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิง 
มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

2) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยมากเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาเป็นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 21-30 ป ี
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.3 และกลุ่มคนที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน  

 

เคร่ืองมือกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
ออนไลน์ ของผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 

 

 

กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำออนไลน ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 



[547] 

 

3) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นกลุ่ม 
ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือระดับปริญญาโท
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ระดับ
อนุปริญญาจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

4) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.4 และอาชีพพนักงาน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 

5) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ที่มี
รายได้ต่อเดือน 10,001-35,000 บาท มีจ านวนสูงสุดคือ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ
กลุ่มรายได้ต่อเดือน 35,001-50,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 กลุ่มรายได้ต่อเดือน 
50,001-100,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 กลุ่มรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 

4.2 ปัจจัยด้ำนเครื่องมือสื่อสำรกำรตลำดออนไลน์ 
1) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามประเภทคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าออนไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมที่มีคุณสมบัติดูแลเรื่องสุขภาพมากที่สุด จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา
คือคุณสมบัติด้านความงาม/ผิวพรรณ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และคุณสมบัติด้าน 
การลดน้ าหนัก/กระชับสัดส่วน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

2) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเครื่องมือสื่อสารการตลาดออนไลน์ จากการศึกษาระดับ
ความส าคัญของปัจจัยด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า สื่อการตลาดออนไลน์ในรูปแบบของภาพรีวิวการใช้
สินค้าของผู้บริโภค ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมา คือรูปภาพ ข้อความ
บรรยายสรรพคุณ คลิป VDO รีวิวสินค้าของดารา คนดัง เน็ตไอดอล การ LIVE สดขายสินค้าของ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับมาก และรายการ TV ไดเร็ค 
ตามช่องทีวีดิจิตอล ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับปานกลางเพียงเท่านั้น 

4.3 ปัจจัยด้ำนนโยบำยสนับสนุนกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ของรัฐบำล  
จากการศึกษาระดับความส าคัญ และการเข้าถึงข้อมูลของปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนการ

ซื้อขายสินค้าออนไลน์ของรัฐบาล ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อพบว่า ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถเข้าถึงการรับรู้ข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านนโยบาย
ส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ ของรัฐบาลในระดับปานกลาง ผู้บริโภครู้จักเว็บไซต์ไทยเทรดที่เป็น
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เว็บไซต์จากนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลในระดับต่ า และมีการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ไทยเทรดอยู่ใน
ระดับต่ าตามไปด้วย นโยบายของรัฐส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในระดับ
ปานกลาง 

4.4 ปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโรคโควิด 19  
ช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด19 พบว่าก่อนเกิดการระบาดโรคโควิด19 ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.8 รองลงมา 6-10 ครั้งต่อปี ร้อยละ 24.0 และ 11-15 ครั้งต่อปี ร้อยละ 21.0 ส าหรับ
ความถี่ที่มากถึง 16-20 ครั้งต่อปี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 10.5 และการสั่งซื้อที่มากกว่า 20 ครั้งต่อปี 
มีอัตราเฉลี่ยต่ าสุด คือ ร้อยละ 11.8 

ช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ในปี ค.ศ. 2019-2020 พบว่าช่วงการเกิดการระบาดโรค 
โควิด 19 ในปี ค.ศ. 2019-2020 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 35.8 รองลงมา 6-10 ครั้งต่อปี ร้อยละ 23.8 
และ 11-15 ครั้งต่อปี ร้อยละ 21.5 ส าหรับความถี่ที่มากถึง 16-20 ครั้งต่อปี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 
10.0 และการสั่งซื้อที่มากกว่า 20 ครั้งต่อปี มีอัตราเฉลี่ยต่ าสุด คือ ร้อยละ 9.0 

ช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 - มิถุนายน ค.ศ. 2021 พบว่าช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2021-
ปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม น้อยกว่า 
5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 38.0 รองลงมา 6-10 ครั้งต่อปี ร้อยละ 23.0 และ 11-15 ครั้งต่อปี ร้อยละ 19.3
ส าหรับความถี่ที่มากถึง 16-20 ครั้งต่อปี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.3 และการสั่งซื้อที่มากกว่า 20 ครั้ง
ต่อปีมีอัตราเฉลี่ยต่ าสุด คือ ร้อยละ 7.5 

 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษารูปแบบสื่อการตลาด และนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ เป็นการศึกษา 
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และนโยบายสนับสนุน
การซื้อขายออนไลน์ของรัฐบาล และเป็นการศึกษาให้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบ 
การขายสินค้าออนไลน์ รวมไปถึงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ก่อนเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วง  
การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
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5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด คือ 10,001-35,000 บาท  

5.2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเลือกซ้ือสินค้ำออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 
ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในพ้ืนที่

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความนิยมในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านสุขภาพ โดยตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าจากรูปภาพรีวิวการใช้สินค้าจากผู้ใช้จริงมากที่สุด ปัจจุบันการค้ารูปแบบออนไลน์เป็นที่
นิยม และเติบโตอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีนโยบายในการจัดการ และสนับสนุนให้ผู้บริโภคซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ไทยเทรดแทนการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของต่างชาติ เช่น เว็บไซต์ ALIBABA, 
เว็บไซต์ AMAZON.COM เป็นต้น แต่ผลการส ารวจพบว่า เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการรับรู้
ข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านนโยบายส่งเสริมการ ซื้อขายออนไลน์ของรัฐบาลในระดับ
ปานกลาง อีกท้ังผู้บริโภครู้จักเว็บไซต์ไทยเทรด ที่เป็นเว็บไซต์จากนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลในระดับ
ต่ า จึงส่งผลให้มีการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ไทยเทรดอยู่ในระดับต่ าตามไปด้วย  

จากการเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ก่อนเกิด
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กับสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดการแพร่ระบาดในปี ค.ศ. 2019-2020 และ ในปี ค.ศ. 2020 จนถึง
ปัจจุบัน 

5.3 ผลกำรศึกษำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรค้ำออนไลน์ 
ในช่วงแรกของผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ อาจจะมีข้อติดขัดในเรื่องกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติพอสมควร เนื่องจากเป็นเรื่องการค้ารูปแบบใหม่ส าหรับประเทศไทย และกฎหมายที่บังคับใช้  
ยังไม่ทันสมัยพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงได้มีการแก้ไข ปรับปรุง และร่างกฎหมายเพ่ิมเติม ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 
เพ่ือให้มีความทันสมัย สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมต่อ
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจที่มีผู้ประกอบการ SME จ านวนมาก 

ข้อกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการค้าออนไลน์ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการควรศึกษาถึงข้อกฎหมาย และระเบียบในการท าการค้าออนไลน์อย่าง
ละเอียดก่อนการด าเนินกิจการ เพ่ือให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะ ส ำหรับผู้ประกอบกำรหรือผู้สนใจ 
ผลการศึกษาเรื่องรูปแบบสื่อการตลาด และนโยบายรัฐบาล ที่มีปัจจัยส่งผลต่ออิทธิพลต่อการ

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถ
น าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่ประกอบกิจการแล้วอยู่เดิม หรือส าหรับผู้ที่ต้องการจะ
น าข้อมูลไปใช้ก่อนการเริ่มต้นประกอบกิจการ เพ่ือท าให้ธุรกิจเติบโต และมีความยั่งยืน ได้ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค
ไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนธุรกิจ เพ่ือท าให้ธุรกิจเติบโต และเกิดความยั่งยืนขององค์กร  

2) การค้นคว้านี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
ทางช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ขององค์กรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

3) ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลด้านกฎหมาย และนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาลไปปฏิบัติเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และได้ผลประโยชน์สูงสุดในการ
ประกอบกิจการ 

4) ถึงแม้ว่าการค้าออนไลน์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และจากผลส ารวจในครั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าออนไลน์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในระดับลดต่ าลง ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ
การค้าออนไลน์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างละเอียด 
ก่อนการด าเนินการประกอบการค้า 

6.2 ข้อเสนอแนะ ส ำหรับงำนวิจัยต่อเนื่อง 
1) เนื่องจากบางข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บได้จากแบบสอบถาม ดังนั้นการวิจัยในครั้ง

ต่อไป จึงควรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บข้อมูลร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานีเท่านั้น 
หากมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะได้ผลวิจัยที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคอาจแตกต่างกันได้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะ ส ำหรับรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1) รัฐบาล และหน่วยงานที่มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล และควบคุมการค้า

ออนไลน์ ควรมีการสื่อสารถึงประชาชน หรือผู้ประกอบการให้ชัดเจน และเกิดความเข้าใจในเรื่อง
กฎระเบียบการค้า และนโยบายส่งเสริมการค้าให้มากขึ้น  

2) จากเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเกิดการค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า
การค้าแบบออนไลน์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก่อน รัฐบาลจึงออกกฎระเบียบควบคุมการค้า  
ในลักษณะนี้ในภายหลัง ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก และสูญเสียผลประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและ
ภาครัฐ เช่น ผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ ดังนั้นรัฐบาล และหน่วยงานที่มีส่วนงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างเครื่องมือที่ง่าย และสะดวกในการเข้าถึงระบบการค้าออนไลน์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจข้อบังคับ นโยบายสนับสนุนเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน และสะดวกรวดเร็วในการจัดการตามขั้นตอนที่รัฐ และกฎหมายก าหนด  

อาทิเช่น จัดตั้งองค์กรภาครัฐที่มีโครงสร้างการท างานแบบดิจิทัล เพ่ือดูแลการ
ประกอบการค้ารูปแบบออนไลน์โดยตรง และเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้อมูล เนื่องจากปัจจุบัน เราก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล หากไม่ปรับโครงสร้างการท างานให้เป็นดิจิทัล  
มากขึ้น ระบบการค้าออนไลน์ และระบบการจัดการรัฐอาจส่งผลให้ทุกฝ่ายสูญเสียผลประโยชน์ 
เนื่องจากการค้าออนไลน์ที่เพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ภาครัฐควรสร้างเครื่องมือ
ให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการสร้าง
แพลตฟอร์มเครื่องมือการจัดเก็บภาษี, นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้ค้าน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
และรวดเร็ว, ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการอัพเดทข้อมูลทางกฎระเบียบการค้าออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดเวทีประชาคมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส.อบต.) และประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนที่ 1 การเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมของประชาชนต าบล
สามัคคี สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการ  
2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ถกเถียง 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยเหตุผลที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคม ดังนี้ (1) การเข้ามามีส่วนร่วม เพราะ
ต้องการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (2) การเข้ามามีส่วนร่วม 
เพราะต้องการรับรู้ รับฟังข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีและ
อยากทราบว่าหมู่บ้านตนนั้นจะได้รับการตอบสนองโครงการใดบ้าง (3) การเข้ามามีส่วนร่วม เพราะ
ต้องการเสนอโครงการและคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองโครงการ และ (4) การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวที
ประชาคม ได้แก่ 1) ประชาชนมองไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ประเด็นแรก ในกลุ่มวัยรุ่น 
ให้ความเห็นว่า การประชาคมยังไม่มีส าคัญส าหรับตนและเป็นเรื่องที่ไกลตัว ประเด็นที่สอง แม้ไม่ได้
เข้าร่วมประชาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ ประเด็นที่สาม ประชาชนส่วนใหญ่  
มีอาชีพเกษตรกรจึงอยากออกไปท างานมากกว่าการมาประชาคม มองว่าการประชาคมจะท าให้

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เสียเวลา 2) ปัญหาด้านการสื่อสาร เกิดจากหอกระจายข่าวช ารุด บ้านอยู่ไกลกระจายข่าวไปไม่ทั่วถึง 
เพ่ือนบ้านไม่ได้บอกข่าวสารหรือชักชวน 3) ปัญหาด้านสถานที่และเวลาจัดเวทีประชาคม ด้านสถานที่ 
ควรแยกจัดตามศาลากลางบ้าน ด้านเวลา หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมน้อยสะดวกในเวลาค่ า คือ ช่วงเวลา
ตั้งแต่ 18:00 น เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด าเนินการจัดเวทีประชาคมให้แล้วเสร็จไม่เกิน 2 
ชั่วโมง 4) ปัญหาบางส่วนเกิดจากไม่ได้รับการตอบสนองโครงการ เพราะตนเป็นเสียงส่วนน้อยที่เลือก
แตกต่างจากคนอ่ืน และประชาชนบางคนไม่ชอบการถกเถียง ไม่อยากขัดแย้ง และ 5) ปัญหาด้านอ่ืน 
ๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ประชาชนบางส่วนไปท างานต่างจังหวัด ทั้งนี้จากผลการวิจัย ท าให้เกิดแนว
ทางการจัดเวทีประชาคมสู่ความส าเร็จ โดยการสร้างกลไกกระตุ้นการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดตั้งทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีการท างานเป็นเครือข่าย 
พร้อมทั้งการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในประชาชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, เวทีประชาคม, องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
1. บทน ำ 

การกระจายอ านาจ เป็นวิธีที่รัฐ ราชการส่วนกลาง โอนอ านาจการปกครองหรือบริหาร
บางส่วนบางเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ให้องค์กรหรือนิติบุคคลอ่ืนรับไปด าเนินการแทน 
ภายในอาณาเขตของแต่ละท้องถิ่น ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นโดยมีอิสระ ราชการ
ส่วนกลางเพียงก ากับดูแล 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นหลักการกระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เป็นพ้ืนฐานการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ท าหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีจังหวัดและอ าเภอเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ควบคุม การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ซึ่งในการ
บริหารราชการแต่ละส่วนต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้
บรรลุผลอย่างเป็นรูปประธรรม (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
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ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมประชาคม เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   

จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นส าคัญที่ถูกก าหนดไว้ในทุกระดับ 
เพราะการพัฒนาจะเป็นในลักษณะ เป็นการให้ฝ่ายเดียวโดยผู้รับไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
พัฒนานั้นคงไม่ได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนเป็นมาตรการส าคัญที่จะใช้ประกัน
ความต่อเนื่องของการพัฒนา (ศิริกุล กสิวิวัฒน์, 2546) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลาง ดูแลเขตรับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลสามัคคี เนื้อที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร (51,875 
ไร่) จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามัคคี, หมู่ที่ 2 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 3 บ้านผากลาง, หมู่ที่ 4 
บ้านผากลาง, หมู่ที่ 5 บ้านสวัสดี, หมู่ที่ 6 บ้านโชคอ านวย, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเจริญ และหมู่ที่ 8 
บ้านศรีวิไล มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 6,122 คน จ านวน 1,782 ครัวเรือน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี ได้จัดเวทีประชาคม พบปัญหาว่า เกิดการมีส่วนร่วมน้อย ประชาชน
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมเท่าที่ควร ส่งผลต่อการบรรจุโครงการที่ไม่มีความหลากหลาย 
การพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุกด้าน โดยสถิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ย้อนหลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2561-2563) ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1. สถิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

1 บ้านสามัคค ี 787 6 10 10 
2 บ้านโชคชัย 579 26 15 30 
3 บ้านผากลางนา 626 27 13 10 
4 บ้านผากลางนา 668 72 20 36 
5 บ้านสวัสด ี 953 53 24 97 
6 บ้านโชคอ านวย 848 43 19 48 
7 บ้านห้วยเจรญิ 979 80 18 48 
8 บ้านศรีวิไล 682 17 16 72 

รวม 6,122 324 135 351 

 
จากตารางจะเห็นความแตกต่างการเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมของประชาชน ในบาง

หมู่บ้านเกิดการมีส่วนร่วมมาก และในบางหมู่บ้านเกิดการมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งสัดส่วนมีความห่างกัน
อย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2563 หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ หมู่ที่ 5 บ้านสวัสดี 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวน 97 คน ในขณะที่หมู่ที่ 1 บ้านสามัคคี และหมู่ที่ 3 บ้านผา
กลางนา มีจ านวน 10 คน หรือร้อยละ 10.3 ของจ านวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านสวัสดี 
ซึ่งหากคิดตามสัดส่วนของผู้ที่เข้าร่วมในเวทีประชาคมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2563 จะได้ร้อยละ 2.85 
และคิดตามสัดส่วนของประชากรทั้งหมดในต าบลสามัคคี จะได้ร้อยละ 0.16 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเกิดข้ึนน้อย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ว่าอะไรท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคม อะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะน าไปเป็นข้อมูล เพ่ือเสนอแนวทางหรือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคม
มากขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดเวทีประชาคมให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
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3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
3.1 อะไรท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคม ขององค์การบริหารส่วนต าบล

สามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
3.2 ประชาชนมีปัญหาและอุปสรรคใดในการเข้าร่วมเวทีประชาคม ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 
4.1.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 

Berkley (1975) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นคือการที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

William Erwin (1976) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของตนเอง 

สายทิพย์ สุคติพันธ์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนความหมายที่ลึกซึ้ง มิได้
หมายเพียง เมื่อรัฐก าหนดโครงการอะไรขึ้นมาประชาชนก็ร่วมกันท า แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของ
การเปลี่ยนการท างาน กลไกการพัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท
หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอ านาจ (Empowerment) ในการก าหนด 
การพัฒนาให้ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มวางแผน และด าเนินการ
ในการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ และอนาคตของเขา 

อรทัย ก๊กผล (2552) สรุปว่าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน 
คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายซึ่งองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสาร 
สองทาง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ใช่การท าครั้งเดียวจบ และควรเกิดขึ้นตลอด
โครงการ 
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2) เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 

4.1.2 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรมีส่วนร่วม 
อคิน รพีพัฒน์ (2547) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1) การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2) การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา 
3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา  
โกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา

ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 

กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของ
ตนเป็นอย่างดีแล้วการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ ชาวชนบทจะไม่
เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับ
ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป ซึ่งอาจจะ
ประสบความยากล าบาก 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำประชำคม  
ดวงกมล (วัฒนสุข) พรช านิ (2550) ได้กล่าวว่า “ประชาคม/ประชาสังคม” หรือ “Civil 

Society” ความหมายตามพจนานุกรม Civil หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับพลเรือน หรือประชาชน มาจาก
ค าว่า Civilian ที่แปลว่า พลเรือนหรือประชาชน ส่วนค าว่า Society แปลว่า สังคม สมาคม หมู่ชน 
การอยู่ร่วมกันฯ 
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ประชาคม เป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน คือ ประชา และสมาคม/สังคม ซึ่งทั้งสองค านี้มี
ความหมายดังนี้ 

ประชา หมายถึง ประชาชน หรือคนที่มากกว่าหนึ่งคนเข้ามาร่วมมือกัน สมาคม/สังคม 
หมายถึง การพบปะ ปรึกษา หารือ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างคนที่มีประเด็นร่วมกัน และการ
อยู่ร่วมกัน 

ประชาคม จึงน่าจะหมายถึง “การที่ประชาชนหรือหมู่ชนที่เข้ามารวมกันเพ่ือพูดคุย
ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรูปของกลุ่ม หรือเครือข่ายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วงหรือพัฒนาประเด็น ๆ ร่วมกัน ” 

ประชาคม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน ที่จัดขึ้น
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ข้อสังเกต และ/หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ปัญหา 
หรือผลักดันในประเด็นนั้น ๆ อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชน  
มีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของพัฒนานั้น 

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงกำรเมือง  
Almond และ Verba (1965) ได้แบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 3 ลักษณะ 

1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The Parochial Political Culture) เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลย ไม่มีการรับรู้ 
ไม่มีความเห็น และไม่ใส่ใจต่อระบบการเมือง ไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (The Subject Political Culture) เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป แต่ไม่สนใจที่
จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกกระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรือ
อิทธิพลต่อระบบการเมือง บุคคลเหล่านี้จะยอมรับอ านาจของรัฐ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามกฎหมายของ
รัฐโดยดุษฎี 

3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture) 
เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดี 
เห็นคุณค่าและความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้เพ่ือควบคุม ก ากับ แล้วตรวจสอบ
ให้ผู้ปกครองท าการปกครองเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน 

Pye (1966) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาทางการเมืองและอธิบายว่า วัฒนธรรมทาง
การเมืองคือแบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึก ซึ่งก่อให้เกิดระเบียบและความหมายต่อ
กระบวนการทางการเมือง ทั้งยังช่วยวางรากฐานและข้อบังคับซึ่งควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในระบบ
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การเมือง วัฒนธรรมจึงเป็นที่รวมทั้งความคิดทางการเมืองและบรรทัดฐานทางการเมืองต่าง ๆ และ
เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการรวมตัวของมิติทางการเมืองด้านจิตวิทยาและความคิดทางการเมือง 

4.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทำงสังคม 
Robert Putnum (1993) กล่าวถึง ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง วัฒนธรรมของ

การไว้เนื้อเชื่อใจกันและความร่วมมือกัน ซึ่งท าให้เกิดความเป็นสาธารณะร่วมกันได้ Putnam 
ได้อธิบายว่า Social Capital นั้น คือความสามารถของคนในสังคมในการที่จะแปลง “I” ให้กลายเป็น 
“We” โดยสังคมที่มีระดับของ Social Capital ที่สูง จะท าให้สังคมนั้นสามารถสร้างสถาบันทาง
การเมืองที่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีความเป็นสาธารณะได้ 

4.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธนจิรา พวงผกา (2559) ได้ศึกษา “ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษา
พบว่า 1) ในการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของประชาชน ปัจจัยหลัก คือ 
ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาลน าปัญหาหรือความคิดเห็นของตนไป
ด าเนินการแก้ไขหรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ขั้นจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
ความต้องการความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล และขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประชาชน  
มีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และ 3) 
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม เกิดจากปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ เวลาในการจัดท าประชาคมของเทศบาลต าบลบางเดื่อ ตรงกับเวลาท างานของประชาชนส่วน
ใหญ่ ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และมองว่าเป็น
หน้าที่ของภาครัฐ และปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

อภิเดช สิทธิพรหม และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2561) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ  
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ (3) ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชนต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความตั้งใจที่จะพัฒนา
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ชุมชน และ (4) หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในทุกด้าน ควรให้ความส าคัญกับ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน และพัฒนา
บุคลากรขององค์กร 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ  บทความ

วิชาการ งานวิจัย รายงานโครงการ และการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต  
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

รายบุคคล ลักษณะค าถามปลายเปิด ใช้วิธีจดบันทึกสัมภาษณ์และการบันทึกเสียง ประกอบด้วย 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน 

(1) ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต จ านวน 3 คน   
(2) ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน จ านวน 135 คน   

- เข้าร่วมประชาคม จ านวน 76 คน  
- ไม่เข้าร่วมประชาคม จ านวน 59 คน 

5.2 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเอกสาร มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย มาจัดระเบียบและวิเคราะห์ตามกระบวนการของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าเสนอผลการวิจัยด้วยการเขียนเชิงพรรณนา 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  
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6.1 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี ได้จัดโครงการเวทีประชาคมระดมความ
คิดเห็นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือที่จะน าโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของประชาชน
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา และน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น เพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่
ต าบลสามัคค ี

การเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมของประชาชนต าบลสามัคคีนั้น สามารถจ าแนกขั้นตอน
การมีส่วนร่วม ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อน/ความต้องการ  
2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ถกเถียง  
3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของ

โครงการที่ได้ด าเนินการ รวมทั้งการประเมินโครงการที่ได้ด าเนินการให้แล้วเป็นอย่างไร 
ดังที่นักวิชาการได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ อาทิ William Erwin (1976) กล่าวว่า 

การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของตนเอง นอกจากนี้ สายทิพย์ สุคติพันธ์ (2534) ได้กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีความหมายที่ลึกซึ้ง เป็นกลไกการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก จึงหมายถึง 
การคืนอ านาจ (Empowerment) ในการก าหนดการพัฒนาให้ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชน
ต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มวางแผน และการด าเนินการในการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ และอนาคตของเขา 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีเหตุผลหลายประการที่ท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคม ดังนี้  

1) การเข้ามามีส่วนร่วม เพราะต้องการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม  
ในการค้นหาปัญหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียด วิเคราะห์พิจารณาสิ่งไหนที่จะด าเนินการ
ได้ และสิ่งไหนที่ด าเนินการไม่ได้ รวมทั้งการตัดสินใจพิจารณาเลือกโหวตโครงการที่ประชาชนเห็นว่า 
มีความจ าเป็นเร่งด่วน ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือเร่ง
พัฒนาในพื้นที ่

การประชาคมเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) การสื่อสารที่
ผู้ส่งและผู้รับข่าวสารสามารถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกัน ประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับสาร 
แต่สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมปรึกษาหารือกันได้ ในขณะที่
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องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการวิทยากร และตอบค าถามส าหรับข้อ
สงสัยของประชาชน โดยในเวทีประชาคมไม่มีการผูกขาดบทบาทกันไว้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้มุ่งเน้น
การเอาแพ้เอาชนะเก่ียวกับความคิดของตนเอง แต่เป็นการให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจร่วมกัน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า มีประชาชนจ านวนมากที่ต้องการเข้าร่วมเวทีประชาคม 
เพ่ือแสดงออกทางความคิดและมีความรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วม รู้สึกถึงความส าคัญของการประชาคม 
เมื่อเข้าร่วมแล้วจะเข้าร่วมเป็นประจ าทุกครั้งที่มีการประชาคม และมีน้อยครั้งที่ไม่เข้าร่วมเพราะติด
ธุระ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้คาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีจะต้อง
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการให้ โดยขอเพียงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง ได้พูดคุยบอกเล่าถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการ หรืออย่างน้อยร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการตัดสินใจยกมือโหวตจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ยกตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ ได้กล่าวว่า 

“แม่มาร่วมเป็นประจ าทุกปีไม่เคยขาด ถ้าได้รู้ข่าวก็จะมา แม้จะติดงานยุ่ง
แค่ไหนก็จะมา” (แฮน แสวงพันธ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2564) 
“พ่ีอยากมาออกความเห็นเล่าถึงปัญหา มีอะไรก็พูดคุยกันได้ และมายกมือ
โหวตโครงการช่วยคนในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้คาดหวังให้ อบต.ท าให้ แต่ถ้าท าให้
ก็ด”ี (ล าไพ โทมฑา, ผู้ให้สัมภาษณ,์ 27 พฤษภาคม 2564) 

นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจอีก 2 ประเด็น คือ 1) ส าหรับหมู่บ้านที่มี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาคมน้อย ผู้ที่ให้เหตุผลเช่นนี้เป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทในหมู่บ้าน 
เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นส่วนใหญ่ 2) บทบาททาง
การเมืองไม่ได้ส่งผลมากเท่ากับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่อยากมาเข้าร่วมเวทีประชาคม 
กล่าวคือ หมู่ 5 บ้านสวัสดี ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก และยัง
เป็นหมู่บ้านที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีอาศัยอยู่ แต่เมื่อสัมภาษณ์ลงลึกพบว่า การที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เกิดจากความต้องการที่อยากเข้ามาแสดงความคิดเห็น นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามัคคีเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

“อยากมาให้ความร่วมมือ อยากมาแสดงความคิดเห็น ไม่ว่านายกคนไหน 
ก็มา นายกคนก่อนหมู่บ้านนี้ก็ให้ความร่วมมือดีเหมือนกัน” (เดือน วิกาลโพ, 
ผู้ให้สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2564) 

2) การเข้ามามีส่วนร่วม เพราะต้องการรับรู้ รับฟังข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี และอยากทราบว่าหมู่บ้านตนนั้นจะได้รับการตอบสนอง
โครงการใดบ้าง กล่าวคือ 1) ในการจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคีมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือออกประชาคม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 
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และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งในขั้นแรกของการประชาคมจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เช่น การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ  
เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด และการด าเนินเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน เป็นต้น เนื่องจากเป็นออก
ประชาคมตามหมู่บ้าน จัดขึ้นที่ศาลากลางบ้าน จึงมีความสะดวกในการเดินทาง และหากมาเข้าร่วม
ประชาคมก็จะสามารถรับรู้ข่าวสารและสอบถามได้ 2) อยากรับรู้ว่าหมู่บ้านตนนั้นจะได้รับการ
ตอบสนองโครงการใดบ้าง และโครงการใดมีแนวโน้มด าเนินการแก้ไขก่อน อีกทั้งความคืบหน้าของ
โครงการที่ อบต.ด าเนินการอยู่ด้วย 

“ก็ไม่ได้มาเพ่ืออยากเสนอโครงการอะไร มาเพราะอยากรู้ข่าวว่า อบต.
จะแจ้งอะไร มาฟังที่เขาคุยกัน แล้วก็อยากรู้ว่ามีโครงการอะไรบ้างแล้วจะ
ได้โครงการอะไร คนอ่ืนเขาเสนอโครงการมาก็ช่วยเขายกมือเลือกโครงการ
ที่ตัวเองว่าดี” (มะลิวรรณ วิเศษค าใส, ผู้ให้สัมภาษณ,์ 1 มิถุนายน 2564) 

3) การเข้ามามีส่วนร่วม เพราะต้องการเสนอโครงการและคาดหวังว่าจะได้รับการ
ตอบสนองโครงการ จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อประชาชนทราบข่าวการจัดเวทีประชาคม จึงต้องการ
เสนอโครงการในเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของตนและหมู่บ้าน และโครงการที่ต้องการพัฒนา
หมู่บ้าน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาหมู่บ้านให้
เจริญยิ่งขึ้น โดยประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีความเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน พยายามหาทางออก
และข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ประชาชนยังคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองโครงการ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามัคคีจะน าโครงการที่ตนเสนอไปด าเนินงานและหมู่บ้านจะได้ประโยชน์จาก
โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายได้กล่าวว่า 

“แม้ว่าไม่ได้ครั้งนี้ ก็จะเข้าร่วมสม่ าเสมอ เพ่ือให้เขาเห็นความส าคัญจนกว่า
จะได้โครงการ” (สุคนธ์ จันทร์หนู, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2564) 

ส าหรับมุมมองของผู้น าได้กล่าวว่า “การประชาคมดี เพราะจะท าให้ทุกคนรู้เรื่อง
ด้วยกัน ชาวบ้านอยากเสนออะไรก็ให้เขาเสนอไป เสนอไปแล้วเขาก็ช่วยกันเลือกของเขาเอง ถ้าไม่
ประชาคมแล้วมาให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกโครงการเองก็จะหาว่าผู้ใหญ่บ้านเลือกแต่โครงการที่ตัวเองอยาก
ได้การประชาคมแบบนี้ก็โปร่งใส ดีเสนอกันในที่ประชุมและมีมติร่วมกันไปเลย” (ค าดี โนนสุรัตน์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, ผู้ให้สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2564)  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ลงลึกอีกว่า โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคีด าเนินการให้นั้น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โครงการที่ท าให้นั้นเป็นโครงการที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอและเป็นผู้ร่วมโหวต ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีใจและเกิดความพอใจต่อการท างาน
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี ทุกปีหมู่บ้านจะได้โครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านเสนอร่วมกัน 
เช่น โครงการซ่อมถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปาเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน อุดหนุนงานประเพณี อุดหนุนการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ประชาชนเสนอไปเป็นจ านวน
มาก ในส่วนนี้ประชาชนบางรายมีความเข้าใจถึงเหตุผลว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

หากในภาพรวมแล้วประชาชนให้ความเห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามัคคีนั้นตอบสนองต่อความต้องการ ทุกปีหมู่บ้านจะได้โครงการที่ตนเองเสนอทั้ง 8 
หมู่บ้านโดยมองว่าไม่มีหมู่บ้านใดเลื่อมล้ ามากนัก 

4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ทุกปีจะมีการ
ด าเนินงานตอบสนองโครงการที่ประชาชนเสนอ ในการนี้ประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมเวทีประชาคม 
จึงต้องการรับรู้ความคืบหน้าของโครงการที่ตนนั้นเสนอไป และเป็นเสียงสะท้อนที่บอกเล่าถึง 
การด าเนินงานว่ามีความพอใจหรือไม่ การด าเนินงานไปแล้วนั้นดีหรือไม่ดี และควรแก้ไขอย่างไร 

“เมื่อก่อนน้ าในหมู่บ้านไม่ค่อยไหล ก็เสนอโครงการก่อสร้างประปา พอได้
โครงการก่อสร้างประปา ก็แก้ปัญหาน้ าไม่ไหลได้ แต่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ า
ขุ่นบ้างเลยมาแจ้งให้ อบต. แก้ไข” (พิสมัย เงินโม่, ผู้ให้สัมภาษณ์, 31 
พฤษภาคม 2564) 

5) การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเกิดจากการผลักดันจากบุคคลผู้อื่น ได้แก่ 
(1) ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพราะ

หอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นสื่อที่สามารถท าให้ข้อมูลข่าวสารส่งไปยังประชาชนในหมู่บ้านได้รวดเร็ว  
โดยบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีการกล่าวถึงความส าคัญของการประชาคมและชักชวน เชิญชวนให้
ลูกบ้านเข้าร่วมการประชาคม 

“ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศ เขาให้มาก็มา” (ดวงใจ พลเสนา, ผู้ให้สัมภาษณ์, 
2 มิถุนายน 2564) 

หรือยกตัวอย่างหมู่ที่ 7 บ้านห้วยเจริญ มีข้อตกลงของร่วมกันว่า หากมีการ
ประชุม ประชาชนในหมู่บ้านจะต้องอยู่จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

(2) สมาชิกสภาต าบล ส่วนมากจะประสานงานกับผู้ ใหญ่บ้านในการ
ประชาสัมพันธ์ และชักชวนโดยการเคาะประตูบ้าน บอกทีมงานในหมู่บ้านให้บอกต่อกันมาเข้าร่วม
เวทีประชาคม 
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การสัมภาษณ์มีประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า ผู้น าเป็นตัวผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 
เพราะมีความใส่ใจให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เสียสละ สามารถเข้าถึงและให้ค าปรึกษาได้ ดังนั้น 
เมื่อขอความร่วมมือจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในบางหมู่บ้านมีทีมงานที่มีลักษณะจิตอาสา
ค่อยช่วยเหลือประสานงานให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

“ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เขาดีมีอะไรก็ประสานงานและขอความช่วยเหลือได้ 
เวลามีประชุมประชาคมก็มาเรียกบ้าน แล้วก็พาบอกกันต่อ ๆ ไป” 
(ห่ม ดาวแก้ว, ผู้ให้สัมภาษณ,์ 4 มิถุนายน 2564) 
“ส.อบต. ศุณา เขาก็มีทีมงานเป็นทีมไม่เป็นทางการ คล้ายเป็นกลุ่มจิต
อาสา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ที่มารวมกันแล้วก็ช่วยกันในหมู่บ้าน เวลาจะ
ท าอะไรเขาก็เรียกกันมาชวนกันมา คราวที่แล้วพวกแม่ก็พากันท าแมส 
ท าเจลแจก” (สมบูรณ์ ชาวดร, ผู้ให้สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2564) 

(3) การชักชวนจากเพ่ือนบ้าน ที่บอกข่าวสารเมื่อถึงเวลาประชาคมก็ชวน
กันมาจากการสัมภาษณ์มีประชาชนหลายท่านที่ให้ค าตอบมาว่า “เวลามีประชาคมเพ่ือนบ้านก็เรียก
ชวนกันไป ก็จะมีเพ่ือนเดินไปด้วยกัน” (ศิริกุล ศกัดิ์ดี ผู้ให้สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2564) 

จากที่กล่าวมาแล้วพบว่า ค่านิยม วัฒนธรรมของประชาชนในหมู่บ้านเป็นสิ่งส าคัญที่
ผลักดันให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จะเห็นได้จาก หมู่บ้านที่มีประชาชนเข้า
ร่วมในเวทีประชาคมมาก เพราะประชาชนในหมู่บ้านให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือ 
ร่วมมือร่วมแรงกัน การเป็นมิตรที่ดีต่อเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเวที
ประชาคมแต่รวมถึงในโครงการและงานต่าง ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างหมู่ 5 บ้านสวัสดี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามัคคี ประกาศว่าจะมีการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ ณ ศาลากลางบ้าน เมื่อถึงเวลานัดหมาย
ประชาชนในหมู่บ้านจะพร้อมใจกันมาช าระภาษี ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่มีผู้เสียภาษีครบถ้วนตามบัญชี
รายชื่อ 

ซึ่ง Almond และ Verba (1963) (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2562, น.307) ได้กล่าวว่า 
เป็นลักษณะ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ที่บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเมืองเป็นอย่างดี เห็นคุณค่าและความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้ Robert 
Putnam (1993) (จันทรานุช มหากาญจนะ, 2559, น.83) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง พบว่า 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมทางการเมืองมีผลต่อความแตกต่าง โดยหน่วยงานภาครัฐที่มี
ประสิทธิผลจะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับของ ทุนทางสังคม หรือ Social Capital ในระดับสูง (หมายถึง 
วัฒนธรรมของการไว้เนื้อเชื่อใจกันและความร่วมมือ) ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ
และไม่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้จะพบในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือระหว่างคนในสังคม และมีทุน
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ทางสังคมในระดับต่ า ดั่งที่สะท้อนจากผลการศึกษาว่าการมีส่วนร่วมของแต่ละหมู่บ้านมีความร่วมมือ
ที่แตกต่างกัน 

6.2 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเวทีประชาคม ดังนี้  

1) ประชาชนมองไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งได้หลายประเด็นดังนี้  
ประเด็นแรก จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง 136 คน มีจ านวน 5 คน ที่เป็นกลุ่ม

วัยรุ่น ช่วงอายุ 14-19 ปี ทุกคนให้ความเห็นว่า การประชาคมยังไม่มีส าคัญส าหรับเขา โดยกลุ่มวัยรุ่น
มองว่าการประชาคมเป็นเรื่องที่ไกลตัว พวกเขาสนใจอยู่บ้านเพ่ือเล่นเกมและไปเที่ยวเล่นกับเพ่ือน
มากกว่าที่จะมาเข้าร่วมการประชาคม ซึ่ ง 3 ใน 5 คน รับรู้ข่าวการประชาสัมพันธ์การจัดเวที
ประชาคม แต่มองว่าให้เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ในการเข้าร่วมประชาคม  

ประเด็นที่สอง แม้ไม่ได้เข้าร่วมประชาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนิน
โครงการ 

เหตุผลแรก คือ มีความเชื่อมั่นในตัวผู้น าหมู่บ้านและคนที่ไปประชาคมว่า จะเสนอ
โครงการที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม และตรงกับความต้องการ “ให้ผู้ใหญ่บ้านกับคนอ่ืนเขาเสนอเลย 
ยังไงเขาก็เสนอเก่ียวกับประโยชน์หมู่บ้าน” (พิทักษ์ พันชัย, ผู้ให้สัมภาษณ,์ 28 พฤษภาคม 2564) 

เหตุผลที่สอง คือ ความเคยชินกับการที่คนอ่ืนเป็นตัวแทนให้ แม้ตนจะไม่เข้ ามา 
มีส่วนร่วมในการประชาคม แต่หมู่บ้านก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเป็นประจ าและ
ร่วมรับประโยชน์เช่นเดียวกับคนในหมู่บ้าน “แม่คิดว่าเขาได้ใจ คนที่เคยมาประชาคมก็จะมาเป็น
ประจ า คนที่ไม่เคยมาก็ไม่มา เคยถามว่าท าไมไม่มา เขาก็บอกว่าให้พวกแม่พูดเลยเสนอเลย ทุกปีทาง
อบต.ก็ให้โครงการอยู่แล้ว” (วิไล ชาวดร, ผู้ให้สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2564) 

ประเด็นที่สาม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทุกวันต้องออกไปท าไร่ ท านา 
ท าสวน จึงอยากออกไปท างานมากกว่าการมาประชาคม มองว่าการประชาคมจะท าให้เขาเสียเวลา 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มวัยรุ่นมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 
(Almond และ Verba, 1963) ที่บุคคลไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลย ไม่มีการ
รับรู้ ไม่มีความเห็น และไม่ใส่ใจต่อระบบการเมือง ไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง ในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ที่บุคคลมีความรู้
ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป แต่ไม่สนใจจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุก
กระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบการเมืองนั้นเอง 
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2) ปัญหาด้านการสื่อสาร จากการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีจะ
ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมผ่านหนังสือเชิญประชุม ส่งให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก
สภาต าบล ในการเผยแพร่กระจายข่าวสารของเวทีประชาคมผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน โดยส่วน
ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศ 2 รอบ รอบแรก คือ ตอนเย็นก่อนวันประชาคมในวันถัดไป รอบสอง คือ 
ตอนเช้าของวันประชาคม เวลาประมาณ 06.00 น. รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ LINE 
Facebook 

จากการสัมภาษณ์พบว่า มีประชาชนหลายรายที่ไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ 
เนื่องจากไม่อยู่บ้านในช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว , หอกระจายข่าวช ารุด, บ้านอยู่
ไกลกระจายข่าวไปไม่ทั่วถึง เพ่ือนบ้านไม่ได้บอกข่าวสารหรือชักชวน 

อีกทั้ง ในบางครั้งการประกาศของผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านมีความล่าช้า ความใส่ใจ
น้อยลงกว่าเมื่อก่อน และไม่ได้อธิบายอะไรมาก ไม่ได้บอกว่าควรมาหรือว่าการประชาคมนั้นมี
ความส าคัญ 

“ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่นานแล้ว ความใส่ใจก็ลดลง เวลาประกาศก็ประกาศแบบ
ด่วน ๆ เช่น ประกาศตอนเช้าของวันประชาคม” (สายันต์ จันทราเพ็ญ,  
ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2564) 
“ผู้ใหญ่บ้านประกาศแค่วันเวลา ก็ไม่ได้อธิบายมากถึงความส าคัญ บอกว่า
ถ้าว่างก็มา” (สมควร ปานพรม, ผู้ให้สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2564) 

ซึ่งประชาชนยังให้ความเห็นอีกว่า หากทราบข่าวประชาสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือมาร่วมในเวทีประชาคม 

นอกจากนี้ ประชาชนบางรายมีความเข้าใจว่า การประชาคมควรส่งเพียงแค่ตัวแทน
ครอบครัวละ 1 คน เข้าร่วมประชาคมเท่านั้น (จากผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ เข้าร่วมประชาคม 
จ านวน 6 คน) และในบางรายรับรู้ข่าวสารการประชาคมจากคนในครอบครัวไปร่วมแล้วมาเล่าให้ฟัง 

3) ปัญหาด้านสถานที่และเวลาจัดเวทีประชาคม จากการศึกษา โดยปกติก าหนดการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีจัดเวทีประชาคมนั้น สถานที่ จะแบ่งหมู่บ้านจัดรวมกันเป็นโซน  
ณ ศาลากลางบ้านในหมู่บ้าน ได้แก่ โซนที่ 1 คือ หมู่ที่ 1, 2 และ 8 โซนที่ 2 คือ หมู่ 3, 4 โซนที่ 3 คือ 
หมู่ที่ 5 และโซนที่ 4 คือ หมู่ที่ 6, 7 ส าหรับเวลาประชาคม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมประชาคมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เห็นควรแยกจัดตาม
ศาลากลางบ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพราะไม่สะดวกในการเดินทางถ้าไม่จัดหมู่บ้านตน ไม่ต้องเสียเวลา
รอหมู่บ้านอ่ืนเสนอ และมีความเป็นกันเอง กล้าพูดคุยเสนอความคิดเห็นมากกว่า 
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ส าหรับเวลาในการจัดเวทีประชาคม พบว่า หมู่บ้านที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มาก ก าหนดการเวลา จะไม่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม (09.00 น. เป็นต้นไป) จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า ไม่ว่าจะจัดตอนเช้าหรือตอนค่ า ประชาชนกลุ่มนี้ก็ยินดีมาเข้าร่วม แม้ว่าต้องออกไปท างาน
เกษตรแต่สามารถสละเวลาได้ 

ในขณะที่ หมู่บ้านที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยได้ให้ความเห็นว่า สะดวกใน
เวลาค่ า คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 18:00 น เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด าเนินการจัดเวทีประชาคมให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพราะตนต้องการพักผ่อนและไปท างานกรีดยางต่อ 

“ถ้าเปลี่ยนเวลาเป็นตอนค่ า ประมาณหกโมงเย็น แต่ไม่เกินสามทุ่มให้มาก
สุดก็จะอยู่ ให้ได้ เพราะต้องไปกรี ดยางต่อ” (อ านวย ก าเนิดกาลึม , 
ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2564) 
“จากประสบการณ์ ชาวบ้านตอนเช้าก็พากันออกไปท าไร่ ท านา จะมาได้ก็
ตอนเย็น แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานเท่ากลางวันนะ กลางวันจะอยู่จนจบเลือก
โครงการเสร็จ แต่กลางคืนถ้ามันดึกคนก็ทยอยหนี” (สุวรรณ นาสมโภช 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3, ผู้ให้สัมภาษณ,์ 28 พฤษภาคม 2564) 

4) ปัญหาบางส่วนเกิดจากไม่ได้รับการตอบสนองโครงการ กล่าวคือ โครงการที่เสนอ
จะมีการโหวตเลือกล าดับความส าคัญของโครงการ โครงการที่อยู่ล าดับต้น ๆ จึงมีแนวโน้มถูกพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ในกรณีนี้มีผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน ให้ความเห็นว่า ตนเป็นเสียงส่วนน้อย 
ที่เลือกแตกต่างจากคนอื่น ท าให้โครงการอยู่ล าดับท้าย จึงท าให้รู้สึกว่าไม่อยากไปอีก 

“โครงการส่วนใหญ่เขาก็พากันเลือกท าถนน แม่อยากได้ให้อุดหนุนอาชีพ 
แต่มาแล้วก็เสียงแพ้เขา” (ค าใส แก้วมีแสง, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 
2564) 

ในการนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมเวทีประชาคมว่า เพราะเหตุใดคน
ส่วนใหญ่จึงเลือกโหวตแต่โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า “ที่เลือกโครงการท า
ถนนท าน้ าประปา ท าฝาย เพราะได้ใช้ทุกวันก็อยากให้สะดวก ถนนก็ขับไปนาทุกวันเวลาฝนตก  
ก็ล าบาก น้ าก็ใช้กินใช้อาบทุกวัน” (นิตยา ข้องนอก, ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2564) 

นอกจากนี้ ยังพบประเด็นอีกว่า ประชาชนบางท่านไม่ชอบการถกเถียง ไม่อยาก
ขัดแย้ง และไม่อยากแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันย่อมมีการถกเถียงและ
หาเหตุผลซึ่งช่วงเวลานี้ใช้เวลานาน จึงท าให้ไม่อยากมาเข้าร่วม  
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ซึ่งการถกเถียง เกิดจากการพยายามเพ่ือแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและ 
อาจเกิดความขัดแย้ง รอบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือ กระบวนการที่เกิดจากความ
พยายามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีความตั้งใจจะโต้ตอบความพยายามของอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยการขัดขวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถบรรลุเป้าหมายหรือได้รับผลประโยชน์ตามต้องการ 
แต่อย่างไรก็ตาม ลิวอิส เอ. โคเซอร์ (Lewis A. Coser) เป็นนักทฤษฎีความขัดแย้งที่มองว่ า 
ความขัดแย้งก่อให้เกิดทั้งด้านบวกและด้านลบ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้สังคมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากด้านหนึ่ง
ไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พอใจต่อสังคมที่เขาอยู่ เขาจะพยายามท า
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ ซึ่งการจัดเวทีประชาคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี เมื่อเกิดการถกเถียงจากความคิดต่าง จะไม่ได้เกิดความขัดแย้งถึงขั้น
การทะเลาะ แต่เป็นการขัดแย้งของการหาเหตุและผล และสุดท้ายจะจบลงด้วยความเข้าใจข้อตกลง
ร่วมกัน ดังนั้น การที่ประชาชนกลุ่มนี้พยายามหลีกเลี่ยงหรือยอมแพ้ที่จะต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น จะน าไปสู่การเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 

5) ปัญหาด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาจากการท างานต่างจังหวัดนาน
ครั้งถึงกลับบ้าน ท าให้ไม่ได้ทราบข่าวสาร 
 
7. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การมีวัฒนธรรมทางการเมืองและทุนทางสังคมที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  

ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ทุกคน  
มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม อีกทั้งตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของรัฐ 
ในหมู่บ้านที่มีการมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึง การมีทุนทางสังคมของคนในหมู่บ้าน บอกถึง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจกันและกัน ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ค่านิยมร่วมกัน หากหมู่บ้านไหนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น แสดงให้เห็นถึงการมีทุน 
ทางสังคมสูง ส่งผลท าให้เกิดการกระท าร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม และ
ส่งผลให้การท างานของรัฐเกิดประสิทธิภาพต่อไป  

ในขณะที่ประชาชนที่ไม่เข้าร่วมหรือหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมน้อย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม 
ทางการเมืองแบบคับแคบ (กลุ่มวัยรุ่น) ที่ไม่ใส่ใจและคิดว่าตนเองไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วมและ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่ว ๆ ไป 
แต่ไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพล
ต่อระบบการเมือง รวมทั้งทุนทางสังคมที่ต่ า เห็นได้จากปัญหาหอกระจายข่าวช ารุด เกิดการกระจาย



[571] 

 

ข่าวสารไม่ทั่วถึง หากเกิดในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมมาก ปัญหานี้จะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้ามามีส่วนร่วม
ในเวทีประชาคม เพราะพวกเขายังมีเพ่ือนบ้านที่สามารถชักชวนกันมาได้  

ดังนั้น หากจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เราต้องสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม 
โดยเริ่มจากการสร้างกลไกการกระตุ้นการมีส่วนร่วม สังเกตจากหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมมากเกิดจากการ  
มีทีมงานที่ดี กระตือรือร้น ในการผลักดันให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม และประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้า
ร่วมเกิดจากการรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง อีกทั้งแท้จริงแล้วประชาชนไม่ได้เกลียดชังการมีส่วนร่วม 
เพียงแต่ไม่เห็นถึงความส าคัญ การกระตุ้นการมีส่วนร่วมจึงมีความเป็นไปได้ เพราะมีผู้น าและ
ประชาชนในหลายหมู่บ้านที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ การด าเนินการเป็นหมู่คณะ ช่วยกันขัดเกลาคน
ในสังคม เป็นแบบอย่าง และให้ค่อย ๆ เปลี่ยนมุมมองความคิดให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เขาจะเห็นถึงบทบาทความความส าคัญของ
ตนเอง ว่าตนมีอ านาจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ภาครัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมจะถูก
ถ่ายทอดไปยังบุคคลในครอบครัว เมื่อพ่อและแม่เป็นแบบอย่างของลูก เด็กจะเห็นถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมเกิดความเป็นประชาธิปไตย อีกทั้งการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจ านวนมากจะท าให้เห็นถึงความหลากหลายของปัญหา ความต้องการ การเสนอโครงการที่
หลากหลาย เกิดข้อถกเถียง ปรึกษาหารือร่วมกัน และเสียงส่วนน้อยจะไม่ถูกละเลยหากชี้ชัดว่า
โครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก โดยภาครัฐต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาให้มีความครอบคลุม  
ในหลายมิติ เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นตน   
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 แนวทำงกำรจัดเวทีประชำคมสู่ควำมส ำเร็จ  
8.1.1 สร้ำงกลไกกระตุ้นกำรมีส่วนร่วม 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาต าบล ผู้อ านวยการกอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชน 
ท าหน้าที่ (1) ให้ค าปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์พัฒนา นโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อย่างไร 
สิ่งไหนที่ท าได้ตามอ านาจหน้าที่ สิ่งไหนที่ท าไม่ได้ งบประมาณแต่ละปีเป็นอย่างไร จัดสรรในส่วนงาน
ใดบ้าง เป็นต้น (2) ร่วมจัดตั้งทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม (3) ร่วมกันวางแผนรูปแบบการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม เช่น การจัดท าคู่มือประชาชน เสนอแนะแนวทางและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการมี
ส่วนร่วม (4) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กับทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาชน 
ในกระบวนการเกิดการมีส่วนร่วม และ (5) ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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โดยปกติองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีจะจัดท าโครงการเวทีประชาคมระดม
ความคิดเห็นได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในเวทีประชาคม เพ่ือส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่
เข้าร่วมประชาคม หากแต่เป็นการแต่งตั้งเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในช่วงของการออกประชาคม  
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาคมบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ก็หมดลง เกิดความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น 
จึงควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จะท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น หลังจาก
เสร็จสิ้นเวทีประชาคม ประชาชนยังสามารถติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆผ่านคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะเป็นผู้ประสานงานหาค าตอบและแจ้งให้ประชาชนทราบในล าดับต่อไป 

2) จัดตั้งทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามัคคี, 
หมู่ที่ 2 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 3 บ้านผากลางนา, หมู่ที่ 4 บ้านผากลางนา, หมู่ที่ 5 บ้านสวัสดี, หมู่ที่ 6 
บ้านโชคอ านวย, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเจริญ และหมู่ที่ 8 บ้านศรีวิไล รวมทั้งสิ้น 8 ทีม แต่ละทีมจะมี
สมาชิกในหมู่บ้าน มีการท างานเป็นเครือข่าย เพราะเครือข่ายเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและ 
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานของกันและกัน ดังนั้น การมี
เครือข่ายสนับสนุนจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนเกิดการกระตือรือร้นในระดับพ้ืนที่มากข้ึน 

คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะเป็นผู้ค้นหาสมาชิกทีมงานและเปิดกว้าง
ให้กับผู้สนใจที่มีความเป็นจิตอาสาและเสียสละ ทั้งนี้จะต้องเกิดจากความสมัครใจเป็นส าคัญ ทีมงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงบทบาทของการมีส่วนร่วม การท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่ชุมชนรู้จักและเข้าถึงเข้าใจในชุมชนเป็นอย่างดี ท าหน้าที่ในการสร้างความ
เข้าใจกระตุ้นคนในพ้ืนที่ ให้ เกิดการมีส่วนร่วม สร้างการตระหนักในการเป็นเจ้าของชุมชน  
ด้วยประชาชนในหมู่บ้านจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว พบปะกัน เกิดการสื่อสารเห็นหน้าและ
พูดคุยกันโดยตรงในงานต่าง ๆ เช่น งานบุญประเพณี งานเลี้ยง ทีมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะท าให้
ความห่างระหว่างองค์กรและประชาชนแคบลง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือผ่านเวทีประชาคม เพ่ือวางแผนก าหนด
แนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาต าบลร่วมกัน 

3) การประชาสัมพันธ์ โดยปกติแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคีจะประชาสัมพันธ์
การจัดเวทีประชาคมผ่านหนังสือเชิญประชุม ส่งให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาต าบล ในการ
เผยแพร่กระจายข่าวสารของเวทีประชาคมผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ LINE Facebook อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า ยังมีประชาชนที่ไม่ได้รับทราบ
ข่าวสาร ซึ่งเกิดจากหอกระจายข่าวในหมู่บ้านช ารุด หรือช่วงที่มีการประกาศตนไม่ได้อยู่บ้าน ดังนั้น 
ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงหอกระจายข่าวให้สามารถใช้การได้อย่างสม่ าเสมอ และเพ่ิมช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบโดยจัดท าคู่มือประชาคม แผ่นพับ 
แผ่นโปสเตอร์ติดบอร์ดประชาคม เพ่ือการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการมีส่วนร่วม 
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4) ด้านสถานที่และเวลาในการจัดเวทีประชาคม ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความสะดวกของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น สถานที่ควรเป็นศาลากลางบ้าน แยกตาม
หมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน (แตกต่างจากเดิมที่จัดเป็นโซน) ส าหรับเวลาในการจัดเวทีประชาคม พบว่า 
หมู่บ้านที่มีการมีส่วนร่วมน้อยควรจัดประชาคมในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้องด าเนินการจัดเวทีประชาคมให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมง ในส่วนของหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมมาก 
พบว่า ไม่มีปัญหาด้านเวลาในการเข้าร่วมประชาคม ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปยังเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

8.1.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินเวทีประชำคม 
ขั้นตอนที่ 1 กำรแจ้งข่ำวสำรและวัตถุประสงค์ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ เช่น 

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ การจัดเก็บภาษี 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาคมให้ชัดเจน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในความเป็นประชาธิปไตยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 2 กำรระดมสมอง 
ประชาชนร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาในแต่ละด้าน การแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทาง/โครงการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชน 
ขั้นตอนที่ 3 กำรเสนอโครงกำร 
หลังจากประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันระดมสมองแล้ว สรุปผลรวบรวมโครงการ

เสนอในกระดาษชาร์ท โดยจัดเรียงตามแต่ละด้านยุทธศาสตร์ เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการพัฒนาอาชีพ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 กำรพิจำรณำโครงกำร 
ด าเนินการจ าแนกของโครงการ ได้แก่ (1) โครงการที่ประชาชนสามารถด าเนินการ

ได้ แต่อาจขาดทุนทรัพย์ (2) โครงการที่ประสงค์ให้ อบต.ด าเนินการ (3) โครงการที่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการได้ ในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะท า
หน้าที่ประสานงานให้ 

ขั้นตอนนี้ประชาชนจะร่วมพิจารณาโครงการ จัดล าดับความส าคัญ มีการแสดง 
ความคิดเห็นมากมาย ร่วมถกเถียง ปรึกษาหารือกัน และมีข้อตกลงร่วมกัน จากนั้นร่วมตัดสินใจยกมือ
โหวตโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สะท้อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงทัศนะและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของตน 
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ขั้นตอนที่ 5 สรุปโครงกำรและติดตำมโครงกำร 
เจ้าหน้าที่สรุปโครงการ โดยเรียงล าดับโครงการที่ได้คะแนนโหวตจากมากไปน้อย 

และรวบรวมเขียนเป็นเอกสาร โดยมีผู้รับรองโครงการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต และ
ประชาชน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ 

8.1.3 น ำโครงกำรไปจัดท ำแผนพัฒนำและจัดสรรงบประมำณ 
องค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมโครงการทั้งหมดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม

กระบวนการเมื่อโครงการถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ในช่วงของการจัดสรรงบประมาณ 
โครงการที่ถูกจัดล าดับในเวทีประชาคมในแต่ละด้านจะถูกพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
พัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

 
ภำพที่ 1. แสดงแนวทางการจัดเวทีประชาคมสู่ความส าเร็จ 
 

เมื่อสร้างกลไกการกระตุ้นการมีส่วนร่วม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก จะเกิด โครงการ
พัฒนาที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกด้าน เป็นการตอบสนองที่เหมาะสม ตามเจตจ านงความ
เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในหลักกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะในเวที
ประชาคมเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลท าให้
เกิดความส าเร็จ และในระยะยาวส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ท าให้เก็บข้อมูลได้เพียงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามัคคีแห่งเดียว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นควรจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
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ปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้เกษตรกรกลุม่วิสำหกิจชุมชนสำมำรถเลี้ยงโคเนื้อ 
ได้ส ำเร็จและยั่งยืน ในพ้ืนที่อ ำเภอท่ำคันโท 

จังหวัดกำฬสินธุ ์

วิญญู นิลศักดิ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มวิสาหกิจ สามารถเลี้ยง 
โคเนื้อได้ส าเร็จและยั่งยืน กรณีศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 
คน เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ท าส าเร็จแล้วที่ สหกรณ์โคขุนโพนยางค า จ.สกลนคร / 
สหกรณ์โคเนื้อหนองสูง จ.มุกดาหาร และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค
เนื้อท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จ ในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากมาท าการเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี การรวมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อให้ส าเร็จและยั่งยืน 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ สามารถเลี้ยงโคเนื้อให้ได้ผลส าเร็จและเกิดอาชีพที่ยั่งยืนได้นั้น ประกอบไปด้วย 

ปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุด 3 ด้าน ตามล าดับคือ ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์โค ด้านการเรียนรู้
การจัดการฟาร์มทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร และด้านการหาตลาด
รองรับไว้ล่วงหน้าที่แน่นอน หากกลุ่มเกษตรกรค านึงถึงหลักปัจจัยดังกล่าวโดยให้ความส าคัญก่อน
ปัจจัยด้านอื่น ๆ โอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อก็มีมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ของอ าเภอท่าคันโทควรแสวงหาเครือข่ายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย
บริหารจัดการฟาร์มของตนเองให้พัฒนาผลผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับการลงทุนและมีรายได้มั่นคง ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ อย่างยั่งยืนยาวนานต่อไป 
ค ำส ำคัญ: เกษตรกร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, โคเนื้อ 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ABSTRACT 

The objectives of this study are: to study the factors that will make farmers successfully 
and sustainably raising beef cattle groups Case study in Tha Khantho District Kalasin Province The 
sample group consisted of 6 people representing members of the group of beef cattle farmers 
who had successfully completed the Phon Yang Kham Cow Cooperative, Sakon Nakhon Province 
/ Nong Sung Beef Cattle Cooperative, Mukdahan Province, and 6 samples were representatives of 
the group members. 

The beef cattle have not been successful. In the area of Tha Khantho District Kalasin 
Province, The tools used in this study were questionnaires and interviews then, the collected 
data was used to compare the concepts, theories, and integration of beef cattle raising for 
success and sustainability. 

The results of the study showed that important factors that will make farmers groups in 
Tha Khantho area Kalasin Province Able to raise beef cattle successfully and create a sustainable 
career that consists of the three most important factors, respectively, were the selection of cattle 
breeds. Farm management in both theory and practice of farmer group members and the market 
to find support in advance, that's for sure if a group of farmers takes into account the above 
factors by giving priority to other factors the chances of success in the beef cattle farming career 
are greater. 

In addition, beef cattle farmers in Tha Khantho area should seek new networks and 
technologies to help manage their own farms to improve their productivity in order to increase 
their ability to generate a return that is worth the investment and have stable income Occupation 
of beef cattle sustainable for a long time. 

Keywords: farmers, social community, beef cattle 
 
1. บทน ำ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) มีเนื้อหาสาระส าคัญในยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนั้น  
ถือเป็นกลไกที่ส าคัญของเศรษฐกิจฐานรากในการที่จะพัฒนายกระดับเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อไป 

วิสาหกิจชุมชน เป็นค าที่หลายคนได้ยินกันมานาน และได้สัมผัสกับวิสาหกิจชุมชนกันมา 
บ่อยครั้ง แต่อาจจะไม่ได้สนใจกับค านี้มากนัก ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากจะกล่าวถึงงานโอทอป (OTOP) 
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หลายคนก็คงเคยได้ไปงานดังกล่าวมาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการได้น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค เพ่ือการใช้
งานหรือเป็นของตกแต่ง ซึ่งมีความหลากหลาย แต่หากสังเกตจะพบว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่  
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบมาจากในพ้ืนที่นั้น ๆ วิสาหกิจชุมชนนั้น อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจาก 
การน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจน  
เครือข่ายที่เกิดขึ้น การเริ่มของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากวิถีชีวิตของคนที่มีความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
การมีกินมีใช้ การมีสังคม จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
(2548) ได้ให้ค านิยามค าว่า วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) 
หมายถึง “การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้ หมายถึงแต่เพียงเงิน  
แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ส าหรับ  
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ   หมายถึง “กิจการของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล  
เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพา ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศก าหนด” ได้มีการก าหนดลักษณะของ
วิสาหกิจชุมชนจากความหมายที่นิยามข้ึนมา โดยสรุปได้เป็นลักษณะที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1) ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการเอง แต่อย่างไรก็ดีคนนอกอาจมีส่วนร่วมโดยอาจมีการ
ถือหุ้นได้เพ่ือการมีส่วนร่วม ร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ท าให้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ 

2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะน าวัตถุดิบบางส่วนมาจากภายนอก
ได้แต่เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 

3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ซึ่งมีความรู้ภูมิปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่ม
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ได้ โดยไม่เอาแต่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรส าเร็จ 

4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานทุนที่ส าคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัย ผสมผสานกับความรู้
ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อ่ืน 

5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ท า
แบบโครงการเดี่ยว คล้ายกับปลูกพืชเดี่ยว แต่เป็นการท าแบบวนเกษตร คือ มีหลาย ๆ กิจกรรม
ประสานผนึกพลัง (Synergy) และเก้ือกูล 
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6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู้คือหัวใจของกระบวนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน หากไม่มีการเรียนรู้ก็จะมีแต่การเลียนแบบ การหาสูตรส าเร็จโดยไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ หากไม่มีการเรียนรู้ก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้ แต่บนฐานความรู้สึก
ความอยาก ความต้องการตามที่สื่อในสังคมกระตุ้นให้เกิดท าให้ความต้องการเป็นความจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตไปหมด 

7) มีการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมาย การพ่ึงตนเองคือเป้าหมายอันดับแรกและส าคัญ
ที่สุดของวิสาหกิจชุมชน ถ้าหากพลาดเป้าหมายนี้คือพลาดเป้า วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจที่มี
เป้าหมายที่ก าไรก่อนที่จะคิดท าให้รอด ไม่พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดความมั่นคงก่อนที่จะก้าวไป
พัฒนาธุรกิจ 

พ้ืนที่ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วย
เทือกเขา ที่ราบสูง ที่ลุ่ม และแม่น้ าสายหลักคือ แม่น้ าล าปาวไหลผ่าน ท าให้เหมาะในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และอุตสาหกรรม  
การพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การปศุสัตว์ด้านเลี้ยงโคเนื้อก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีเกษตรท า
กันมายาวนาน โดยส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ เลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริม 
ในช่วงที่ว่างงานจาการปลูกพืชไร่ โดยปัจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโดยการขังคอก หรือ  
โคขุน โดยเกษตรกรเลี้ยงเองในครัวเรือน และรวมกลุ่มกันเลี้ยงในรูปแบบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อจ านวน 16 กลุ่ม แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร มีทั้งขาดทุน 
ล้มเลิกไปท าอาชีพอ่ืน หรือ เลี้ยงต่อไปแต่ได้ผลตอบแทนน้อย เจอปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง เช่น  

1) ไม่มีพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสม 
2) พ้ืนที่ในการเลี้ยง หรือ ทุ่งหญ้าสาธารณะ เริ่มเหลือน้อยลง  
3) ขาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ยื่นขอสินเชื่อยุ่งยาก อนุมัติวงเงินน้อย 
4) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่น ยาและอาหารสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน ค่อนข้างแพงขึ้น 
5) ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานด้านเกษตร

และปศุสัตว์ 
6) ขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม  
7) ตลาดรองรับไม่แน่นอน ราคาข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

ดังนั้น จึงต้องท าการศึกษาหาแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ ในการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ที่
มั่นคงต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จะท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเลี้ยงโคเนื้อให้ส าเร็จและยั่งยืน ในพ้ืนที่อ าเภอ

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 

3.1 ท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น การคัดเลือกพันธ์โค รูปแบบวิธีการเลี้ยง การจัดการอาหาร 
การป้องกันรักษาโรค ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.2 เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.3 ท าให้ทราบถึง รูปแบบกลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการความคิดความพร้อม
ของชุมชนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ การบริหารจัดการ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
ความส าเร็จและยั่งยืน  
 
4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทีมีผลในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ให้ส าเร็จ
และยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์” ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี้  

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ 2 กลุ่ม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบดังนี้  

1) กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จแล้ว ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกและกรรมการของกลุ่ม 
จาก สหกรณ์โคขุนโพนยางค า จ.สกลนคร และสหกรณ์โคเนื้อหนองสูง จ.มกดาหาร 

2) กลุ่มที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อ 
ในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าผล

การศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการรวมกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยง 
โคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  

1) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อ ของเกษตรกร  
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2) ร่างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

3) น าร่างแบบสัมภาษณ์ส่งให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ของเนื้อหา 

4) แก้ไข ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5) น าแบบสัมภาษณ์ส่งให้กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเองโดยลงหน้า

งานจริง และสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ ในกรณีที่ไม่สามารถลงพ้ืนที่จริง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์โรค 
covid-19 ระบาดรุนแรง 

4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
บทความ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ และจากสื่อเว็บไซน์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการศึกษา 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ 
เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกของ
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นต้นแบบแห่งความส าเร็จ โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ในขณะสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดใจความ และประเด็นที่ส าคัญ  

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ แบบการสร้างข้อสรุป จากการศึกษารูปแบบ

หรือ ข้อมูลจ านวนหนึ่ง โดยยึดเนื้อหา สาระที่ได้จากการสัมภาษณืเป็นหลัก และน าวิธีการวิเคราะห์
มาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูล
ที่น ามาวิเคราะห์ จะเป็นข้อความเชิงบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึก 

2) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือการกระท าข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร 
โดยอาศัยความสอดคล้องกันระหว่างสาเหตุและผลที่อธิบายได้ด้วยข้อมูล  

 
5. ผลกำรวิจัย 

การค้นคว้าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลท าให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อได้ส าเร็จและยั่งยืนในพ้ืนที่
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ จากส าคัญมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด โดยขอยึดเอาแนวทางกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จได้แก่ สหกรณ์โคขุนโพนยางค า 
มาเป็นเกณฑ์ ดังนี้  
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5.1 การคัดเลือกพันธ์โคท่ีจะน ามาเลี้ยง ส าคัญมากท่ีสุด 
5.2 องค์ความรู้ด้านจัดการฟาร์ม ส าคัญมากท่ีสุด 
5.3 มีตลาดรองรับที่แน่นอน ส าคัญมากที่สุด 
5.4 การจัดการอาหารสัตว์ ส าคัญมาก 
5.5 พ้ืนที่ในการเลี้ยง ส าคัญปานกลาง 
5.6 เงินทุนและแหล่งสินเชื่อ ส าคัญปานกลาง 
5.7 การสนับสนุนจากภาครัฐ ส าคัญปานกลาง  

 
6. ผลกำรศึกษำ  

การศึกษาวิจัยค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลท าให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อได้ส าเร็จและ
ยั่งยืน ในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมปัจจัย
ด้านใดบ้างที่มีผลท าให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อได้ส าเร็จและยั่งยืน ในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์น าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวม
ข้อมูล 

จากเกษตรกรซึ่งเป็นตัวแทนจากพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่
อ าเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 6 ราย และตัวแทนกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จแล้ว ได้แก่ 
สหกรณ์โคขุนโพนยางค า จังหวัดสกลนคร, สหกรณ์โคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 6 ราย 
ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่จะมีผลท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเลี้ยงโคเนื้อได้ส าเร็จและยั่งยืน มีระดับ
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน โดยอ้างอิงแนวคิดจากทฎษฎีและกลุ่มตัวอย่างที่ประสบ
ผลส าเร็จแล้วน ามาเปรียบเทียบกับแนวคิดของเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ พบว่ามีแนวคิด
รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญไม่เหมือนกันหลายประการ เกิดช่องว่าง หรือ จุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุง กลุ่มเป้าหมายต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและให้ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ เรียงล าดับ
ใหม่ให้ด าเนินการตามแนวทางของกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จและทฤษฎี เพ่ือน าทางไปสู่ความส าเร็จและ
ยั่งยืน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

6.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ได้เรียงตามล าดับความส าคัญมากท่ีสุด สรุปผลดังนี้   
1) ปัจจัยด้านการคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ มีความส าคัญมากที่สุด ล าดับแรก

เนื่องจากการเลี้ยงโคเชิงธุรกิจจะต้องมีเลือกพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้ได้โคเนื้อที่เจริญเติบโต
เร็ว มีโครงสร้างแข็งแรง ให้เนื้อคุณภาพดี ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ สายพันธุ์ที่แนะน าได้แก่ 
ลูกผสมชาโรเลย์ 50%+โคพ้ืนเมือง หรือ ลูกผสมบรามัน+โคพ้ืนเมือง จะขายได้ราคาตั้งแต่โคตัวเล็ก ๆ
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น าไปใช้ท าพันธุ์ หรือหากเป็นโคหนุ่ม ก็น าไปเลี้ยงแบบขังคอก หรือ โคขุน จะเจริญเติบโตเร็ว น้ าหนัก
มาก คุณภาพซากดี เป็นที่นิยมมากของกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ในปัจจุบัน  

2) ปัจจัยด้านองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์ม มีความส าคัญมากที่สุด ล าดับที่สอง 
เนื่องจากเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงโคเนื้อ สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรจะต้องศึกษาพ้ืนฐานตั้งแต่สาย
พันธุ์โคท่ีเหมาะสม การจัดการอาหารทั้งข้นและหยาบ สุขาภิบาลในโรงเรือน โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น 
การเรียนรู้จากตัวอย่างกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ รวมไปถึงเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในคอกฟาร์ม
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ แล้วปรับใช้กับฟาร์มโคของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 

3) ปัจจัยด้านมีตลาดรองรับ มีความส าคัญมากที่สุด ล าดับที่สาม เนื่องหากมีแหล่ง
จ าหน่ายที่รองรับด้านปริมาณและราคา มีการประกันราคารับซื้อที่แน่นอน จะท าให้กลุ่มเกษตรกรเกิด
ความมั่นใจ มุ่งมั่นที่จะเลี้ยงและดูแลโคเนื้อให้ดีที่สุด ตั้งแต่คลอดออกมาเลี้ยงขุนในฟาร์ม จนกระทั่งโต
เต็มวัย พร้อมที่จ าหน่าย ซึ่งในปัจจุบันการรวมกลุ่มของสหกรณ์โพนยางค ามีการท าสัญญาขายและ
รับประกันราคาล่วงหน้า เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ท าให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง แน่นอน  

4) ปัจจัยด้านการจัดการอาหารสัตว์ มีความส าคัญมาก เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อ
จะต้องเตรียมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ มีทั้งอาหารข้น (TMR) เช่น หัวอาหาร อาหารผสมหมัก
ยีสต์ และอาหารหยาบ เช่นฟางข้าว หญ้าสด ในตระกูลหญ้าเนเปียร์ หญ้าหวาน เพ่ือให้การเร่ง  
การเจริญเติบโต ให้ปริมาณเนื้อแดงมากและมีไขมันแทรก รวมไปถึงแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้
แข็งแรง โดยต้องรวมกลุ่มจัดซื้อปริมาณมาก ๆ กับผู้ผลิตอาหาร เพ่ือต่อรองราคา หรือ รวมกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ปลูกหญ้าสด เพ่ือให้โคเนื้อได้บริโภคได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  

5) ปัจจัยด้านพ้ืนที่ในการเลี้ยงโคเนื้อ มีความส าคัญปานกลาง เนื่องจากการเลี้ยงโค
เนื้อโดยทั่วไปในปัจจุบันจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยกึ่งขังคอก ใช้พ้ืนทีเลี้ยงตั้งแต่ 1 ไร่ ต่อตัว หรือมากกว่า 
หากเลี้ยงโค 10 ตัว ใช้พื้นที่อย่างน้อย 10 ไร่ จึงจะเลี้ยงโคเนื้อได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 

(2) เลี้ยงแบบขังคอก หรือ โคขุน ซึ่งใช้พ้ืนที่ขนาด 20 ตารางเมตรต่อตัว 
หากเลี้ยงโค 10 ตัว ก็จะใช้พ้ืนที่ขนาด 200 ตารางเมตร ถือว่าใช้พ้ืนประหยัดแตกต่างกันมากกับ 
การเลี้ยงประเภทที่ 1 โดยปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ จะนิยมเลี้ยงโคแบบขังคอก ขุนอาหารให้
โตตามขนาดแล้วจ าหน่ายเข้าโรงเชือด จึงไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีมากเกินไป ในการท าฟาร์มโคเนื้อ 

6) ปัจจัยด้านการเงินลงทุนและแหล่งสินเชื่อให้กู้ยืม มีความส าคัญปานกลาง 
เนื่องจากการลงทุนในการเลี้ยงโคเนื้อในช่วงแรกต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคอีสาน รวมถึงอ าเภอท่าคันโท ผู้ที่จะท าอาชีพนี้ต้องใช้เงินทุนตนเองรวมกับเงินทุนการกู้ยืม 
ส่วนใหญ่จะขอกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จากกรณีศึกษาของ สหกรณ์โคขุน
โพนยางค า แนะน าว่า ควรเริ่มเลี้ยงโคจ านวนน้อย ไม่เกิน 5ตัว ก่อน และควรใช้เงินทุนของตนเองเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะจะไม่ต้องเป็นภาระเรื่องดอกเบี้ยและกังวลเรื่องการคืนเงินต้น เมื่อเกิดความรู้ความ
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ช านาญในการจัดการฟาร์มแล้ว ค่อยน าเงินผลก าไรและกู้สินเชื่อ ธกส. ขยายเพ่ิมจ านวนโคเนื้อขึ้น
เรื่อย ๆ จะได้ไม่เป็นภาระด้านการเงิน ดังนั้นสรุปได้ว่า ควรจัดการเงินลงทุนตามแนวทางข้างต้น 

7) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญปานกลาง เนื่องจาก
ในส่วนภาครัฐยังขาด นโยบายที่ต่อเนื่อง งบประมาณด้านปศุสัตว์มีน้อย ที่ผ่านมาสิ่งที่พอจะช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้บ้างคือ การให้ความรู้พ้ืนฐานบางอย่าง การส ารวจข้อมูลทะเบียนผู้เลี้ยง
โคเนื้อ การส่งเสริมให้รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน หรือ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาส  
ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน จากธนาคารของรัฐ และการบริการด้านการฉีด พ่นยาก าจัดยุง แมลงที่เป็น
พาหะน าโรคติดต่อ รวมไปถึงการเยียวยาความเสียหาย หากเกิดโรคระบาดในโคเนื้อ จากที่กล่าวมาจะ
สรุปได้ว่า การที่กลุ่มเกษตรกร จะประสบผลส าเร็จ จะต้องพ่ึงตนเอง สร้างโรงเรือน จัดซื้อพันธุ์โคและ
อุปกรณ์จ าเป็นในฟาร์มจนก่อตั้งเป็นรูปร่าง ตั้งหลักได้เสียก่อน หลังจากนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงจะ  
ยื่นมือเข้ามาช่วยแนะน าและ น าไปเป็นต้นแบบให้กลุ่ม เกษตรกรรายอ่ืนได้ด าเนินงานตาม จึงให้
ความส าคัญกับปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ในล าดับสุดท้าย  

6.2 ข้อเสนอแนะ  
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้ส าเร็จและ

ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรมีการปรับปรุง
พัฒนาใน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  

1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การจัดการ
อาหารสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันโรคระบาด และเพ่ิมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมไปถึงการน าตัวแทนสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาดูงานกับกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ  

2) กลุ่มวิสาหกิจแต่ละกลุ่มควรร่วมมือร่วมใจกัน จัดซื้อจัดหาอาหารข้นและอาหาร
หยาบ รวมถึงยา เวชภัณฑ์ จากแหล่งโรงเรือน หรือฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตต้นน้ า เพ่ือเพ่ิมอ านาจ  
การต่อรองเรื่องราคา จะได้ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลก าไรจาการเลี้ยงโคเนื้อได้มากขึ้น ทั้งนี้ นอกจาก
จะรวมกลุ่มในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโทแล้ว ควรสร้างเครือข่ายรวมกับกลุ่มสหกรณ์ที่มีอ านาจต่อรอง  
ในระดับประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มได้ด าเนินการอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

3) สร้างทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการจ าหน่ายโคเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นท าสัญญากับผู้ซื้อราย
ใหญ่ ส าหรับจ าหน่ายโคมีชีวิต หรือการขออนุญาตตั้งโรงเชือดช าแหละเนื้อสดขาย หรือ น าเนื้อโคและ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโคเนื้อ ไปแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น แหนม ใส้กรอก ใส้อ่ัว เนื้อแดดเดียว 
และหนังตากแห้ง เป็นต้น  
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กิตติกรรมประกำศ 

การค้นคว้าวิจัยอิสระครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาชี้แนะจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขข้อบพร่องมาโดยตลอด 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง ใว้ ณ โอกาสนี้ 
และขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน พ่ีน้องมิตรสหายทั้งหลายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 26 ศูนย์อุดรธานี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจในการค้นคว้าจนงานส า เร็จด้วยดี 
คุณค่าและประโยชนือันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดาร มารดา และ
บูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้และให้ความเมตตาแก่ผู้ค้นคว้าวิจัยมาโดยตลอด 
และเป็นก าลังใจส าคัญท่ีท าให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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กำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำควำมล่ำช้ำของ 
กำรน ำเอกสำรเข้ำส ำนวนควำมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ในระบบ e-Filing ศำลแขวงอุดรธำน ี

วิริยะ บูชาเกียรติ* 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาสาเหตุของความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวน
ความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ของศาลแขวงอุดรธานี และ 2) เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขความล่าช้า การศึกษาเป็นการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุดรธานี ประชุมกลุ่ม เพ่ือระดมความคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปัญหา และสาเหตุ ด้วยแผนภาพก้างปลา น าแนวทางแก้ไขไปทดลองปฏิบัติ แล้วรายงานผลเพ่ือหา
ข้อสรุปที่ใช้แก้ไขปัญหา ผลการศึกษาพบ สาเหตุหลัก 3 สาเหตุ ได้แก่ 1) สาเหตุจากคน (1) ขาด
ความรับผิดชอบ (2) ไม่เข้าใจระบบ และ (3) คนไม่พอ 2) สาเหตุจากกระบวนการท างาน (1) ไม่มี
ก าหนดเวลาน าเอกสารเข้าระบบ และ (2) ท างานซ้ าซ้อนในหลายระบบ และ 3) สาเหตุจากระบบ 
(1) ระบบ e-Filing ท างานไม่สัมพันธ์กับระบบอ่ืน และ (2) ระบบไม่รองรับการท างาน ก่อนการ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การน าเอกสารเข้าสู่ระบบล่าช้ากว่า 1 เดือนเมื่อสมาชิกกลุ่มแก้ไข
สาเหตุจากกระบวนการท างาน ด้วยการมีเจ้าหน้าที่ติดตามค าสั่งศาลในระบบ e-Filing และ 
การก าหนดเวลาน าเอกสารเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้การน าเอกสารเข้าสู่ระบบใช้เวลาเพียง 16 วัน 
แนวทางดังกล่าวสามารถแก้ไขสาเหตุด้านกระบวนการท างานได้  
ค ำส ำคัญ: e-Filing, ส านวนความอิเล็กทรอนิกส์, การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
1. บทน ำ 

ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในเขต
อ านาจ โดยมีส านักงานศาลยุติธรรมท าหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานให้แก่ศาลยุติธรรม มีเจ้าหน้าที่ประจ าศาลยุติธรรมรับผิดชอบงานธุรการ ตั้งแต่คู่ความ
เสนอค าฟ้องต่อศาลด้วยการลงทะเบียนคดี และจัดท าส านวนความเป็นกระดาษรวมเข้าเป็นส านวน 
ลักษณะคล้ายกับเวชระเบียนของโรงพยาบาลที่บันทึกและเก็บรวบรวมประวัติของผู้ป่วย แต่ส านวน

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความของศาลจะบันทึกและเก็บรวบรวมเอกสารเรียงตามขั้นตอนการด าเนินคดีตั้งแต่ยื่นค าฟ้องไป
จนถึงการสิ้นสุดคด ี

ศาลยุติธรรมมีการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2564 และน าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 มาเป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการอ านวยความสะดวก และให้การ
บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้วยความเสมอภาค 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

ปัจจุบันศาลยุติธรรมน าระบบยื่น ส่งและรับค าคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ e-Filing มาใช้เพ่ือการยื่นฟ้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจัดเก็บรักษา
เอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คู่ความสามารถยื่นค าฟ้อง ตรวจสอบเอกสารหรือติดตาม
สถานะคดีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ท าให้การบริหารจัดการคดีมีความ
สะดวกขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส านวนและตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินคดีได้จากทุกที่
ทุกเวลา  

ระบบ e-Filing มีขั้นตอนในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ ได้แก่ 1) โจทก์ผู้ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบ ยื่นค าฟ้องพร้อมเอกสารประกอบในรูปไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ 2) เจ้าหน้าที่งานรับฟ้องตรวจ
ความถูกต้องของค าฟ้องในระบบแล้วส่งผ่านไปยังผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่เวรชี้มีค าสั่งรับค าฟ้องในระบบ 
หลังจากออกค าสั่งระบบจะจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและหมายเรียกจ าเลยบันทึกไว้ 
ในระบบอัตโนมัติ 3) เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหมายเรียกพิมพ์หมายเรียกออกจากระบบเป็นกระดาษส่งให้แก่
จ าเลยเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ดังกล่าวน ารายงานผลการส่งหมายเรียกที่จัดท าเป็นกระดาษแปลงเป็นไฟล์ 
PDF เข้าสู่ระบบ 4) วันนัดพิจารณานัดแรกเมื่อศาลออกนั่งพิจารณาในบัลลังก์ในวันดังกล่าวเสร็จ 
เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานสรุปการด าเนินคดีเรียกว่ารายงานกระบวนพิจารณาคดีเป็นกระดาษให้ศาล 
และคู่ความลงชื่อ แล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF น าเข้าสู่ระบบ 5) ศาลจัดท าค าพิพากษาเป็นกระดาษแล้ว
เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์แปลงค าพิพากษากระดาษเป็นไฟล์ PDF น าเข้าสู่ระบบ 6) ศาลมีค าสั่งออก
ค าบังคับเป็นกระดาษแล้วเจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์แปลงเป็นไฟล์ PDF น าค าบังคับเข้าสู่ระบบ 
7) เจ้าหน้าที่ศาลส่งค าบังคับในรูปแบบกระดาษให้แก่จ าเลย แล้วจัดท ารายงานผลการส่งค าบังคับเป็น
กระดาษ แปลงเป็นไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ 8) ศาลมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าหน้าที่งานเก็บ
ส านวนพิมพ์หมายบังคับคดีเป็นกระดาษแล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF น าหมายบังคับคดีเข้าสู่ระบบ 
9) เจ้าหน้าที่งานเก็บส านวนแปลงบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมที่ค านวณเงินค่าธรรมเนียมตั้งแต่ขั้นตอน  
ยื่นฟ้องจนถึงศาลตัดสินเป็นไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ และ 10) เมื่อคดีถึงที่สุดโจทก์หรือจ าเลยร้องขอ 
ศาลจะมีค าสั่งให้ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเจ้าหน้าที่งานเก็บส านวนน าหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วน าเข้าสู่ระบบ  
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ระบบ e-Filing ที่ถูกน ามาใช้ในศาลแขวงอุดรธานีพบว่า มีคู่ความยื่นค าร้องขอให้น าเอกสาร
เข้าสู่ระบบ เป็นการสะท้อนว่า การท าส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้าท าให้
เอกสารในระบบไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ได้แก่ 1) การน าค าพิพากษาและ
ค าบังคับเข้าสู่ระบบล่าช้าส่งผลให้โจทก์ไม่สามารถร้องขอต่อศาลส่งค าบังคับให้แก่จ าเลย การน า
รายงานผลการส่งค าบังคับเข้าสู่ระบบ e-Filing ล่าช้า ท าให้ศาลไม่มีข้อมูลใช้ประกอบในการออก
ค าสั่งออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ท าให้โจทก์ไม่สามารถน าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของจ าเลยเพ่ือบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษา ส่วนจ าเลยเมื่อถูกบังคับคดีล่าช้าต้อง
รับภาระดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นเป็นรายวัน 2) ท าให้ประชาชนไม่สามารถติดความเคลื่อนไหวของคดีได้  
ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารและขอคัดถ่ายเอกสารในระบบได้ 3) เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ  
การท างานของศาลแขวงอุดรธานีที่ท างานล่าช้า และ 4) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
ในการท างานแต่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาของศาลยุติธรรม  

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการน าแนวคิดเรื่อง Action Learning การประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติมาใช้ในการแก้ไขเพ่ือให้การเก็บเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวดเร็วขึ้นด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เพ่ือหาสาเหตุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปสู่การปฏิบัติงานจริง  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือหาสาเหตุของความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ของศาลแขวงอุดรธานี 

2.2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ของศาลแขวงอุดรธานี 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ปัญหาของความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ e-Filing ของศาลแขวงอุดรธานีมีสาเหตุมาจากอะไร  

3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ของศาลแขวงอุดรธานีควรเป็นเช่นไร 
 
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จิรัชยา นครชัย (2553) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาสหกรณ์
ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ ากัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยการท างานในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นท าให้การจัดเก็บเอกสาร
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สามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว 2) เพ่ือช่วยให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบตามมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสาร 3) เพ่ือช่วยการสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามและตรวจสอบ
สถานะได้อย่างรวดเร็ว และ 4) เพ่ือช่วยให้องค์การประหยัดค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า การด าเนิน
โครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร (Electronic Document Management System: EDMS) 
ได้ผล คือ 1) การจัดเก็บเอกสารผ่านเว็บบราวเซอร์ท าได้สะดวกรวดเร็ว ท าให้การจัดการเอกสารท าได้
ง่ายขึ้น ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลท าได้สะดวก ตรวจสอบสถานะเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดจากการจัดการเอกสาร 3) ระบบสืบค้น
ข้อมูลช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 4) การจัดเก็บเอกสารท าได้อย่างมี
ระบบตามนโยบายขององค์การ อันเป็นการช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน ส่งผลดีในระยะ
ยาว 5) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ส่งผลให้ประหยัดกระดาษ ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และ 6) ป้องกันเอกสารสูญหาย  

ธนา พิทยะเวสด์สุนทร (2556) ศึกษาเรื่อง ปัญหาในการด าเนินกระบวนพิจารณาในการส่ง
ค าคู่ความและการตรวจส านวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนพิจารณาคดีแพ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ก่อให้เกิดในการด าเนินคดี 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า และปัญหาที่ก่อให้เกิดภาระแก่คู่ความในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีแพ่งเป็นการศึกษาจากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร รวมถึงข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตแล้วน ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้รับพบว่า กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยการท างานของ
ศาลเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่ส่งต่อความสะดวกของคู่ความในการตรวจส านวน คัดถ่ายเอกสารและ
การสืบค้นส านวนคดี ทั้งยังช่วยลดปริมาณกระดาษและค่าใช้จ่าย ป้องกันเอกสารช ารุดสูญหายและ
ประหยัดพื้นจัดเก็บส านวนคดีที่เป็นกระดาษ  

แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันของบุลากรในศาลชั้นต้น ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในศาลยุติธรรม และเพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ผลจากการวิจัยที่ได้รับพบว่า การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมมีข้อจ ากัดจากวิธีท างานของ 
ศาลชั้นต้น ไม่ว่าจะเป็น 1) ระบบจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ศาลไม่ได้ และ 2) เกิดการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังขาดทักษะในการท างาน 
ขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และไม่มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุต่อการ
พัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน  
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ชาตรี ตันศิริ (2563) ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายรถหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
หาแนวทางแก้ไขและเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Action Learning สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายรถหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ คือ สามารถลดปริมาณการจราจร
ติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

 
5. ระเบียบวิธีด ำเนินกำร  

การศึกษานี้ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning หรือ AL เป็นเครื่องมือในการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มของคนในองค์การที่ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน มีการ
ประชุมกลุ่ม 4 ครั้ง  

การประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 3 อาคารศาลแขวง
อุดรธานี การประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมที่เกิดข้ึนมีดังนี้  

1) เริ่มต้นการประชุมด้วยผู้วิจัยน าเสนอปัญหาที่พบระหว่างการท างานหลังจากที่มี
การน าระบบ e-Filing มาใช้เพ่ือระบุประเด็นปัญหา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing ล่าช้า ให้สมาชิกร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยแนวคิด Action Learning แล้วอธิบายแนวคิดซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

(1) การก าหนดปัญหา น าเสนอปัญหาแก่ที่ประชุม 
(2) การวัด เปรียบเทียบกระบวนการจัดท าเก็บเอกสารในส านวนแบบ

กระดาษกับการเก็บเอกสารในส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) การวิเคราะห์ กระบวนการท างานแล้วระดมความคิดหาสาเหตุของปัญหา

เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข 
(4) การปรับปรุง ทบทวนสาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและ

ทดลองปฏิบัติ 
(5) การควบคุม ติดตามผลการท างาน  
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การประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ชั้น 3 อาคารศาลแขวงอุดรธานี กลุ่มด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือ Action Learning ที่สมาชิก
ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ให้กลุ่มเห็นความส าคัญของการประชุม
กลุ่มท่ีสามารถให้ข้อมูลการท างาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม  

2) สมาชิกแต่ละคนให้ข้อมูลและขั้นตอนการท างานของแต่ละคนในกลุ่มงานต่าง ๆ 
และปัญหาที่ เกิดขึ้นของการท างานหลังจากที่ เริ่มมีการจัดท าส านวนความในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

การประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ชั้น 3 อาคารศาลแขวงอุดรธานี กิจกรรมที่เกิดข้ึนดังนี้  

1) ผู้วิจัยทบทวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ Action Learning เป็นการประชุม
กลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาของคนท างานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยผู้วิจัยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นเรื่องที่สมาชิกกลุ่มต้องร่วมกันท าความเข้าใจ มีความ
ตั้งใจ และร่วมกันพัฒนาการท างานแก้ไขปัญหาจริงเพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์การด้วยต้องเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

2) ผู้อ านวยการกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกพูดถึงปัญหาการท างานของแต่ละคน 
ซึ่งเป็นกระบวนการท างานปกติทั้งก่อนและหลังมีการน าระบบ e-Filing มาใช้ และทบทวนผลการ
ด าเนินการ  

การประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลแขวงอุดรธานี ชั้น 2  
ศาลแขวงอุดรธานี เป็นการประชุมพบปะเพ่ือสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบแผนภาพ
ก้างปลา และน าเสนอสาเหตุของปัญหาพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
 
6. ผลกำรศึกษำ  

จากการประชุมกลุ่มสามารถแยกวิเคราะห์หาสาเหตุของความล่าช้าของการน าเอกสารเข้า
ส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) คน 
(Man) 2) กระบวนการท างาน (Method) และ 3) ตัวระบบ e-Filing (System) นอกจากสาเหตุหลัก
แล้วยังสามารถแยกสาเหตุรองในสาเหตุหลักได้ ดังต่อไปนี้ 

6.1 สำเหตุที่เกิดจำกคน (Men) พบว่ำ  
1) การขาดความรับผิดชอบ เช่น พนักงานเดินหมายที่มีหน้าที่รายงานผลการส่งค า

บังคับในระบบ ชอบที่จะรอเวลาให้ว่างก่อนจึงจะน ารายงานผลการส่งค าบังคับเข้าระบบ โดยไม่มี
ก าหนดเวลาขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบส่วนตัวของเจ้าพนักงานเดินหมายเพราะปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ
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ก าหนดเวลาไว้เฉพาะ มีแต่ระเบียบที่วางไว้ส าหรับส านวนความกระดาษ เมื่อมีระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาสนับสนุนงานคดีการท าส านวนความเปลี่ยนรูปแบบ แต่ระเบียบยังใช้ระเบียบเดิม  

2) ไม่เข้าใจระบบ เนื่องจากระบบ e-Filing เป็นเรื่องใหม่ เจ้าหน้าที่บางคนเข้าใจว่า
เมื่อรายงานผลการส่งหมาย/ค าบังคับ ในส านวนกระดาษแล้วถือว่าเสร็จโดยไม่ต้องน ารายงานผลการ
ส่งค าบังคับเข้าสู่ระบบ  

3) จ านวนคนไม่พอ เช่น พนักงานเดินหมายมาจากหลายส่วนงานที่มีหน้าที่หลักของ
ตนเองเมื่อมารับหน้าที่ส่งค าบังคับแล้วต้องรายงานผลการส่งค าบังคับในระบบ e-Filing ซึ่งปริมาณคดี
ที่ฟ้องในระบบ e-Filing เพ่ิมขึ้น ท าให้มีงานล้นมือจึงน ารายงานผลการส่งค าบังคับเข้าระบบช้า หรือ 
งานพิมพ์หมายมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน โดยหนึ่งคนท าหน้าที่คิดบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม ส่วนอีกหนึ่งคน
มีหน้าที่พิมพ์หมายบังคับคดี จากนั้นช่วยกันน าหมายบังคับคดีกับบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมเข้าสู่ระบบ  
e-Filing ซึ่งจะสามารถน าเข้าได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละวันก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้  

6.2) สำเหตุที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน (Method) ได้แก่ 
1) ไม่มีการก าหนดกรอบเวลาในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing 
2) ท างานซ้ าซ้อนในหลายระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละงานต้องน าเอกสารเข้าสู่ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หลายระบบ เช่น ระบบ DSS ระบบ e-Filing และระบบ CIOS เป็นต้น นอกจากนี้ 
การน าเอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing ต้องพิมพ์จากข้างนอกระบบ e-Filing เพ่ือน าเสนอผู้พิพากษา 
ลงลายมือชื่อแล้วน าไปสแกนเป็นไฟล์ PDF เพ่ือน ากลับเข้าระบบ e-Filing มีขั้นตอนมากท าให้เกิด
ความล่าช้า 

6.3 สำเหตุที่เกิดจำกระบบ e-Filing (System) ได้แก่  
1) ระบบ e-Filing ไม่สัมพันธ์กับการท างานร่วมกับระบบอ่ืน เช่น ค าพิพากษาและ

ค าบังคับ 1 เรื่อง ต้องน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลายระบบ ได้แก่ ระบบ DSS การคัดถ่ายค า
พิพากษาระหว่างศาล ระบบ e-Filing และระบบคัดถ่ายค าพิพากษาของคู่ความ หรือการรายงานผล
การส่งหมาย/ค าบังคับต้องน าเข้าทั้งระบบ e-Filing และ ระบบ CIOS เป็นต้น ไม่สามารถเชื่อมข้อมูล
ในระบบเข้าด้วยกัน 

2) ระบบไม่รองรับการท างาน โดยเอกสารหลายประเภทต้องจัดท าขึ้นเป็นกระดาษ
แล้วลงลายมือชื่อก่อน จึงแปลงเป็นไฟล์ PDF น ากลับเข้าไปในระบบ e-Filing เช่น ค าพิพากษา 
ค าบังคับ รายงานผลการส่งค าบังคับ หมายบังคับคดี และบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม เป็นต้น ซึ่งระบบ  
e-Filing เองสามารถสร้างเอกสารบางประเภทได้ด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน และหมายเรียกจ าเลย  
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ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพก้างปลา พบสาเหตุของ
ปัญหาของความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ  
e-Filing ศาลแขวงอุดรธานีมีสาเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มการเรียนรู้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
สาเหตุจากกระบวนการท างาน ด้วยการให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามค าสั่งศาลในระบบ e-Filing ร่วมกับ 
การก าหนดเวลาน าเอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing ผลการปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับส านวนคดีที่มีการยื่นค าร้องขอให้น าเอกสารเข้าสู่ส านวนความ
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกันยายน 2563 ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
พบว่า ระยะเวลาในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบเร็วขึ้น ตามตารางเปรียบเทียบการน าเอกสารเข้าสู่
ระบบ e-Filing  

ตำรำงท่ี 1. เปรียบการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing ก่อนท า AL และหลังท า AL  
ประเภทเอกสำร 

ที่ขอให้เข้ำสู่ระบบ 
ก่อนท ำ AL หลังท ำ AL 

เร็วท่ีสุด (วัน) ช้ำท่ีสุด  (วัน) เร็วท่ีสุด (วัน) ช้ำท่ีสุด (วัน) 
1. ค าพิพากษา และค าบังคับ 2 188 11 14 
2. รายงานผลการส่งค าบังคับ 3 116 6 16 
3. หมายบังคับคด ี 1 97 - - 
4. บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม 2 130 - - 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ  

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการน าเอกสารเข้า
ส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Filing ศาลแขวงอุดรธานี หลังจากมีการจัด
กิจกรรมพบปะของกลุ่มการเรียนรู้ สามารถหาสาเหตุหลักและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาที่มี
สาเหตุจากกระบวนการท างาน (Method) ดังนี้  

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามค าสั่งศาลในระบบโดยเฉพาะ ท าให้มีผู้ดูแล
ติดตามค าสั่งศาลเพื่อน าไปมอบหมายให้กลุ่มงานอ่ืนปฏิบัติต่อ 

2) เนื่องจากไม่มีการก าหนดเวลาท างานในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ ปล่อยให้
เป็นไปตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน จึงให้มีการก าหนดเวลาท างานให้ชัดเจนว่า  
ค าพิพากษา และค าบังคับให้น าเข้าระบบภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันมีค าพิพากษา รายงานผล
การส่งหมาย หมายบังคับคดี และบัญชีค่าฤชาธรรมเนียมให้ด าเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ศาล  
มีค าสั่ง 
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ผลที่ได้รับพบว่า ระยะเวลาในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อมีการปรับ
กระบวนการท างานด้วยการมีเจ้าหน้าที่ติดตามค าสั่งในระบบ e-Filing ร่วมกับการก าหนดเวลาน า
เอกสารเข้าสู่ระบบ e-Filing ซึ่งระยะเวลาด าเนินการในการน าค าพิพากษา ค าบังคับ รายงานผลการ
ส่งค าบังคับ เข้าส านวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพขึ้น 

 
บรรณำนุกรม 

จิรัชยา นครชัย. (2553). ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electric Document Management 
System (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์) . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , 
กรุงเทพฯ.  

ชาตรี ตันศิริ. (2563). การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายรถหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี. เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่. 

ธนา พิทยะเวสด์สุนทร. (2556). ปัญหาในการด าเนินกระบวนพิจารณาในการส่งค าคู่ความและตรวจ
ส านวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรงุเทพฯ. 

พัชรา ลิ้มอ าไพ. (2562). ปัญหาและอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ในการยื่นค าฟ้องทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาศาลแขวงธนบุรี. เอกสารวิชาการรายบุคคล วิทยาลัยข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรม. 

แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ. (2559). การศึกษาในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 



[597] 

 

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตดัสินใจสร้ำงที่อยู่อำศัยของ
ประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดอดุรธำนี 

ศิริน นิติมงคลกุล* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัด
อุดรธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่ให้ความสนใจในด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่
อาศัย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 มีนาคม -3 
เมษายน 2564 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 133 คน พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
ให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก ในเรื่องการออกแบบที่ ได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมความมั่งคงในการด ารงชีวิต 
ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่คงทน ถาวร 
มีมาตรฐาน รองลงมาเป็นด้านราคา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด รองลงมาตามล าดับ 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ได้ผลสรุปว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญทางด้านการออกแบบบ้านที่มั่นคง แข็งแรง 
ในราคาที่เหมาะสม เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอันดับต้น ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่น้อยเกินไป ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรมีการ
สัมภาษณ์ถึงข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่
อาศัย เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมในงานวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป 
ค ำส ำคัญ: ที่อยู่อาศัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
“ที่อยู่อาศัย” เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ เพราะนอกจากจะช่วยให้ครอบครัว 

มีความมั่นคงแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การก่อสร้างที่อยู่
อาศัยยังเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงาน และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องอีกจ านวนมากในหลาย ๆ ประเทศ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เป็นอันดับต้น ๆ และในประเทศไทยทางรัฐบาลก็ได้มีนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมความมั่นคง
ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสในการมีที่อยู่ที่คงทน 
ถาวร ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน   

ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีการลงทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิชย์  ที่ อยู่ อาศัย  สถาน ที่ท าการ มีจ านวนทั้ งหมด 130 ราย 
www.dataforthai.com และในรูปแบบของผู้รับเหมาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอีกจ านวนมาก ซึ่งเป็น
ตัวเลือกให้แก่ประชาชนดัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีแคมเปญต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดใจให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในบริษัทของตนเอง ทั้งการออกแบบที่สวยงาม การน าเสนอโปรโมชั่นของแถม
ต่าง ๆ การรับประกันหลังการขาย และราคาที่ถูก เพ่ือให้ลูกค้าได้มีการเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการช่วยตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างสูงสุด 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบถึงข้อมูลและ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจเข้ าใช้บริการธุรกิจประเภท
อสังหาริมทรัพย์แก่ผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด และช่วยให้ผู้ประกอบการทราบแนวทางใน
การปรับปรุงการบริการในธุรกิจของตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
3. วิธีกำรศึกษำ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จ านวน 37 ข้อ เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างท าการตอบแบบสอบถามครบถ้วน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์

http://www.dataforthai.com/
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ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และท าการน าเสนอ 
ในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ส าหรับบรรยายข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และบรรยายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและ
สร้างที่อยู่อาศัย  

 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน พบว่า 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 36-45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15 ,000-20,000 บาทต่อเดือน 
มีอาชีพค้าขาย สมาชิกในครอบครัว จ านวน 5-8 คน เคยมีโอกาสตัดสินใจซื้อ/สร้างบ้าน โดยราคาที่
เคยซื้อ/สร้างอยู่ที่ 1,500,000-2,000,000 บาท มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และเคยซื้อ/อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอุดรธานี 

4.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เลือกการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ืออยู่อาศัยส าหรับตนเองและครอบครัวเป็นวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อ แหล่งข้อมูลของโครงการจากป้ายโฆษณาตามจุดต่าง ๆ ที่สังเกตได้ง่าย ที่อยู่อาศัยที่อยาก
สร้าง/เคยซื้อ เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ/สร้าง มากกว่า 4 สัปดาห์ โดยมี
ระดับราคาต่ ากว่า 2,000,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินคือ แฟน/คู่สมรส และเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจในอันดับแรกคือการออกแบบ รูปร่าง หน้าตาของบ้าน/ที่อยู่อาศัย 

4.3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการออกแบบที่ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 96.99 
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 57.89 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก 
มีส านักงานให้ค าแนะน าและติดต่อได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ 60.90 และด้านช่องทางการจ าหน่าย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก การส่งเสริมการตลาดในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น 
ของแถม ส่วนลดพิเศษ การรับประกันบ้าน 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 

การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสร้างที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการ

ออกแบบที่ได้มาตรฐาน คงทน แข็งแรง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความสนใจในรูปลักษณ์ภายนอก
ของที่อยู่อาศัยที่ต้องการความคงทน ถาวร ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานเนื่องจากการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
ในบางครอบครัวอาจท าได้เพียงครั้งเดียวจึงต้องการให้มีที่อยู่อาศัยที่สามารถคงอยู่กับผู้อาศัยได้ใน
ระยะเวลานาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ตราสินค้าและภาพลักษณ์ เช่น 
ความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์การมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือรวมถึงการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง) การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างการออกแบบตกแต่งภายใน
และภายนอกขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสมส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแสน
สิริจ ากัด (มหาชน) 

5.2 ด้ำนรำคำ  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความ

เหมาะสมของราคากับคุณภาพของงาน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัย
มองเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพบ้านที่เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป ดังนั้น ราคาจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
ที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของวีณา ถิระโสภณ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวน 5 
ปัจจัยโดยเรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านคุณภาพ และปัจจัยด้านความปลอดภัยตามล าดับ 

5.3 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของมีช่องทาง

การเลือกรับบริหารหลายช่องทาง ได้แก่ ตัวแทนขาย พนักงานขาย กลุ่มบริษัทเงินทุน และมีส านักงาน 
ให้ค าแนะน าและติดต่อสะดวกตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญในการให้บริการ
ทางการขายที่สะดวก เข้าถึงง่าย หลากหลายช่องทางในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
ต้อนรับและให้ค าปรึกษาที่ดีของพนักงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญและทักษะความรู้ในการให้ข้อมูล 
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แก่ผู้ซื้อเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญชัย สกุลโชติกโร และสุชนนี เมธิโยธิน (2554)  
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอ าเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี:
กรณีศึกษาบริษัท แกรนด์เซ็นทรัลปาร์ค จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาลจูง
ใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อรองมาคือประเด็นมีส่วนลดที่น่าสนใจ เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์หรือ
เครื่องปรับอากาศ ประเด็นการมีการโฆษณาผ่านสื่อป้ายโฆษณา/แผ่นพับ/ใบปลิว ประเด็นการมีการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/วิทยุชุมชน ประเด็นการให้ค่าธรรมเนียมการโอนฟรีประเด็นพนักงาน
ขายให้การต้อนรับและบริการที่ดีและประเด็นการรับประกันโครงสร้างบ้านระบบไฟฟ้าประปา  
ในระยะเวลาที่เหมาะสมล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร 

5.4 ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของมีการ

ส่งเสริมการตลาดที่บริการหลายรูปแบบ เช่น ของแถม ส่วนลดพิเศษ การรับประกันบ้าน เป็นต้น 
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการสิ่งจูงใจที่เพ่ิมเติมมานอกจากตัวสินค้าหรือการรับบริการ
ด้านการขาย สอดคล้องกับกมนนัทธ์ มีสัตย์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม 
ในการเลือกซื้อบ้านในเขตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หากพิจารณาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความส าคัญกับการเลือกซื้อบ้าน คือ ของแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่ องใช้ภายในบ้าน เช่น 
ชุดห้องนอนชุดห้องครัว , เฟอร์นิ เจอร์บิวท์อิน ฯลฯ รองมาคือ การแถมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
ห้องเครื่องปรับอากาศ, เครื่องปั้มน้ าไฟฟ้า, เครื่องท าน้ าอุ่นและการมีส่วนลดการขายตามล าดับ และ
งานวิจัยที่สนับสนุนของภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรซึ่งได้แก่การมีส่วนลดการแจกแถมมีโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจให้ลูกค้า การมีบ้าน
ตัวอย่างหรือแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน มีการรับประกันผลงาน
และรับประกันบ้านให้ลูกค้าการมีพนักงานขายให้การต้อนรับและให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดีต่อลูกค้าการมีวิศวกรสถาปนิกหรือมัณฑนากรคอยให้ค าแนะน าความรู้เทคนิคที่ดีแก่ลูกค้า
รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดิน 

 
6. ข้อจ ำกัดกำรวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการให้ข้อมูล ดังนั้น 
ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว เพราะเป็นมุมมองของ
ประชาชนที่ท าแบบสอบถามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
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2) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอิทธิพล 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลต่อการน าข้อมูลไปใช้ในโอกาสต่อไป ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ควร
ขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมให้มากยิ่งขึ้น จะสามารถช่วยให้ทราบถุงลักษณะข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและแม่นย ามากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
7. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาการวิจัยนี้ท าให้สามารถทราบได้ถึงปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ และ
สร้างที่อยู่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะ 3 ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ และเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
ออกแบบงานก่อสร้างบนพื้นฐานวิศวกรรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า
เกดิความรู้สึกเชื่อม่ันและไว้วางใจ มีผลต่อการใช้บริการซ้ามีการแนะน าบอกต่อ 

2) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา ควรมีการพิจารณาราคาควบคู่ไปกับความเหมาะสม
ทั้งด้านท าเล ที่ตั้งของโครงการ ด้านความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับขนาดที่ดิน และด้านความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของบ้าน จะเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการในการตัดสินใจซื้อ  

3) ผู้ประกอบการควรมีแผนการดาเนินงานก่อสร้างให้ลูกค้าอย่างชัดเจน มีระบบ  
การควบคุมตรวจสอบงานทุกขั้นตอน และวัสดุที่ใช้เป็นไปตามตกลงเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของ
บริษัทและผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเข้าถึงผู้ใช้บริโภคมากท่ีสุด ในการท าวิจัยครั้งต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรจะมีการท าส ารวจให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั้งจังหวัด
อุดรธานีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจัยความต้องการที่แท้จริง 

2) ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเพ่ือจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและ 
มีคุณภาพขึ้นเช่น การสัมภาษณ์ หรือใช้เวลาในการคุยกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
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3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยนอกเหนือจาก 
ตัวแปรข้างต้นเช่น ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรมของผู้บริโภค ตามสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และให้ความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน า
ปรึกษา เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และแก้ไขข้อบกพร่อง จนส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณลูกค้า ประชาชนและผู้ที่ให้ความสนใจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานีที่ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน และได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
ในการศึกษา ค้นคว้าครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ NIDA รุ่นที่ 26 ศูนย์อุดรธานีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางต่าง ๆ ในงานวิจัยฉบับนี้  

ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่ บิดา มารดา และ
ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่เมตตาให้การอบรมสั่งสอนให้ความรู้ และสนับสนุนแก่ผู้ศึกษาด้วยดีตลอดมา 
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ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอดุรธำน ี

สงกรานต์ ระโยธี* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะในการน าเอาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปรับใช้ในการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งจะแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในระดับจังหวัด จ านวน 7 ราย และระดับอ าเภอที่มีหน้าที่ในการค้นหาผู้ เสพผู้ติดในพ้ืนที่เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาจ านวน 5 ราย กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 ราย โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Forms อีกจ านวน 169 ราย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลกลุ่มที่ 1 คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้อง
ของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีพบว่า มีการท างานร่วมการหลายฝ่ายทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงฝ่ายวิชาการ วิทยากร ครูฝึกประจ าศูนย์ รวมไปถึงการมีเครือข่ายหลาย ๆ
หน่วยงาน มาร่วมกันท างาน ซึ่งทุก ๆ ฝ่ายต่างมีศักยภาพที่สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า แก่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด ช่วยเสริมจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่มาร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดขององค์กรให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพ
เสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี จากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่สมัครใจเอง
ในการเข้ารับการบ าบัด ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ติดยาบ้า และเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจาก
ความอยากรู้อยากลอง โดยหลังจากการได้เข้ารับการบ าบัดแล้วสามารถเลิกยาได้ถึง 158 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 93.5 มากไปกว่านั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดจ านวน 
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169 ราย หรือร้อยละ 97.6 เห็นว่าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพสูงในการ
ฟ้ืนฟูและบ าบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด และเมื่อออกไปจากศูนย์หลังจากการเข้ารับการบ าบัดแล้ว  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับคืนสู่สังคม ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างปกติสุข ประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองได้อย่างสุจริต มีภูมิคุ้มกันตนเองท่ีดี ไม่หวนกลับไปเสพอีก 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัด
อุดรธานี ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายปัจจัยโดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์เท่าที่ควร 
เนื่องจากผู้เข้ารับการบ าบัด อาจจะกลับไปเสพยาเสพติดได้อีกในอนาคต โดยอาจถูกชักชวนให้กลับไป
เสพยาเสพติดได้อีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากที่ส่งผลต่อ
การกลับไปใช้ยาเสพติดต่อในอนาคตของผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด และยังมีปัญหาด้านปัจจัยอ่ืน ๆ
อีกด้วย อาทิเช่น ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร การเข้าถึงสภาพแวดล้อมของผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัด
ยาเสพติด การติดตามผลหลังการเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และคณะท างาน ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และอ าเภอ อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยการให้มีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อม ครอบครัว สังคม และชุมชน ระหว่างกับผู้เข้ารับการบ าบัดยา
เสพติดและเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน การสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือให้ไม่กลับไปใช้ยา
เสพติดได้อีกต่อไป  

นอกจากนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด จึงควรมี
การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ด้วย ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือกระตุ้นให้ตระหนักถึงข้อเสียโทษภัยของยาเสพติดจากผู้ที่เคย
เข้ารับการบ าบัดฯให้แก่เด็กหรือเยาวชนเพ่ิมเติม เพ่ือลดปัญหาการติดยาเสพติดในจังหวัดอุดรธานี 
รวมไปถึงลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นแนวนางในการปฏิบัติ  
ให้เกิดเป็นรูปธรรมของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้น 
ค ำส ำคัญ: การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ผู้ติดยาเสพติด, จังหวดัอุดรธานี 
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Abstract 

The objectives of this studies were to determine study the effectiveness of narcotic 
problems of the Udon Thani Provincial behavior modification change center, including study the 
problems and obstacles in narcotic problems at the behavioral modification center in Udon Thani 
province and to study recommendations, find ways to prevent and solve narcotics in Udon Thani 
province. This research study is a combination of qualitative and quantitative studies. Conduct a 
study through structured interviews, which will divide the data collection into 2 groups of the 
population, the first group is the practitioners who are related to the Udon Thani provincial 
behavior modification change center, which is an officer at the provincial level of 7cases and at the 
district level that are responsible for searching for addicts in the area to enter the treatment 
process, 5 cases. The second group was a group of 169 people who passed narcotic rehabilitation 
at the Udon Thani provincial behavior modification change center by completing an online 
questionnaire via Google Forms, and another 169 participants by using the collected data and 
analyzing them to conclude.  

The results of the study showed that the data obtained from the first group of data were 
related to practitioners of the Udon Thani provincial behavior modification change center. Many 
parties are working together in both the public and private sectors, including academic 
departments, speakers, trainers at the center, including having a network of many, all parties have 
the potential to promote, support, give advice and advice to people who use or are addicted to 
narcotics by strengthens weaknesses, enhances strengths and participation from all sectors to drive 
the behavior change of users or narcotics addicts of the organization to be orderly and achieve the 
organization's objectives. The second group is those who have undergone drug rehabilitation 
treatment at the Udon Thani provincial behavior modification change center, the results found that 
most of them are voluntary in receiving therapy by most of them are addicted to methamphetamine 
and is a group of laborers whose main cause is curiosity. After receiving therapy, up to 158 people 
(93.5 percent), were able to stop using narcotics. Moreover, interviews with 169 samples (97.6 
percent) of narcotics rehabilitation patients found that they are highly effective in rehabilitation and 
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treatment of addicts or narcotics addicts sand when leaving the center after receiving treatment, 
and have a better quality of life, living with their family normally. earning a living honestly have 
good self-immunity and not coming back to use again. 

The recommendation from this study, Udon Thani provincial behavior modification change 
center, there are still several limitations that have not been able to solve the problem completely 
as it should. Because the patient may return to use narcotics again in the future, which is an 
uncontrollable factor. There are also other factors related problems such as personnel 
development problems, follow-up after admission to drug therapy the shortage of budgets to 
develop the capacity of officials, etc., to integration strengthening in order not to return to narcotics 
use anymore. 

Moreover, to create knowledge and understanding and have awareness of the dangers of 
narcotics. Therefore, the transfer of knowledge and understanding should be promoted. through 
training workshops to the public to exchange ideas or encourage them to be aware of the 
disadvantages of narcotics from people who have received additional treatment given to children 
or young people. To reduce narcotics addiction problems in Udon-Thani Province including 
reducing health problems caused by the effects of drugs. It is also a line of practice in the concrete 
behavior of the Udon Thani Provincial behavior modification change center. 
Keywords: narcotic problem solving, narcotics addicts, Udon Thani Province 

 
1. บทน ำ 

สถานการณ์ยาเสพติดโลกข้อมูลจกรายงานยาเสพติดโลก ปี ค.ศ. 2020 (World Drug 
Report, 2020) ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime: UNDC) พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกมีผู้ ใช้ยาเสพติด
ประมาณ 269 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของประชากรโลก ยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ กัญชา 
192 ล้านคน รองลงมา คือ กลุ่มโอปิออยด์ 58 ล้านคน แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ 27 ล้านคน เอ็กซ์ตาชี 
21 ล้านคน และโคเคน 9 ล้านคน ขณะที่การจับกุมและตรวจยืดยาเสพติดทั่วโลก พบว่า ยาเสพติดที่
มีการจับกุมได้มากที่สุด คือ กัญชา 5,610 ตัน รองลงมา คือ โคเคน 1,131 ตัน ฝิ่น 704 ตัน 
แมทแอมเฟตามี 228 ตัน เฮโรอีนและมอร์ฟิน 139 ตัน โอปิออยด์ที่ใช้ในทางยา (pharmaceutical 
opioid) 73 ตัน แอมเฟตามีน 21 ตัน และเอ็กซ์ตาซี 12 ตัน 

สถานการณ์การค้ายาเสพติดทั่วโลก มีการลักลอบซื้อขายผ่าน Darknet เพ่ิมมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2563 หลังจากท่ีมีแนวโน้มลดลงจากการปราบปรามเมื่อปี พ.ศ. 2560 และจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) ท าให้ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยหันไปใช้
ช่องทาง Darknet ในการซื้อขายยาเสพติดแทน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบการลักลอบขนส่ง
ผ่านทางพัสดุไปรษณีย์และการขนส่งยาเสพติดทางทะเลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ค้ายาเสพ
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ติดก าลังหันมาใช้ในทางทางทะเลเพ่ิมขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งยังสามารถขนยาเสพติดได้ในปริมาณท่ีมากกว่าการขนทางอากาศและทางบก 

ในปัจจุบันสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด มีการค้ายาเสพติดจาก
สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งใน
ด้านความถี่และปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบน าเข้าต่อครั้ง ส่งผลให้มีการจับกุมคดียาเสพติดเป็นจ านวน
มาก ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (POLIS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สามารถจับกุมคดียาเสพติด ทั้งหมด 324,552 คดี ผู้ต้องหา 338,560 คน ตรวจยึดยาเสพติดได้ 
ดังนี้ ยาบ้า 319 ล้านเม็ด ไอซ์ 23,872 กิโลกรัม เฮโรอีน 587 กิโลกรัม คีตามีน 1,342 กิโลกรัม และ
เอ็กซ์ตาชี 510,223 เม็ด 

การลักลอบน าเข้ายาเสพติดจ านวนมาก ทั้งจากพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะถูกลักลอบล าเลียงเข้ามาส่งมอบและพักคอยในพ้ืนที่ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร 
สะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นพ้ืนที่ค้าและแพร่ระบาด
ยาเสพติดที่ส าคัญ เป็นทั้งพ้ืนที่ส่งมอบยาเสพติด แหล่งพักยาเสพติ ก่อนที่จะกระจายไปยังพ้ืนที่แพร่
ระบาดอ่ืน ๆ รวมถึงการล าเลียงส่งต่อไปยังพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่งผลให้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดในพ้ืนที่ในภาพรวมยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง  

การค้ายาเสพติดในปัจจุบัน นอกจากการค้ายาเสพติดแบบทั่วไปแล้ว ยังพบว่ากลุ่มผู้ค้ายา
เสพติดได้ใช้ช่องทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ในการกระจายยาเสพติดไปสู่
กลุ่มผู้เสพมากขึ้น การค้ายาเสพติดได้มีกรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยกรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการซื้อ
ขายผ่าน Application เช่น Line Twitter Facebook IG ฯลฯ โดยเพาะช่องทาง Twitter อีกทั้ง 
มีช่องทางการส่งให้เลือกหลากหลาย เช่น นัดรับ ส่งผ่านไปรษณีย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบัน
ระบบขนส่งมีความสะดวกและรวดเร็ว 

ยาเสพติดที่มีการแพระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า (ร้อยละ 77.9) รองลงมาคือ ไอซ์ (ร้อยละ 
9.7) กัญชา (ร้อยละ 4.8) เฮโรอีน (ร้อยละ 2.3) และตัวอ่ืน ๆ (ร้อยละ 5.3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบ บสต. จ านวน 180,483 คน ผู้เข้าบ าบัดยาเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นรายใหม่ ร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่เป็นพศชาย ร้อยละ 89.9 กลุ่มอายุผู้เข้าบ าบัดส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 18.7 รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 18.6 และกลุ่มอายุ 
30-34 ปี ร้อยละ 15.3 ผู้เข้าบ าบัดรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ผู้ติด ร้อยละ 
38.6 และผู้ใช้ ร้อยละ 4.0 จากข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบ บสต. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบว่า ยาเสพติดที่ต้องให้การเฝ้าระวัง คือ ไอซ์ ที่มีแนวโน้มผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาเพ่ิม
สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด

อุดรธานี  
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จังหวัดอุดรธานี  
2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่

จังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่ ทรัพยากรในการด าเนินงาน (งบประมาณ, 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม 
ฯลฯ), กระบวนการ/ขั้นตอน ในการด าเนินงานมีความชัดเจนต่อสถานการณ์ , นโยบายของรัฐบาลใน
การบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติด กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง , การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และความร่วมมือของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติด, ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการด าเนินการ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จังหวัดอุดรธานี และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้กลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ าอีก ดังนั้น จากตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และผลกระทบ
ที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1  
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ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม สรุปผลการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 

4.1 ผลกำรศึกษำกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธำนี
และผู้ปฏิบัติงำนในระดับอ ำเภอที่มีหน้ำที่ในกำรค้นหำผู้เสพผู้ติดในพื้นที่เข้ำสู่กระบวนกำร
บ ำบัดรักษำยำเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธำนี  

ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ฯในระดับจังหวัด พบว่า ศูนย์ฯมีกระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงานมีล าดับขั้นตอนที่เป็น
แบบแผน ดังนี้ การน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา (โดยการประชาสัมพันธ์และ 
การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือน าผู้เสพเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูในศูนย์ฯ), มีการคัดกรองผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดโดยโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป หลังจากนั้นจึงน าเข้ามาท าการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่ศูนย์ โดยที่ภายในศูนย์ฯ มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยากรศูนย์ฯ ครูฝึกประจ าศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  

ต้นแปรต้น 
1) ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
2) ขั้นตอนในการด าเนินงานมคีวาม

ชัดเจนต่อสถานการณ ์
3) นโยบายของรัฐบาลในการบ าบดัรกัษา

ผู้เสพผู้ตดิ กฎและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นที่และความร่วมมือของ
ผู้เข้ารับการบ าบดัรักษาผู้เสพผู้ตดิ 

5) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ตัวแปรตำม  
ได้แก่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี 

ผลได้จำกกำรศึกษำ  
คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีท่ีมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ตดิยาเสพติดให้กลับเข้าไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมาใช้  
ยาเสพติดซ้ าอีก 



[615] 

 

ซึ่งแต่ละหน้าที่ต่างมีความส าคัญและต้องท างานร่วมกันภายในศูนย์ฯ ในด้านงบประมาณ ได้รับ
งบประมาณมาจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครองและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอแต่อาคาร 
สถานที่ควรให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเนื่องจากทรุดโทรมตามกาลเวลา ด้านการบริหารจัดการไม่ค่อย
มีปัญหาเพราะมีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน ด้านกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนส าหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่กระบวนการน าผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการฝึกอบรมฯ  
จนเสร็จสิ้นกระบวนการการอบรม ด้านการให้ความร่วมมือ มีการให้ความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนผู้ปฏิบัติงานในระดับอ าเภอที่มีหน้าที่ในการค้นหา  
ผู้เสพผู้ติดในพ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติดในศูนย์ฯ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ฯ ต่อปลัดฝ่ายความมั่นคง 
ในระดับอ าเภอ พบว่า การท างานของระดับอ าเภอมีหน้าที่เป็นผู้ที่ค้นหาผู้เสพผู้ติดเพ่ือน าเข้าสู่การ
บ าบัดฯ ส่วนใหญ่แล้วจะจัดท าประชาคมตามหมู่บ้านในพ้ืนที่ มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หรือวิธีการ
อ่ืนใดตามความเหมาะสม เช่น ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งในระดับอ าเภอมักจะมีปัญหาและมีความ
ยากล าบากในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ในขั้นตอนการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดโดยปกติผู้เสพยาเสพติดส่วน
ใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามาบ าบัดฯ แม้จะเป็นรูปแบบการบ าบัดแบบสมัครใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้
สมัครใจเข้าบ าบัดฯ เพราะมองว่าเสียเวลาท ามาหากิน แต่ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ สาธารณสุข
อ าเภอ สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ถือว่าให้ความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพิตด
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี สรุปแล้วการท างานทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอทุก ๆ ฝ่ายต่างมีศักยภาพ  
ที่สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด ช่วยเสริมจุดอ่อนเพ่ิม
จุดแข็ง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4.2 ผลกำรศึกษำกลุ่มผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูยำเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธำนี  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 169 คน จ าแนกได้ดังนี้ พบเพศชายสูงสุด จ านวน 152 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ 89.9) ช่วงอายุที่พบสูงสุด 18-27 ปี จ านวน 76 คน (ร้อยละ 7.1) สถานภาพโสด 
จ านวน 79 คน (ร้อยละ 46.7) ระดับการศึกษาพบชั้นประถมศึกษาฯสูงสุด จ านวน 79 คน (ร้อยละ 
46.7) อาชีพส่วนใหญ่ อาชีพ รับจ้างใช้แรงงานสูงถึง 91 (ร้อยละ 53.8) มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5000-
10000 สูงสุดถึง 58 คน (ร้อยละ 34.3) และจากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่
จะใช้ยาบ้าสูงสุดถึง 90 คน (ร้อยละ 53.3) โดยช่วงอายุ 18-27 ปี มีการใช้ยาเสพติดครั้งแรก จ านวน 
104 คน (ร้อยละ 61.5) โดยส่วนใหญ่อยากลองใช้ยาเสพติด จ านวน 74 คน (ร้อยละ 43.8) ส่วนการ
จ าแนกยาเสพติดที่ใช้ในปัจจุบัน พบมีการใช้ยาบ้าสูงที่สุด 140 คน (ร้อยละ 82.8) ระยะเวลาที่ใช้ยา
เสพติด อยู่ในช่วง 1-5 ปี จ านวน 122 คน (ร้อยละ 72.2) และจากการสอบถามความพึงพอใจของ
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ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยจ าแนกการเข้ารับบ าบัดก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ยังไม่เคย
เข้ารับการบ าบัดมาก่อน จ านวน 152 คน (ร้อยละ 89.9) และจากการจ าแนกถึงเหตุผลของการเข้ารับ
การบ าบัด พบว่า เป็นการสมัครใจเข้าศูนย์ปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง จ านวน 142 คน (ร้อยละ 84) 
ความพึงพอใจหลังเข้ารับการบ าบัดฯ สามารถหยุดเสพยาได้นานถึง 1-6 เดือน จ านวน 88 คน 
(ร้อยละ 52.1) และจากการจ าแนกพฤติกรรมหลังเข้ารับการบ าบัดฯ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ยาเสพติดได้ จ านวน 158 คน (ร้อยละ 93.5) และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพสามารถให้เลิกยาเสพติดได้ จ านวน 165 คน (ร้อยละ 97.6) 
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 8 ราย โดยสอบถามถึง
สาเหตุของการใช้ยาเสพติด พบว่าปัจจัยแรกคือ ความอยากรู้อยากลอง เพ่ือนชักชวนให้ลองและ 
มีความเชื่อว่าการเสพยาจะช่วยให้สามารถท างานได้ดีขึ้น โดยถือเป็นสาเหตุหลัก ของการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และปัจจัยในการประกอบอาชีพ พบว่ากลุ่มแรงงาน มีอัตราการใช้ยาเสพติด 
มากที่สุด และจากการเก็บข้อมูลเคยคิดอยากเลิกยาเสพติดหรือไม่ จ านวน 8 คน พบว่าในการเสพแต่
ละครั้ง ไม่ได้เสพเป็นประจ า ส่วนใหญ่จะเสพเป็นบางโอกาส เวลาพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือน หรือ  
มีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยโดยส่วนใหญ่พบว่าหลังจากที่เข้ารับการบ าบัดจากศูนย์แล้วจะได้ความรู้ 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน การสร้างความเข้าใจถึงโทษภัยยาเสพติด และมีความรู้สึกที่ไม่มีความต้องการ  
ที่จะใช้ยาเสพติดอีก ทั้งนี้ จากการสอบถามได้ข้อมูลว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมของผู้บ าบัด ที่เป็นปัจจัย
ตัวแปรส าคัญท่ีอาจจะท าให้หันกลับไปเสพยาเสพติดได้อีก ดังนั้นจึงมองว่าหากทุกคนมีสภาพแวดล้อม 
อยู่ในสภาพสังคม ครอบครัวที่ดี และพร้อมสนับสนุนให้โอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในสังคมก็เป็นเรื่องที่ดี  
ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ  

5.1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธำนีและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับอ ำเภอที่มีหน้ำที่ในกำรค้นหำผู้เสพผู้ติดในพื้นที่เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ
ยำเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธำนี  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอที่ได้สัมภาษณ์นั้นโดยสรุปแล้ว 
มีการท างานเป็นขั้นตอน/กระบวนการ ตามระเบียบแบบแผนศูนย์ฯ และบุคลากรของศูนย์ฯ ก็มีทั้ง 
หัวหน้าศูนย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยากร ครูฝึกประจ าศูนย์ รวมไปถึงการมีเครือข่ายหลาย ๆ หน่วยงาน 
อย่างเช่นในระดับอ าเภอก็มีปลัดอ าเภอเข้ามาร่วมกันท างาน ซึ่งทุก ๆ ฝ่ายต่างมีศักยภาพที่สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด ช่วยเสริมจุดอ่อนเพ่ิมจุดแข็ง 
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติดยา
เสพติดขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิรัช ไชยศักดิ์ (2558) ที่ศึกษาว่า บุคลากร สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน/
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กระบวนการ และผลผลิตของโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติด จังหวัดสตูล 

5.2 กลุ่มผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูยำเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุดรธำนี
เชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก   

จากการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 169 คน พบว่า ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ติดยาบ้า 
สูงที่สุด 140 ราย (ร้อยละ 82.8) และเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานสูงถึง 91 (ร้อยละ 53.8) ซึ่งมีสาเหตุหลัก
เกิดจากความอยากรู้อยากลอง โดยส่วนใหญ่สมัครใจเองในการเข้ารับการบ าบัด ซึ่งหลังจากการได้เข้า
รับการบ าบัดแล้วสามารถเลิกยาได้ถึง 158 ราย (ร้อยละ 93.5) มากไปกว่านั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ของผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดจ านวน 169 ราย (ร้อยละ 97.6) เห็นว่าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพสูงจ านวน 165 ราย (ร้อยละ 97.6) ในการฟ้ืนฟูและบ าบัดผู้เสพหรือ 
ผู้ติดยาเสพติด และเมื่อออกไปจากศูนย์หลังจากการเข้ารับการบ าบัดแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับคืน
สู่สังคม ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างปกติสุข ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมานพ คณะโต (2557) ที่ศึกษาถึง ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่าย
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดแพร่ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก พบว่า ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนฯ 
ร้อยละ 62.7 เคยเข้าค่ายมาแล้ว และร้อยละ 30.2 มาเข้าค่ายด้วยความสมัครใจ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริพร ญาณจินดา และมานพ คณะโต ศึกษาประสิทธิผลของการบ าบัดรักษาผู้เสพยา
เสพติดในพ้ืนที่ต าบลนาแขม อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า หลังจากเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผู้ติดยาเพ่ิมการยอมรับของชุมชน รวมถึงสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่หวนกลับไปเสพยา
เสพติดซ้ าอีกด้วย 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
1) การด าเนินการของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นค่ายที่ผู้เข้ารับ

การบ าบัดฯ ส่วนใหญ่มองว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังไม่สามารถท าให้ผู้ที่เข้า
รับการบ าบัดฯ เลิกใช้ยาเสพติดได้เท่าที่ควร แต่สามารปรับพฤติกรรมหยุดการใช้ยาเสพติดได้มากขึ้น 
ผู้กลับไปใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่สภาพแวดล้อม จึงควรแก้ไขในสภาพแวดล้อมด้วยเพราะถือ
เป็นตัวส าคัญที่ผู้วิจัยมองว่าหากแก้ไขที่สภาพแวดล้อมได้ ก็จะสามารถท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด 

2) โดยปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
อุดรธานี หากจะให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานีให้ดีขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกกรมการใช้ยาเสพติดของผู้เสพผู้ติด ต้องมีการพัฒนา
บุคลากรที่เข้าถึงสภาพแวดล้อมด้วย เป็นกระบวนติดตามหลังการบ าบัดฯ เชิงลึก เพ่ือป้องกันการใช้
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ยาเสพติดซ้ าอีก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคณะท างานและระบบเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนที่เป็นรูปธรรม  

3) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นกระบวนการที่ดีในการรักษาผู้เสพผู้ติด หากจะให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ควรพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งด้านครอบครัว สังคมและ
ชุมชน สร้างความมั่นคงเริ่มจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว หากครอบครัวเข้มแข้งก็สามารถเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อการใช้ยาเสพติดและการกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 

4) “นโยบายสาธารณะ” กับการด าเนินการป้องกันแก้ไขยาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี 

นโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของประเทศโดยรวมอย่างมาก 
เพราะนโยบายสาธารณะล้วนมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลจึงต้อง
ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาหลักของ
ประเทศท่ีต้องได้รับการแก้ไขในระดับส าคัญเร่งด่วน และตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมด าเนินงานให้บรรลุผลอย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดอุดรธานีได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี ในการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู เพ่ือให้สามารถบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดระบบสมัครใจในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.4 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย  
ด้วยข้อจ ากัดของผู้วิจัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 

-19) ท าให้การเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดยังไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
ผู้วิจัยต้องการจะสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปกครองของผู้ผ่านการเข้ารับการบ าบัดฯ ดังนั้นในโอกาสต่อไปควร
จะเพ่ิมเติมในส่วนของความคิดเห็นของผู้ปกครองของผู้ เข้ารับการบ าบัดฯ ศึกษาการรับมือ  
การยอมรับ และการปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อบุตรหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายการด าเนินการบ าบัดฯ กระบวนการ/ขั้นตอน
และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีต่อไป 
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5.5 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในครั้งถัดไป 

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมองว่าควรจะ
ศึกษาประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกจั งหวัด 
ทุกภาคในประเทศไทย ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบท รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่
ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้น าปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละ
พ้ืนที่มารวบรวมและน ามาวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะท้ังหมด สำมำรถสรุปได้ตำมภำพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี  
 

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
อุดรธาน ี

เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ หาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

ผลกำรศึกษำ 

-ผลการศึกษาการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอที่ได้สัมภาษณ์นั้นโดยสรุป
แล้ว มีการท างานเป็นขั้นตอน/กระบวนการ ตามระเบียบ
แบบแผนศูนย์ฯ และบุคลากรของศูนย์ฯ ก็มีทั้ง หัวหน้า
ศูนย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยากร ครูฝึกประจ าศูนย์ รวมไปถึง
การมีเครือข่ายหลาย ๆ หน่วยงาน อย่างเช่นในระดับ
อ าเภอก็มีปลัดอ าเภอ ซึ่งทุก  ๆ ฝ่ายต่างมีศักยภาพที่
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่ผู้
เสพหรือติดยาเสพติด ช่วยเสริมจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง และ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมาร่วมขับเคลื่อนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของ
องค์กรให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

-ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้เคยบ าบัดฯ
ทั้งหมด 169 ราย พบว่า ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ติดยาบ้า 
สูงที่สุด 140 คน (ร้อยละ 82.8) และเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
สูงถึง 91 (ร้อยละ 53.8) ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากความ
อยากรู้อยากลอง โดยส่วนใหญ่สมัครใจเองในการเข้ารับการ
บ าบัด ซึ่งหลังจากการได้เข้ารับการบ าบัดแล้วสามารถเลิก
ยาได้ถึง 158 ราย (ร้อยละ 93.5) 
-ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพ
ติดจ านวน 169 ราย (ร้อยละ 97.6) เห็นว่าศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี มีประสิทธิภาพสูงจ านวน 165 
ราย (ร้อยละ 97.6) ในการฟื้นฟูและบ าบัดผู้เสพหรือผูต้ิดยา
เสพติด และเมื่อออกไปจากศูนย์หลังจากการเข้ารับการ
บ าบัดแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับคืนสู่สังคม ใช้ชีวิตกับ
ครอบครัวได้อย่างปกติสุข ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้
อย่างสุจริต มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอีก 

ข้อเสนอแนะ 

-ควรแก้ไขในสภาพแวดล้อมด้วยเพราะถือเป็นตัวส าคัญท่ีผู้วิจัยมองว่าหากแก้ไขท่ีสภาพแวดล้อมได้ ก็จะสามารถท า ให้ 
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด 

-ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงสภาพแวดลอ้มดว้ย เป็นกระบวนติดตามหลังการบ าบัด ฯ เชิงลึก เพื่อป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดซ้ าอีก 

-ควรพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งด้านครอบครัว สังคม และชุมชน สร้างความ
มั่นคงเริ่มจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว หากครอบครัวเข้มแข้งก็สามารถเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อ การใช้ยาเสพติดและการกลับ
เนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 

ภำพที่ 2. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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กำรประเมินกำรมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของประชำชน 
ในเขตเทศบำลต ำบลสร้ำงก่อ อ ำเภอกุดจับ จงัหวัดอุดรธำนี 

สุกัญญา ใจปิติ* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป   
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.20 และเพศชายร้อยละ 56.20 
อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท ประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมากที่สุด คือ เศษผัก เศษอาหาร ภาพรวม
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสร้างก่อ ยังไม่มีปัญหา 2) ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน พบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือน สามารถคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้ ตลอดจนรู้วิธีการในการจัดการขยะ เช่น ขยะประเภท 
เศษผัก ผลไม้ จะน าไปทิ้งในถังขยะเปียก หรือน าไปท าปุ๋ยหมัก ขยะประเภทขวดพลาสติก จะน าไป
ขายเข้ากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย จ าพวกถ่านไฟฉาย จะน าไปรวบรวมไว้ ณ จุดรวม
รวบที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 3) ความตระหนักและตื่นตัวต่อการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าประชาชน
ให้ความส าคัญพอสมควร มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ า ล าคลองและ 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดด้านการด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและ
ร่วมรับผลประโยชน์ ส่วนด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาและ
การติดตามและประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วม, ขยะมูลฝอยชุมชน, รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐป ระศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหา

หนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันขยะยิ่งเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
ที่นิยมความสะดวกสบาย โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการออนไลน์ สินค้าและบริการจากการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มก่อให้เกิดขยะพลาสติกและโฟมเพ่ิมมากขึ้น โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถ
จ าแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะย่อยสลาย 2) ขยะอันตราย 3) ขยะรีไซเคิล เช่น 
ขวดพลาสติ ขวดแก้ว และ 4) ขยะทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ขยะของกรมควบคุมมมลพิษพบว่า 
ขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน (ลดลงจากปี 
2562 ร้อยละ 4) ถึงแม้แนวโน้มในการจัดการขยะของชุมชนจะดีขึ้น โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 11.93 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ทั้งนี้ ยังเหลือขยะที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์แล้ว    
จะถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน และก าจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 4.23 
ล้านตัน ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น จ านวน 594,732 ตัน น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 296,948 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.93 ของปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น) สามารถน าไปก าจัดตาม
หลักวิชาการ 131,068 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 22.04 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น) ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่มีสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ ท าให้ต้องน าขยะไปทิ้งในพ้ืนที่อ่ืนที่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับภาระเกี่ยวกับค่าก าจัดขยะ ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวน
มาก หรือบางแห่งอาศัยวิธีการก าจัดโดยการเผา หรือเทกองกลางแจ้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนตลอดจนทัศนียภาพที่ไม่ดีของชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงต้องการประเมิน  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยครัวเรือนประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ, หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน, หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อ
ทอง และหมู่ที่ 13 ชุมชนบ่อค า ทั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งหวังที่ประเมินการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของ
ชุมชนว่าอยู่ในระดับใด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหา  
การจัดการขยะมูลฝอยในระดับใด เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
การจัดการขยะท่ีจะก่อให้เกิดความยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเรื่องการคัดแยก
ขยะ รวมทั้งเป็นชุมชนต้นแบบส าหรับหมู่บ้านใกล้เคียงหรือสถานที่ดูงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ  
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
2.2 เพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
2.3 เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  

มูลฝอยในครัวเรือนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

3.1 คนในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วม 
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมากน้อยเพียงใด 

3.2 ประชาชนใสนเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนมากน้อยเพียงใด 

 
4. วิธีกำรศึกษำ (Research Methodology)  

4.1 รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจาะจงเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล จ านวน 
1 คน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 6 คน 2) กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 4 
ชุมชม 3) ประชาชน (หัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทน) ในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี 4 ชุมชน จ านวน 290 ครัวเรือน  

4.2 เครื่องมือในกำรวิจัยและเก็บข้อมูล  
1) การสัมภาษณ์ 
2) แบบสอบถาม 

4.3 แนวทำงวิเครำะห์ข้อมูล  
1) เชิงปริมาณ 
2) เชิงคุณภาพ 



[625] 

 

5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างกรอบแนวคิดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
6. ผลกำรวิจัย 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีผลการศึกษา ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน 

 
 
 

คุณลักษณะทั่วไป/ประเภทขยะมูลฝอย/ปัญหำมูลฝอย
ชุมชน 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 
- ประเภทขยะมูลฝอย 

- ปัญหามูลฝอยชุมชน 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรมีส่วนร่วม 
- ด้านความเข้าใจ 

- ด้านความตระหนัก 

ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อจัดกำรขยะมูลฝอย 
- การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน 

- การวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
และการร่วมรับผลประโยชน์ 
- การด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

- การติดตามและประเมินผล 

 

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบำลต ำบล

สร้ำงก่ออย่ำงยั่งยืน 
 



[626] 

 

ตำรำงท่ี 1. อัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 127 43.80 

หญิง 163 56.20 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 56.20 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.80 

ตำรำงท่ี 2. อัตราส่วนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

อำย ุ   
น้อยกว่า 20 ปี 37 12.75 
21-30 ปี 31 10.67 
31-40 ปี 50 17.24 
41-50 ปี 59 20.34 
51-60 ปี 69 23.80 
61 ปีขึ้นไป 44 15.17 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 -60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 23.80 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.34 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 17.24 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.17 อายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.75 
และอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.67 

 

ตำรำงท่ี 3. อัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับกำรศึกษำ   
ประถมศึกษา 136 46.90 
มัธยมศึกษา/ปวช. 112 38.62 
อนุปริญญา/ปวส. 23 7.93 
ปริญญาตรี 16 5.52 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.03 

รวม 290 100 
 



[627] 

 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 38.62 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 7.93 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.52 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.03 

ตำรำงท่ี 4. อัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

อำชีพ   
เกษตร 118 40.69 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 41 14.14 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 3.45 
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน 35 12.07 
รับจ้างท่ัวไป 53 18.27 
อื่น ๆ ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา 33 11.38 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 

40.69 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18.27 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
14.14 พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ร้อยละ 12.07 อื่น ๆ ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 11.38 และ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจน้อยที่สุด ร้อยละ 3.45 

 

ตำรำงที่ 5. อัตราส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

รำยได้ของครอบครัวต่อเดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 162 55.86 
10,001-15,000 บาท  99 34.14 
15,001-20,000 บาท 17 5.86 
20,001-25,000 บาท 10 3.45 
25,001 บาทขึ้นไป  2 0.69 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.86 รองลงมามีรายได้ 10,001 -15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.14 
รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 5.86 รายได้ 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 3.45 และ 25,001 
บาทขึ้นไปมีน้อยมาก ร้อยละ 0.69 
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ตำรำงท่ี 6. ประเภทขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่มีปริมาณเกิดขึ้นมากท่ีสุดในแต่ละวัน 
ประเภทมูลฝอยในครัวเรือน จ ำนวน ร้อยละ 

 - เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร   129 44.48 
 - กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง 23 7.93 
 - กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก หนังสือพิมพ์ เศษกระดาษใช้แล้ว 8 2.76 
 - ถุงพลาสติกที่ไม่สะอาด ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ของ รวมถุงพลาสติกทุกชนิด 120 41.38 
 - เศษเหล็ก โลหะต่าง ๆ กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุน้ าอัดลม 4 1.38 
 - ขวดบรรจุเครื่องดื่ม ขวดเครื่องปรุงอาหาร เช่น ขวดซอส ขวดน้ าเปล่า 6 2.07 
 - ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดไฟฟ้า 0 0 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเภทขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เกิดขึ้นมาก

ที่สุด คือ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.48 อันดับที่ 2 คือขยะประเภทถุงพลาสติกที่ไม่
สะอาด ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ของ รวมถุงพลาสติกทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 41.38 อันดับที่ 3 คือกิ่งไม้ 
ใบไม้ หญ้าแห้ง คิดเป็นร้อยละ 7.93 อันดับที่ 4 คือ ขยะประเภทกระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก 
หนังสือพิมพ์ เศษกระดาษใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.76 อันดับที่ 5 คือ ขวดบรรจุเครื่องดื่มขวด
เครื่องปรุงอาหาร เช่น ขวดซอส ขวดน้ าเปล่า คิดเป็นร้อยละ 2.07 อันดับที่ 6 คือขยะประเภทเศษ
เหล็ก โลหะต่าง ๆ กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุน้ าอัดลม คิดเป็นร้อยละ 1.38 และอันดับ 7 ถ่ายไฟฉาย 
แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 0 

ตำรำงท่ี 7. ลักษณะของปัญหามูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ 
ปัญหำมูลฝอยของชมุชน จ ำนวน ร้อยละ 

 - ยังไม่มีปัญหา   150 51.72 

 -  มีปัญหาเล็กน้อยแต่แก้ไขได้ 111 38.28 

 - มีปัญหาปานกลาง 15 5.17 

 - มีปัญหามากต้องการแก้ไขเร่งด่วน 14 4.83 

 - อื่น ๆ โปรดระบุ 0 0 

รวม 290 100 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหามูลฝอย อับดับ 1 คิดว่ายังไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 51.72 อันดับ 2 คิดว่ามีปัญหา
เล็กน้อยแต่แก้ไขได้ คิดเป็นร้อยละ 38.27 อันดับ 3 คิดว่ามีปัญหาปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.17 
อันดับ 4 คิดว่ามปีัญหามากต้องการแก้ไขเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 4.83 อ่ืน ๆ โปรดระบุ คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

ตำรำงท่ี 8. ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำรขยะมลูฝอยของชมุชน 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.มูลฝอย หมายถึง สิ่งที่ เราไม่ต้องการอาจจะอยู่ ในรูป
ของแข็งหรือของแข็งที่มีน้ าหรือความช้ืนปะปนอยู่ 

282  97.24 8 2.76 

2.เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง เสาคอนกรีต จัดเป็นมูล
ฝอยชนิดที่สามารถไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ด้วยการเผาไหม้ธรรมดา 

25  8.62 265 91.38 

3.เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ จัดเป็นมูลฝอย
ประเภทมูลฝอยแห้ง 

137  47.24 153 52.76 

4.กระป๋องทินเนอร์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ หลอด
ไฟฟ้า สามารถท้ิงรวมกับมูลฝอยประเภทอื่นได้ด้วย 

8  2.76 282 97.24 

5.เศษไม้ เศษหญ้า กระดาษ จัดเป็นมูลฝอยแห้งและสามารถ
ไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ สามารถเผาได้ในท่ีโล่งแจ้ง ซึ่งไม่ก่อมลพิษ
ทางอากาศ 

168  57.93 122 42.07 

6.ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติ 

37  12.76 253 87.24 

7.การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้ใบตองห่ออาหาร
หรือน าปิ่นโตไปใส่อาหารแทนการใส่ถุงหรือกล่องโฟม เป็น
การลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

274  94.48 16 5.52 

8.การจัดการมูลฝอยที่ดี หมายถึง การหลีกเลี่ยงหรือลด
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยการก่อให้เกิดมูลฝอย
น้อยลงและลดการเสี่ยงภัยจากมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย 

278  95.86 12 4.14 

9.การน ากลับมาผลิตใหม่เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ซ้ าออกจากมูลฝอยและรวบรวมมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้าขึ้นใหม่ 

257  88.62 33 11.38 

10.การคัดแยกขยะประเภทมูลฝอย ท าให้สามารถวางแผนใน
การก าจัดมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม 
11.การก าจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ 
การก าจัดมูลฝอยด้วยการเผาในเตาเผา การหมักปุ๋ยและการ
กลบฝังดิน 

287  
 

115  

98.97 
 

39.66 

3 
 

175 

1.03 
 

60.34 

12.สาเหตุของการเกิดมูลฝอยมาจากประชาชนขาดจิตส านึก 
ความตระหนักและขาดวินัยในการรักษาความสะอาดและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

280  96.55 10 3.45 

รวมค่ำเฉลี่ย 290 100 290 100 



[630] 

 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการคัดแยกขยะประเภทมูลฝอย ท าให้สามารถวางแผนในการ
ก าจัดมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 รองลงมาคือ ความหมายของ
ค าว่า มูลฝอย คือ สิ่งที่เราไม่ต้องการอาจจะอยู่ในรูปของแข็งหรือของแข็งที่มีน้ าหรือความชื้นปะปนอยู่ 
จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 97.24, สาเหตุของการเกิดมูลฝอยว่ามาจากประชาชนขาดจิตส านึก 
ความตระหนักและขาดวินัยในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.55, การจัดการขยะที่ดี หมายถึง การหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยการก่อให้เกิดมูลฝอยน้อยลงและลดการเสี่ยงภัยจากมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย จ านวน 278 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.86, การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้ใบตองห่ออาหารหรือน าปิ่นโตไปใส่
อาหารแทนการใส่ถุงหรือกล่องโฟม เป็นการลดมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  จ านวน 274 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 94.48, การน ากลับมาผลิตใหม่เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าออกจากมูลฝอย
และรวบรวมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าข้ึนใหม่ จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 88.62, เศษไม้ 
เศษหญ้า กระดาษ จัดเป็นมูลฝอยแห้งและสามารถไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ สามารถเผาได้ในที่โล่ งแจ้ง 
ซึ่งไม่ก่อมลพิษทางอากาศ จ านวน 168 คน คิดเป็น 57.93, เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ 
จัดเป็นมูลฝอยประเภทมูลฝอยแห้ง จ านวน 137 คิดเป็นร้อยละ 47.24, วิธีการในการก าจัดมูลฝอย  
ที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ การก าจัดมูลฝอยด้วยการเผาในเตาเผา การหมั กปุ๋ยและ 
การกลบฝังดิน จ านวน 115 คิดเป็นร้อยละ 39.66, ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นมูลฝอยประเภท  
ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76, เศษโลหะ เศษแก้ว 
เศษกระป๋อง เสาคอนกรีต จัดเป็นมูลฝอยชนิดที่สามารถไหม้เป็นเถ้าถ่านได้ด้วยการเผาไหม้ธรรมดา 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 และกระป๋องทินเนอร์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดไฟฟ้า 
สามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยประเภทอ่ืนได้ด้วย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 

ตอนที่ 3 ค ำถำมเกี่ยวกับควำมตระหนักของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 

ตำรำงท่ี 9. ความตระหนักการรับรู้ของประชาชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยและจัดการการขยะมูลฝอย 
ควำมตระหนักต่อกำรจดักำร 

ขยะมูลฝอย 
ระดับควำมตระหนัก  ̅ S.D. แปลผล 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

1.ท่านมีการคัดแยกประเภทและชนิด
ของมูลฝอยก่อนจะทิ้งลงถัง 

84 
(28.97) 

138 
(47.59) 

52 
(17.93) 

16 
(5.52) 

0 
(0) 

4.00 0.830 มาก 

2.ท่านมีการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
เพื่อจ าหนา่ยแมจ้ะมีรายได้ไม่มากนักแต่
ก็คุ้มค่าเพราะช่วยลดปริมาณและปัญหา
มูลฝอยในบ้าน 

77 
(26.55) 

81 
(27.93) 

92 
(31.72) 

39 
(13.45) 

1 
(0.34) 

3.67 1.021 มาก 

3.การเผากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง หญ้า กระดาษ
ที่ไม่ใช้แล้ว ณ ที่โล่งแจ้งในชุมชน ฝุ่น

48 
(16.55) 

39 
(13.45) 

48 
(16.55) 

86 
(29.66) 

69 
(23.79) 

2.69 1.397 ปานกลาง 
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ควำมตระหนักต่อกำรจดักำร 
ขยะมูลฝอย 

ระดับควำมตระหนัก  ̅ S.D. แปลผล 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

ควันที่ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 

4.สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการคัด
แยกขยะก่อนน ามาทิ้งและถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติทกุครั้ง เพื่อ
การก าจัดมูลฝอยครั้งสุดท้ายเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมมีประสิทธภิาพ 

85 
(29.31) 

114 
(39.31) 

69 
(23.79) 

22 
(7.59) 

0 
(0) 

3.90 0.908 มาก 

5.เมื่อมีการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ควรจัดเก็บ
โดยการน าไปกองไว้ข้างถนนเพือ่ให้เกิด
การย่อยสลายเองตามธรรมชาต ิ

64 
(22.07) 

33 
(11.38) 

91 
(31.38) 

84 
(28.97) 

18 
(6.21) 

3.14 1.231 ปานกลาง 

6.มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 
มีการคัดแยกและน่ามาใช้ใหม่ เพราะ
เป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้สิ้นเปลืองน้อยลง 

84 
(28.97) 

73 
(25.17) 

90 
(31.03) 

28 
(9.66) 

15 
(5.17) 

3.63 1.147 มาก 

7.การทิ้งมูลฝอยลงตามพื้น แหล่งน้ าหรือ
ตามที่ว่างเปล่าเกิดจากความมักง่ายและ
ขาดความส านกึถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

51 
(17.59) 

32 
(11.03) 

26 
(8.97) 

56 
(19.31) 

125 
(43.10) 

2.41 1.542 น้อย 

รวมค่ำเฉลีย่ 3.35 1.154 ปำนกลำง 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความตระหนักของประชาชนต่อปัญหาขยะมูล

ฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่า  ̅=3.35 หากพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ประชาชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทและชนิดของมูลฝอยก่อนจะทิ้ง  
ลงถัง เป็นอันดับแรก มีค่า  ̅=4.00 สมาชิกในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้งและถือเป็น
เรื่องส าคัญท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติทุกครั้ง เพ่ือท าให้การก าจัดมูลฝอยครั้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่า  ̅=3.90 ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือจ าหน่าย 
แม้จะมีรายได้ไม่มากนักแต่ก็คุ้มค่าเพราะช่วยลดปริมาณและปัญหามูลฝอยในบ้านได้อยู่ในระดับมาก 
ค่า  ̅=3.67 มีการน ามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีการคัดแยกละน ามาใช้ใหม่ เพราะเป็นหนทางหนึ่ง 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง อยู่ในระดับมาก ค่า  ̅=3.63 เมื่อมีการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ 
ควรจัดเก็บโดยการน าไปกองไว้ข้างถนนเพ่ือให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติอยู่ในระดับ 
ปานกลาง  ̅=3.14 สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้งและถือเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติทุกครั้ง เพ่ือการก าจัดมูลฝอยครั้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง  ̅=2.69 การทิ้งมูลฝอยลงตามพ้ืน แหล่งน้ าหรือตามที่ว่างเปล่าเกิดจาก 
ความมักง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น อยู่ในระดับน้อย ค่า  ̅=2.41 
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ตอนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 

ตำรำงท่ี 10. ค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประชาชน 
กำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชนต่อกำรจดักำร 
ขยะมูลฝอยชมุชน 

ระดับควำมตระหนัก  

 ̅ 

 
S.D. 

 
แปลผล มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

ด้ำนกำรค้นหำปัญหำและสำเหตุของ
ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
ชุมชน 
1.ท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคม
เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนร่วมกับ
เทศบาล 

 
 
 

78 
(26.90) 

 
 
 

88 
(30.34) 

 
 
 

63 
(21.72) 

 
 
 

40 
(13.79) 

 
 
 

21 
(7.24) 

 
 
 

3.56 
 

 
 
 

1.223 
 

 
 
 

มาก 
 

2.ท่านมีส่วนร่วมวิเคราะหป์ัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน
เพื่อจัดท าโครงการ/กจิกรรมจัดการ
ขยะมูลฝอย 

46 
(15.86) 

49 
(16.90) 

85 
(29.31) 

88 
(30.34) 

22 
(7.59) 

3.03 1.187 ปานกลาง 

รวมค่ำเฉลีย่ 3.29 1.205 ปำนกลำง 

ด้ำนกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชน 
3.ท่านเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาล 

 
 

48 
(16.55) 

 
 

58 
(20.00) 

 
 

95 
(32.76) 

 
 

49 
(16.90) 

 
 

40 
(13.79) 

 
 

3.09 
 

 
 

1.255 

 
 

ปานกลาง 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน/
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

33 
(11.38) 

39 
(13.45) 

87 
(30.00) 

94 
(32.41) 

37 
(12.76) 

2.78 1.173 ปานกลาง 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างเทศ
บญัญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดในชุมชน 

14 
(4.83) 

16 
(5.52) 

49 
(16.90) 

113 
(38.97) 

98 
(33.79) 

2.09 1.075 น้อย 

รวมค่ำเฉลีย่ 2.65 1.168 ปำนกลำง 

ด้ำนกำรด ำเนินกำรกำรจดักำรขยะมูล
ฝอยในชุมชนและร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
6.ท่านมีส่วนร่วมปฏบิัติกิจกรรมของ
เทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

 
 

 
122 

(42.07) 

 
 

 
72 

(24.83) 

 
 

 
54 

(18.62) 

 
 

 
26 

(8.97) 

 
 

 
16 

(5.52) 

 
 

 
3.89 

 
 

 
1.204 

 

 
 

 
มาก 

7.ท่านมีส่วนร่วมน าขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมกั หรือน้ า
หมักจุลินทรีย์ชวีภาพ 

115 
(39.66) 

60 
(20.69) 

59 
(20.34) 

34 
(11.72) 

22 
(7.59) 

3.73 1.296 มาก 

8.ท่านมีส่วนร่วมคัดแยกประเภทขยะ 
เช่น เศษกระดาษ พลาสติด ขวดแกว้ 
หรือขยะมพีิษ ก่อนน าไปทิ้งลงถังของ
เทศบาล 
 

109 
(37.59) 

123 
(42.41) 

43 
(14.83) 

15 
(5.17) 

0 
(0) 

4.12 0.846 มาก 
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กำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนต่อกำรจดักำร 

ขยะมูลฝอยชมุชน 

ระดับควำมตระหนัก  

 ̅ 

 
S.D. 

 
แปลผล มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

9.ท่านมีส่วนร่วมใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือ
ตะกร้า มาซ้ือสินค้าเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก และกล่องโฟม 

89 
(30.69) 

95 
(32.76) 

64 
(22.07) 

35 
(12.07) 

7 
(2.41) 

3.77 1.084 มาก 

10.ท่านมีส่วนร่วมเสียค่าธรรมเนียม
ให้แก่เทศบาลในการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

112 
(38.62) 

27 
(9.31) 

19 
(6.55) 

130 
(44.83) 

2 
(0.69) 

3.40 
 

1.397 
 

ปานกลาง 

11.ท่านมีส่วนร่วมในการลดขยะมูล
ฝอย เช่น ขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ หรอื
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

109 
(38.62) 

68 
(9.31) 

83 
(6.55) 

25 
(44.83) 

5 
(0.69) 

3.87 
 

1.070 
 

มาก 

12.ท่านมีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนมาทิ้งลงถังขยะของเทศบาล 

125 
(43.10) 

87 
(30.00) 

61 
(21.03) 

14 
(4.83) 

3 
(1.03) 

4.09 
 

0.959 
 

มาก 

13.ท่านมีส่วนร่วมซ้ือผลิตภัณฑ์ชนิด
เติมแบบถุงพลาสติกมาใช้แทนการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์แบบขวดท าให้ลดรายจา่ย 
เช่น น้ ายาปรับผ้านุ่ม 

98 
(33.79) 

83 
(28.62) 

72 
(24.83) 

32 
(11.03) 

5 
(1.72) 

3.82 1.072 มาก 

14.ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนแล้วน าไปขายเพื่อ
เพิ่มรายได ้

145 
(50.00) 

76 
(26.21) 

47 
(16.21) 

20 
(6.90) 

2 
(0.69) 

4.18 0.984 มาก 

15.ท่านมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงล าคลอง
หรือใต้ถุนบ้านท าให้ล าคลองสะอาด 

136 
(46.90) 

113 
(38.97) 

29 
(10.00) 

7 
(2.41) 

5 
(1.72) 

4.27 0.865 มากที่สุด 

รวมค่ำเฉลีย่ 3.91 1.078 มำก 

ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 
16.ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาล 

 
17 

(11.03) 

 
28 

(5.17) 

 
92 

(9.31) 

 
103 

(47.24) 

 
56 

(27.24) 

 
2.48 

 
1.078 

 

 
น้อย 

ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 
17.ท่านมีส่วนร่วมประเมินผล การเกบ็ 
ขนส่ง ล าเลียงและการก าจัดขยะมูล
ฝอยของรถเก็บขยะเทศบาล 

 
37 

(5.52) 

 
51 

(3.79) 

 
96 

(21.72) 

 
62 

(42.07) 

 
44 

(26.90) 

 
2.91 

 

 
1.225 

 

 
ปานกลาง 

18.ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล ให้เทศบาลทราบ 

56 
(19.31) 

58 
(20.00) 

81 
(27.93) 

44 
(15.17) 

51 
(17.59) 

3.08 1.349 
 

ปานกลาง 

19.ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งให้
เทศบาลทราบ เมื่อพบถังขยะเทศบาล
ช ารุด หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

105 
(11.03) 

75 
(5.17) 

48 
(9.31) 

30 
(47.24) 

32 
(27.24) 

3.66 1.348 
 

มาก 

20.ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยของเทศบาล 

25 
(1.72) 

33 
(2.41) 

55 
(7.24) 

61 
(30.00) 

116 
(58.62) 

2.28 
 

1.321 
 

น้อย 

รวมค่ำเฉลีย่ 2.88 1.264 ปำนกลำง 

รวมค่ำเฉลีย่ทุกดำ้น 3.18 1.179 ปำนกลำง 
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จากตารางที่ 10 จากผลการวิเคราะห์พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ค่า  ̅=3.29 การมีส่วนร่วมด้าน
การวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ค่า  ̅=2.65 การมีส่วนร่วมด้าน
การด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก ค่า  ̅=3.91 และการมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
และประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ค่า  ̅=2.88 ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่า  ̅=3.18 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1) หมู่ 1 ชุมชนสร้างก่อ เสนอให้ส านักงานเทศบาลสร้างก่อจัดท าฐานถังขยะ 

ให้มั่นคงแข็งแรง และผาปิดมิดชิด สุนัขไม่สามารถที่จะคุ้ยเขี่ยได้ หรือหากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนจาก     
ถังขยะแบบยางรถยนต์ เป็นถังขยะพลาสติด เพ่ือความสะดวกในการเก็บขน นอกจากนี้ควรเพ่ิม
บุคลากรในการเก็บขนขยะเพราะทราบว่ามีไม่เพียงพอ และซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนรถเก็บขนขยะเพราะ
เก่ามากและรถมีขนาดเล็กเก็บขนขยะได้น้อย 

2) หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน เสนอให้เทศบาลต าบลสร้างก่อ จัดเก็บขยะให้ตรงเวลา 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเพ่ิมรอบการเก็บขนขยะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่หยุด
ติดต่อกันหลายวัน นอกจากนี้ควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้มากข้ึน 

3) หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง เสนอให้เทศบาลต าบลสร้างก่อแจกถุงด าให้กับชาวบ้าน
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมขยะ 

4) หมู่ที่ 13 ชุมชนบ่อค า เสนอให้ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ เพ่ิมรอบในการ
เก็บขยะ เช่น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะเน่าเสีย หมาคุ้ยเขี่ย ท าลายทัศนียภาพและ
ต้องการให้จัดท าจุดรวบรวมขยะที่เป็นกรงตาข่ายวางตามจุดต่าง ๆ เพ่ือใช้รวบรวมขยะประเภทใบไม้ 
เศษอาหาร เพ่ือจะได้จัดท าปุ๋ยหมัก เป็นการลดการเผา 

 
5. สรุปผลกำรวิจัย 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.20 อายุ

ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.90 ประกอบอาชีพการเกษตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.69 รายได้ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.86 ประเภทขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เกิดขึ้นมากที่สุด 
เป็นขยะประเภทเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.48 รองลงมา คือขยะประเภท
ถุงพลาสติกที่ไม่สะอาด รวมถุงพลาสติกทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 41.38 ส่วนปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายังไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 51.72 และมองว่ามีปัญหาเล็กน้อยแต่แก้ไขได้ 
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คิดเป็นร้อยละ 38.28 ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลของเทศบาลต าบลสร้างก่อที่มีการส ารวจและพบว่า
ปริมาณขณะที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือขยะอินทรีย์ รองลงมาคือขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงขนมต่าง ๆ 

5.2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจความหมายของค าว่ามูลฝอย 

ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ถูก 9-12 ข้อ ซึ่งอยู่อยู่ในระดับความรู้มาก จากการวิเคราะห์ประชาชนทราบ
ว่าขยะประเภทเศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง เสาคอนกรีต จัดเป็นมูลฝอยชนิดที่ไม่สามารถไหม้
เป็นเถ้าถ่านได้ด้วยการเผาไหม้ธรรมดาได้ ขยะประเภทกระป๋องทินเนอร์ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่
รถยนต์ หลอดไฟฟ้า ไม่สามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยประเภทอ่ืนได้เนื่องจากเป็นขยะอันตรายจะต้อง
รวบรวมและน าไปทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขยะพลาสติกไม่สามารถย่อย
สลายตามธรรมชาติได้ จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้ใช้ถุงผ้าหรือ
ปิ่นโตแทนเพ่ือเป็นการลดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เป็นต้น  

5.3 ควำมตระหนักของประชำชนต่อปัญหำขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างด้านความตระหนักของประชาชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยและ

การจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความตระหนักในระดับมาก ในเรื่อง
การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทและชนิดของมูลฝอยก่อนจะทิ้งลงถัง เพราะคิดว่า  
การคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้งเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติทุกครั้ง เพ่ือท าให้การก าจัดมูลฝอย
ครั้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือจ าหน่าย  
เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และให้ความส าคัญกับการน ามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เพราะเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง  

5.4 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลต ำบล 
สร้ำงก่อ อ ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี  

1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ข้อที่ 1 คือการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอปัญหาและความต้องการ
การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนร่วมกับเทศบาลและการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอย ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าทุกครั้งที่มีการจัดประชาคมก็จะเข้าร่วมแต่การแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ส่วนมากจะเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อด าเนินการของบประมาณมาจากหน่วยอ่ืน ๆ 
เข้ามาด าเนินการในชุมชนเพราะเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการจัดการ
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และการคัดแยกขยะ โดยจะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุมาตาม
รายละเอียดของโครงการนั้น ๆ  

2) ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ประกอบด้วย 3 
หัวข้อ คือ (1) การเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาล (2) การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน และ (3 ) การมีส่วน
ร่วมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในชุมชน ซึ่งระดับการ  
มีส่วนร่วมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะกลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลสร้างก่อ ที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการด้วย
ตนเองมากกว่าที่จะมาพ่ึงชาวบ้าน 

3) ด้านการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากผลการวิจัยพบว่า ระดับ 
การมีส่วนร่วมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทขยะ เช่น 
เศษกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว หรือขยะมีพิษ ก่อนทิ้งลงถัง มีการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้าเป็น
ภาชนะแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม มีการน าขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือหากสามารถขายได้ก็จะน าไปขายให้กับกองทุนธนาคารขยะประจ าหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการที่จะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง ร่วมปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาล
ในการณรงค์และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน มีการน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมัก 
หรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าขยะทุกปีตามจ านวนที่เทศบาล
ต าบลสร้างก่อท าการเรียกเก็บ (ปีละ 120 บาท)  

4) ด้านการติดตามและประเมินผล ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาล และการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาล กลุ่มตัวอย่างค่อนข้าง 
ที่จะมีส่วนร่วมน้อยเพราะเป็นเรื่องที่เทศบาลจะต้องบริหารจัดการเอง ส่วนการประเมินเกี่ยวกับการ
เก็บ ขนส่ง ล าเลียง และการก าจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขยะเทศบาล การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลได้มีการเสนอให้เทศบาลจัดซื้อรถขนขยะใหม่ 
เนื่องจากรถขนขยะที่ใช้อยู่มีสภาพเก่ามาก และขนาดเล็กท าให้เก็บขนขยะได้จ านวนน้อยและเก็บขยะ
ได้เพียงวันละ 1 เที่ยว เนื่องจากต้องขนขยะไปทิ้งยังสถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมี
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และยังเสนอให้เทศบาลจัดหาสถานที่ก าจัดขยะเป็นของเทศบาลเอง
เพ่ือจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เมื่อพบเห็นถังขยะเทศบาลช ารุด 
หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็จะด าเนินการแจ้งต่อสมาชิก อบต. หมู่บ้าน หรือพนักงานเก็บขนขยะ
เพ่ือแจ้งเทศ่บาลต าบลสร้างก่อต่อไป 
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สรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
สร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จากแบบสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

1) ทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ 
(1) การเก็บรวบรวม ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ มีการก าหนดวัน เวลา 

ในการเก็บขนขยะอย่างชัดเจน และได้ท าเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้น าชุมชนสื่อสารให้ประชาชน 
ในชุมชนทราบอย่างเป็นทางการ มีการก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย หรือขยะพิษ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะได้ด าเนินการให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน  
มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะ โดยทั้ง 4 หมู่บ้านให้ความร่วมมือ 
ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง  

(2) การลดปริมาณขยะ ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ สนับสนุนให้
ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้น าขยะอินทรีย์ จ าพวกเศษผัก ผลไม้ ไปท า
ปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพ โดยมีก าจัด 

(3) การก าจัด ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็น
ของตนเอง ดังนั้นจึงต้องเก็บขนไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย  
ในการก าจัดขยะมากพอสมควร ประกอบด้วยค่าน้ ามันเดือนละประมาณ 5,000-9,000 บาท ค่าก าจัด
ขยะที่จะต้องจ่ายให้กับเทศบาลนครอุดรธานี ประมาณเดือนละ 7,000 -10,000 บาท/เดือน 
นอกจากนี้ยังมีค่าจ้างพนักงานขับรถขยะ พนักงานเก็บขนขยะ และค่าซ่อมบ ารุงรถขนขยะซึ่งมีสภาพ
เก่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควร เมื่อเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ซึ่งจัดเก็บ
เพียงปีละ 120 บาท ซึ่งจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อทั้งหมดมี จ านวน 1,060 บาท 
คิดเป็นเงิน เพียง 127,000 บาท/ปี เฉลี่ยรายได้ต่อเดือน เป็นเงิน 10,600 บาทเท่านั้น  

2) สรุปปัญหาและอุปสรรค 
(1) ด้านบุคลการ เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บมีเพียง เจ้าหน้าที่ขับรถขนขยะ 

จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ ประจ ารถ จ านวน 1 คน และพนักงานจ้างเหมา จ านวน 3 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับ
จ านวนครัวเรือนและปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 

(2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะเก่า ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุง
มาก ซึ่งทางเทศบาลฯ  

(3) รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมขยะเก็บเพียงปีละ 120 บาท/ครัวเรือน 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะ  

3) ทัศนคติของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 
ในส่วนการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ท าให้ทราบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการคัด

แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง โดยคัดแยกประเภทขยะดังนี้ ขยะรีไซเคิลจ าพวกขวดพลาสติก ขวดแก้ว  
จะน าไปขายเข้ากองทุนธนาคารขยะ ขยะอินทรีย์จ าพวกเศษอาหาร เศษผลไม้ จะน าไปทิ้งลงถังขยะ
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เปียกที่ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อแจกให้ และบางส่วนน าไปไปท าปุ๋ยหมักหรือ น้ าหมักชีวภาพ 
ขยะอันตรายจะน าไปเก็บรวบรวมไว้ ณ จุดเก็บที่ส านักงานเทศบาบต าบลสร้างก่อท าไว้ให้ ส่วนขยะ
ทั่วไปจ าพวกถุงพลาสติกเปื้อนอาหารและขยะที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้จะทิ้งลงถัง
ขยะที่ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อจัดเตรียมไว้ให้ และนอกจากนี้ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนผู้น าชุมชนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยผลักดัน โน้มน้าวให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาเรื่องขยะ โดยเฉพาะชุมชนหมู่ 10 บ้านบ่อทอง ผู้น า
ชุมชนได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการขยะอย่างจริงจัง พยามยามให้ประชาชนในชุมชนตนได้
รับทราบถึงปัญหา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้เวที
ประชาคม เป็นหลัก โดยให้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น เทศบาลต าบล
สร้าง อ าเภอ หรือจังหวัด และพร้อมที่จะท าตามค าแนะน าของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเต็มที่ จนท าให้
สามารถเป็นชุมชนปลอดถังขยะ คนในชุมชนสามารถจัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเองได้  
ส่วนชุมชนอีก 3 ชุมชน คือ หมู่ 1 ชุมชนสร้างก่อ หมู่ 9 ชุมชนบ่อเงิน และหมู่ 13 ชุมชนบ่อค า ผู้น า
ชุมชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เช่นกัน โดยการด าเนินงานผ่านช่องทางประชาคมหมู่บ้าน แต่ทั้ง 3 ชุมชน มุ่งเน้นในเรื่องการท ามาหา
เลี้ยงชีพมากกว่า มุ่งประเด็นว่าหากรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชนควรเป็น
กิจกรรมที่ท าให้ชุมชนเกิดรายได้ แต่อย่างไรก็ตามคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถัง มีการคัดแยกขยะแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่คือ หน้าที่ในการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องเก็บขนขยะให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดหา
ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สุนัขไม่สามารถคุ้ยเขี่ยได้ ซ่อมแซมถังขยะที่ช ารุดให้ใช้งานได้ดังเดิมและ  
มีจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ ยังมีการแนะน าให้เปลี่ยนถังขยะจากยางรถยนต์เป็น
แบบใหม่ที่ไม่หนักและสามารถใช้งานได้ดีกว่า  

4) สรุปปัญหาและอุปสรรค 
(1) การเก็บขนขยะไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่แจ้ง  
(2) ถังขยะไม่เพียงพอ 

 
6. กำรอภิปรำยผล 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้ดังนี้ 
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6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขต
เทศบำลต ำบลสร้ำงก่อ อ ำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธำนี ประกอบด้วย  

1) ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร รายได้ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10,000 บาท 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ขยะประเภทขยะอินทรีย์ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ส่วนความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหามูลฝอยของชุมชนให้ความเห็นว่ายังไม่มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 
51.72 รองลงมาคือมีปัญหาเล็กน้อยแต่แก้ไขได้ ร้อยละ 38.28 ซึ่งปัญหาดังกล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บขนขยะเทศบาลไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลการเก็บ เช่น ปกติจะต้องเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จะเป็น 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง และปัญหาเกี่ยวกับจ านวนพนักงาน และรถเก็บขนขยะมีสภาพเก่าและ 
มีขนาดเล็ก เก็บขนขยะได้ในปริมาณน้อย  

2) ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะเป็นอย่างมาก เพราะท าให้ปริมาณขยะในชุมชนลดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเห็น
ได้จากข้อมูลปริมาณขยะทั่วไปของส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อที่ต้องส่งไปก าจัดยังส านักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี มีปริมาณขยะลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดขยะลดลงด้วยเช่นกัน โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยทั้งในเรื่องนิยามศัพท์ การจัดการขยะประเภทต่าง ๆ เช่น รู้ว่าขยะ จ าพวก 
หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นขยะอันตราย จะไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะอ่ืนได้ และ
จะต้องน าไปทิ้งในจุดรวมที่เทศบาลต าบลสร้างก่อจัดไว้ให้ ซึ่งอยู่ ณ บริเวณศาลาประชาคมของแต่ล่ะ
หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังทราบว่าการจะลดปริมาณขยะได้จะต้องใช้ถุงผ้า หรือปิ่นโต แทนถุงพลาสติก
และโฟม หรือในส่วนของขยะเปียก เศษอาหาร เศษผลไม้ หรือเศษผักสามารถที่จะน าไปท าปุ๋ยหมัก 
หรือน้ าหมักชีวภาพได้ โดยก่อนจะทิ้งขยะลงถังของเทศบาลจะต้องมีการคัดแยกขยะก่อนทุกครั้ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุโส สุดคีรี, วัชรี รวยรื่น, สมมาส เส้งสุย, และสุรางค์ เศวตสุทธิสิริกุล 
(2561) ที่ศึกษาการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนสระแก้วและชุมชนบ้านล่างเทศบาลเมือง 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ 
ทั้งเรื่องนิยามของค าศัพท์ การจัดการขยะ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

3) ความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  
สมาชิกในแต่ละครัวเรือนให้ความส าคัญและมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ขยะที่สามารถน าไปขายได้
จะแยกไปขายเข้ากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นการลดจ านวนปริมาณขยะและประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มีการน าขยะที่ยังสามารถใช้ได้อยู่น ากลับมาใช้ซ้ า เช่น ขวดน้ าพลาสติก 
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ถุงพลาสติกท่ีไม่เปื้อน หรือถุงกระดาษที่ได้จากการซื้อของใช้อุปโภคต่าง ๆ ซึ่งระดับความตระหนักอยู่
ในระดับมาก ส่วนการเผากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง หญ้า กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ณ ที่โล่งแจ้งในชุมชน ฝุ่นควันที่
ฟุ้งกระจายส่งผลกระทบก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อยู่ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบาง
คนให้ความเห็นว่าปริมาณในการเผาไม่ได้มากและใช้เวลาไม่นานไม่น่าจะก่อให้เกิดมลพิษได้ ส่วนอีก
กลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่าถึงจะเผามากหรือน้อยเมื่อมีการเกิดควันและฝุ่นย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษอย่างแน่นอน ส่วนการทิ้งขยะมูลฝอยตามพ้ืน แหล่งน้ าหรือตามที่ว่างเปล่าที่เกิดจาก
ความมักง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นอยู่ในระดับน้อย  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าตนเองไม่มีการทิ้งขยะหรือมีการทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ าล าคลองน้ าน้อยมาก 

6.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน  
โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาผลเป็นรายด้านพบว่า  

มีเพียงด้านเดียวที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก คือ ด้านการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และร่วมรับผลประโยชน์ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
และด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบว่าการมีส่วนร่วม
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อจะต้องส่งเสริม  
ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึน ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารของส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ควรมีนโยบายส่งเสริม 
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดในบริเวณชุมชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นควรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า เทศบัญญัติ 
และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการจัดท าร่าง เทศบัญญัติ 

(2) ผู้บริหารของส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ควรมีนโยบายส่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลไม่ว่าจะเป็นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการเก็บขน ขนส่ง ล าเลียง รวมทั้งการตรวจสอบรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ โดยควรมีการเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะให้ประชาชนได้รับทราบ โดยอาจสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น ติดประกาศที่ศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน หรือให้ผู้น าชุมชนน าเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกเดือน เพ่ือเป็นการ
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ประเมินการบริหารจัดการขยะของชุมชนแต่ละชุมชน ให้ทุกคนได้เห็นผลงานการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะท าให้สามารถลดปริมาณและค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ื อให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

(3) ผู้บริหารของส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ต้องส่งเสริมและสื่อสาร
ให้ประชาชนในชุมขนได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ของเทศบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไม่ว่า
จะเป็นด้านงบประมาณ อุปกรณ์ หรือบุคลากร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

(4) ขยายผลให้ชุมชนอีก 3 ชุมชน ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอด 
ถังขยะให้เข้าร่วม เพราะเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนได้เป็นอย่างดี  

(5) นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลสร้างก่อ 
ต้องมีความต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนไปตามนโยบายของผู้บริหาร ควรส่งเสริมกิจกรรมรรณรงค์ในเรื่องการ
คัดแยกขยะ ให้ความรู้กับประชาชนชนโดยการฝึกอบรมหรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้น าชุมชน 
ประชาชน หรือชาวบ้านทั่วไป เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ 
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การเสนอแนะโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยภายในชุมชน การร่วมรับผลประโยชน์ การติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างจิตส านึกรักชุมชน 
และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน 

(6) ผลักดันผู้น าชุมชน ให้เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการขยะ 
ในครัวเรือนให้มากยิ่งขึ้น เพราะผู้น าชุมชนเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงาน หากผู้น า
ชุมชนเข้มแข็ง มีความรู้ และเห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ก็จะสามารถท าให้
ประชาชนในชุมชนคล้อยตามและเห็นประโยชน์ในการจัดการขยะในครัวเรือนเช่นกัน 

(7) ส านักงานเทศบาลต าบลสร้างก่อ ควรของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการขยะ เช่น เพ่ือใช้ในการจัดหาถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ มีฝาปิดมิดชิด หรือจัดท ากรง
ตะแกรงเหล็กเพ่ือใช้รวบรวมขยะจ าพวกเศษใบไม้ต่าง ๆ เพ่ือท าปุ๋ยหมัก เพ่ือเป็นการลดการเผา 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศ รวมทั้งของบประมาณในการซื้อรถเก็บขนขยะ
เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุงการท างานต่อไป 
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กำรประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนกองทุน
หมู่บ้ำน กรณีศึกษำ: กองทุนหมู่บ้ำนระดับต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 

สุชารัตน์ คามะดาจตุวิทย์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษา “เรื่องการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน กรณีศึกษา: กองทุนหมู่บ้านระดับต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและการด าเนินงาน ศักยภาพการบริการการจัดการและ
ประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน 2) เพื่อสามารถน าข้อมูลมาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานกองทุนหมู่บ้าน 
และ 3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้และฟ้ืนฟู กองทุนทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม
ศักยภาพประสิทธิภาพ และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ของคณะกรรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 9 กองทุน กองทุนละ 5 คน จ านวน 45 ราย มีประธานกองทุน, 
รองประธาน,เหรัญญิก, กรรมการ คนที่1 กรรมการ คนที่ 2 และกลุ่มที่ 2 ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ระดับต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 9 กองทุน กองทุนละ 20 คน จ านวน 180 คน จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จ านวน 225 คน และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
พรรณนา (Quantitative Statistic Descriptive Analysis) ร้อยละค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ผลการวิจัย พบว่าการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา: กองทุนหมู่บ้านระดับต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยจ าแนก
ตาม รหัสกองทุนเลขทะเบียนนิติบุคคล จ านวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิก จ านวนคณะกรรมการ พบว่า
การได้รับเงิน ปี 2544 1 ล้านบาท การได้รับเงินเพ่ิมทุนระยะที่ 1 และการได้รับเงินเพ่ิมทุนระยะที่ 2 
ผลการประเมินโครงการประชารัฐ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-62 ปี 2563 การประเมินศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกรณีศึกษา : กองทุนหมู่บ้านระดับต าบล 
นาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ค ำส ำคัญ: การประเมินศักยภาพ, ประสิทธิภาพ, การบริหารการด าเนินงาน, กองทุนหมู่บ้าน 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
การด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2544 จนถึง

ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 19 ปี จังหวัดเลย เป็น 1 ใน 6 ที่สังกัดภายใต้ความดูแลของ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 มี จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ 
และจังหวัดสกลนคร ในส่วนของจังหวัดเลย มีกองทุนหมู่บ้าน ทั้งหมด 938  กองทุน แบ่งเป็น 
การปกครองเป็น 14 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมือง 157 กองทุน กองทุนหมู่บ้าน 135 กองทุน กองทุน
ชุมชนเมือง 20 กองทุน ชุมชนทหาร 2 กองทุน 2) อ าเภอเชียงคาน 82 กองทุน 3) อ าเภอปากชม 50 
กองทุน 4) อ าเภอนาด้วง 41 กองทุน 5) อ าเภอท่าลี่ 41 กองทุน 6) อ าเภอภูเรือ 47 กองทุน 7) 
อ าเภอด่านซ้าย 97 กองทุน 8) อ าเภอนาแห้ว 34 กองทุน 9) อ าเภอวังสะพุง 144 กองทุน 10) อ าเภอ
ภูหลวง 46 กองทุน 11) อ าเภอผาขาว 64 กองทุน 12) อ าเภอภูกระดึง 54 กองทุน 13) อ าเภอ
เอราวัณ 47 กองทุน และ 14) อ าเภอหนองหิน 34 กองทุน จะเห็นได้ว่ากองทุนหมู่บ้านจังหวัดเลย 
ได้มีด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับพัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาให้
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น ศูนย์กลางการบริหารจัดการ ภายใต้
แนวคิดคิดสร้างส านึกความเป็นชุมชน โดยสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ก าหนดและ
การจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยความสามัคคีและภูมิปัญญาของตนเอง ด้วยการสร้างแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนเพ่ือการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนและสมาชิกกองทุนในหมู่บ้านและชุมชน ในปี 2544 รัฐบาล
ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุน ครั้งที่ 1 กองทุนละ 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2 
งบประมาณเพ่ิมทุน 3A กองทุนละ 100,000 บาท ครั้งที่ 3 งบประมาณเพ่ิมทุนระยะที่ 2 กองทุนละ 
200,000 บาท ครั้งที่ 4 งบประมาณเพ่ิมทุนระยะที่ 3 กองทุนละ 1,000,000 บาท รวมเงินจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล 2,300,000 บาท/กองทุน นอกจากนี้ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับ
กองทุนหมู่บ้านแล้ว ยังมีโครงการประชารัฐ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จึงได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแก่กองทุนหมู่บ้าน โดยแบ่งงบประมาณตั้งแต่ ปี 2559 -2563 จ านวน 4 
งบประมาณ ได้แก่ งบประมาณปี 2559 โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท) งบประมาณปี 2560 โครงกา รยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละไม่เกิน 200,000
บาท) งบประมาณปี 2561-2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา
ตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 300,000) งบประมาณปี 2563 โครงการเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ (กองทุนละไม่เกิน
200,000 บาท) รวมงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาล 1,200,000 บาท  

โดยทางส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้สนับสนุนในด้านวิชาการและเป็นที่
ปรึกษาจัดการกองทุน การติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทุน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 2544) ดังนั้น การติดตามผลการ
ประเมินการบริหารการจัดการของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเลย ที่เป็นกรณีศึกษา ตัวอย่างของอ าเภอ
เมือง ต าบลนาอ้อ จ านวน 9 กองทุน ได้แก่ หมู่ที่ 1 กองทุนหมู่บ้านนาอ้อ , หมู่ที่ 2 กองทุนหมู่บ้าน 
นาอ้อ, หมู่ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านอ้อ, หมู่ที่ 4 กองทุนบ้านท่ามะนาว, หมู่ที่ 5 กองทุนบ้านนาอ้อ, หมู่ที่ 6 
กองทุนหมู่บ้านโพนค่าย, หมู่ที่ 7 กองทุนหมู่บ้านนาอ้อ, หมู่ที่ 8 กองทุนหมู่บ้านหนองมะผาง, หมู่ที่ 9 
กองทุนหมู่บ้านนาอ้อ ในต าบลนาอ้อ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลและโครงการประชารัฐ
เพ่ิมเติมทุกกองทุน และได้รับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานนของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 2555 ได้ระดับ A ทุกกองทุน ดังนั้น ในปีปัจจุบันจึงมีการประเมินการบริหาร
จัดการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามนโยบายของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 สทบ. จึงได้จัดท า
โครงการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการ ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
โดยการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศเพ่ือค้นหาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพและความต้องการในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองทุกกองทุนอันจะน าไปสู่
การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การพัฒนาและขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

2.1 เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและการด าเนินงาน ศักยภาพการบริการการจัดการ
และประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน 

2.2 เพ่ือสามารถน าข้อมูลมาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานกองทุนหมู่บ้าน 
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้และฟ้ืนฟู กองทุนทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตามศักยภาพประสิทธิภาพ และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 20 ข้อ 

โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (10 ตัวชี้วัด) 2) 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน (4 ตัวชี้วัด) 3) ด้านผลการด าเนินงานกองทุนที่ผ่านมา 
(6 ตัวชี้วัด) และ 4) ข้อมูลเพ่ือพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 
 
 
 

1.ลักษณะกองทุนหมู่บ้ำน 
 รหัสกองทุน 
 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
 เลขทะเบยีนนิติบุคคล 
 จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก 
 จ านวนคณะกรรมการ 
 การไดร้ับเงิน ปี 2544 1 ล้านบาท 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 1  

ณ 31 ธันวาคม 2563 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 2  
ณ 31 ธันวาคม 2563 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 3  
ณ 31 ธันวาคม 2563 
 โครงการประชารัฐ ปี 2559 
 โครงการประชารัฐ ปี 2560 
 โครงการประชารัฐ ปี 2561-62 
 โครงการประชารัฐ ปี 2563 

เกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำร 
กำรจัดกำรประเมินศักยภำพและ

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
กองทุนหมู่บ้ำน 

 ด้านการบริหารจดัการ 
 ด้านการด าเนินงานของกองทุน 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของ

กองทุน 
 ด้านภาระกิจพิเศษโครงการ

ประชารัฐ 

กำรสัมภำษณ์ 

ผลจำกกำรประเมินกำร
บริหำรกำรจัดกำรประเมิน
ศักยภำพและประสิทธิภำพ

กำรด ำเนินงำนกองทุน
หมู่บ้ำน 

เพื่อทราบข้อมูลเกีย่วกับ
สถานภาพและการ
ด าเนินงาน ศักยภาพ 
การบริการการจดัการ 
และประสิทธิภาพกองทุน
หมู่บ้าน 

เพื่อสามารถน าข้อมูลมา 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานกองทุนหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้ความรู้และฟื้นฟู 
กองทุนทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองตามศักยภาพ
ประสิทธภิาพและความ
ต้องการของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยเรื่อง กาประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการกองทุน

หมู่บ้าน ระดับต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 แบบสอบถำม 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 9 กองทุน ระดับต าบลนาอ้อ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเลย ของการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 ด้าน 
1) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (10 ตัวชี้วัด) 
2) ด้านการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน (4 ตัวชี้วัด) 
3) ด้านผลการด าเนินงานกองทุนที่ผ่านมา (6 ตัวชี้วัด) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพ่ือพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา (Quantitative Statistic Descriptive 
Analysis) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี้ 

ระดับพึงพอใจ   คะแนน  
ระดับดีมาก (A) 88-100 คะแนน  
ระดับดี (B)  78-87 คะแนน 
ระดับปานกลาง (C)  65-77 คะแนน 
ระดับปรับปรุง (D)  64 คะแนน 

การประเมินค่าเพ่ือการแปลผลทางการวิจัย ก าหนดเกณฑ์การแปรผลในแต่ละช่วงคะแนน
โดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) จากระดับชั้น เท่ากับ 5 ชั้น (คะแนน 1-5) ค านวณได้จากสูตร
ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
          จ านวนระดับชั้น 

= 100-64 
     100 

= 0.80 
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามหลังจากท าการตรวจสอบความครบถ้วน 
และความสมบูรณ์ของค าตอบ และท าการลงข้อมูลตัวเลข ทั้งหมดแล้วได้ท าการประมวล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ 
นามมาตรา (Nominal Scale) และมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal Scale) จะวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (Independent 
Samples T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

3) การวิเคราะห์สรุปปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่พบจากการศึกษาวิจัย โดยใช้
การบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาเรื่อง ประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ต าบล
นาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุ 
ประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพลักษณะการด าเนินงานของกองทุน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
สมาชิกในการจัดสวัสดิการของกองทุน และ 3) เพ่ือค้นหาประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน สู่ความความยั่งยืน ในการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การเก็บข้อมูล  
จากแบบสอบถาม การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ เทคนิ คการสัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่ม 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผลศึกษำสภำพลักษณะกำรด ำเนินงำนของประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย  

การศึกษาสภาพลักษณะการด าเนินงานของประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ได้มีการศึกษาการด าเนินงานในหัวข้อดังต่อไปนี้  

5.1 .1  ความเป็นมาและพัฒนาการของประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

5.1.2 โครงสร้างประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

5.1.3 แนวคิดในการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย   

5.1.4 กระบวนการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างาน  
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5.1.5 ผลการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
5.1.6 ภาคีเครือข่ายในการท างานของประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน

กองทุนหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย   
5.1.7 ปัญหาในการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
5.1.8 ทิศทางและแนวโน้มในการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน

กองทุนหมู่บ้านนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีการการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Studies) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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5.1.2 ประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ
อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. โครงสร้างประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ที่มำ: กองทุนหมูบ่้านนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

5.1.3 แนวคิดในกำรด ำเนินงำนกองทุนกำรประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ในปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรประมาณ 65 ล้านคน 15 ล้านคน เป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับสวัสดิการอย่างครบถ้วน ส่วนลูกจ้างบริษัท
ห้างร้าน ได้รับสวัสดิการในระบบประกันสังคม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปอีก 50 ล้านคน ยังไม่มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐจัดให้ซึ่งเป็นสวัสดิการในลักษณะ
สงเคราะห์ที่ให้บริการไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมความจ าเป็นพ้ืนฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

ลักษณะกองทุนหมู่บ้ำน 
 รหัสกองทุน 
 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
 เลขทะเบยีนนิติบุคคล 
 จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก 
 จ านวนคณะกรรมการ 
 การได้รับเงิน ปี 2544 1 ล้านบาท 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 1 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 2 
 การไดร้ับเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 1  

ณ 31 ธันวาคม 2563 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 2  

ณ 31 ธันวาคม 2563 
 เงินทุนหมุนเวียน บัญชี 3  

ณ 31 ธันวาคม 2563 
 โครงการประชารัฐ ปี 2559 
 โครงการประชารัฐ ปี 2560 
 โครงการประชารัฐ ปี 2561-62 
 โครงการประชารัฐ ปี 2563 

เกณฑ์กำรประเมินกำร
บริหำรกำรจัดกำรประเมิน
ศักยภำพและประสิทธิภำพ

กำรด ำเนินงำนกองทุน
หมู่บ้ำน 

 ด้านการบริหารจดัการ 
 ด้านการด าเนินงาน 

ของกองทุน 
 ด้านการพัฒนา

ศักยภาพของกองทุน 
 ด้านภารกจิพิเศษ

โครงการประชารัฐ 

กำรสัมภำษณ์ 

ผลจำกกำรประเมินกำรบริหำร
กำรจัดกำรประเมินศักยภำพและ

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
กองทุนหมู่บ้ำน 

 เพื่อทราบข้อมูลเกีย่วกับ
สถานภาพและการ
ด าเนินงาน ศักยภาพ 
การบริการการจดัการและ
ประสิทธิภาพ 
กองทุนหมู่บ้าน 

 เพื่อสามารถน าข้อมูลมาเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนางาน
กองทุนหมู่บ้าน 

 เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้ความรู้และฟื้นฟู 
กองทุนทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองตามศักยภาพ
ประสิทธภิาพ  และความ
ต้องการของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
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การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การร่วมกันด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่ความอยู่ดี มีความสุข
อย่างมีดุลยภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีความรัก ความเอ้ือ
อาทร ความสามัคคีและสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของสังคมคุณธรรม 

5.1.4 กระบวนกำรด ำเนินงำนประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
กองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน  

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนระดับต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ก าหนด
นโยบาย หลักการ และวิธีด าเนินการของกองทุน ก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กองทุนชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือหาเงินเข้ากองทุน  
ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนคืนให้แก่สมาชิกให้ความเห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม พิจารณาอัตราค่าตอบแทน
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน อนุกรรมการกองทุนที่แต่งตั้งขึ้น แล้วแต่กรณีควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินกิจกรรมของกองทุน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกองทุน แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานในกิจการของกองทุน ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือความมั่นคงและ
ความเจริญก้าวหน้าของกองทุนรอบปีหนึ่ง ๆ ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าหกครั้ง 
การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ใน  
ที่ประชุมให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

2) คณะกรรมการที่ปรึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ระดับต าบล เพ่ือให้การด าเนินงานหรือประกอบกิจกรรมเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการที่ดี
และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3) แต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนระดับหมู่บ้าน มีอ านาจดังต่อไปนี้รับสมัครและจัดท า
ทะเบียนประวัติของสมาชิกกองทุน รับฝากเงินหรือรวบรวมเงินฝากของสมาชิกเพ่ือส่งฝากกองทุน  
ในระดับต าบล บันทึกการฝากเงินลงในสมุดบัญชีรับเงินและจ่ายเงินของสมาชิก ตรวจสอบหลักฐาน
การขอรับเงินสวัสดิการของสมาชิกและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดไว้  
เบิกเงินกองทุนเพ่ือใช้เป็นเงินส ารองโดยโอนเข้าบัญชีกองทุน ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม  
เพ่ือน าไปจ่ายสวัสดิการระดับสมาชิกตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมกองทุนให้สมาชิกได้รับทราบและหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนระดับต าบลมอบหมาย  

4) การรับสมัครสมาชิกกองทุน ด าเนินการโดย ยื่นค าร้องขอสมัครได้ ณ ที่ท าการ
ของคณะอนุกรรมการกองทุนประจ าหมู่บ้าน ในเวลาท าการของกองทุนประจ าหมู่บ้าน ผู้มีความ
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ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลนา เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนมติที่ประชุมถือเป็นที่สิ้นสุด เป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละ เห็นประโยชน์
ของกองทุนเป็นส าคัญ ไม่เป็นปรปักษ์ ว่าร้าย กล่าวหา หรือกระท าการใดที่ท าให้กองทุนฯเสียหาย  
หรือเสียชื่อเสียง การพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน เมื่อตาย ลาออกโดยไม่ใช้สวัสดิการตลอดการเป็น
สมาชิก และได้รับอนุมัติให้ลาออกจากคณะอนุกรรมการกองทุนประจ าหมู่บ้าน จงใจฝ่าฝืนระเบียบ
ของกองทุน หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ หรือไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกองทุน ด้วยประการใด 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลนาอ้อ ลงความเห็นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม
ประชุมชี้ขาดคุณสมบัติของสมาชิกว่าขัดต่อระเบียบฯ ให้สมาชิกท่านนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกทันที 
โดยถือเป็นค าสั่งที่สิ้นสุด ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือกระท าการอ่ืน ๆ ได้อีก  

5) เงินสัจจะของสมาชิกท่ีฝากไว้ ถือเป็นการสละเพ่ือสมทบกองทุน จะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ เว้นแต่สมาชิกลาออกโดยที่ยังไม่เคยได้รับเงินค่าสวัสดิการใด ๆ จากกองทุน สมาชิกที่ฝาก
ออมครบ 180 วัน มีสิทธิได้รับสวัสดิการในประเภทต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสมาชิกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา หลังจาก 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกในอัตราส่วนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  

6) รายได้ของเงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน ได้จากเงินที่ได้จากการออมของ
สมาชิกในชุมชน งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
และภาระผูกพัน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมของกองทุนชุมชน เงินที่ได้จาก
การลงทุนในวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นตามแผนแม่บทชุมชน เงินอ่ืน ๆ ที่ไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพัน 
เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน เงินรายได้ของกองทุนให้น าไปก าหนดเป็นสัดส่วน เพ่ือการใช้
จ่ายในประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ ไปจัดเป็นเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงิน
รายได้ของกองทุน น าไปจัดเป็นเงินทุนส ารองกองทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินรายได้ของกองทุน 
น าไปจัดเป็นเงินเพ่ือการพัฒนากองทุน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
คณะอนุกรรมการ หรือพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้าน ภาคี ช่วยเหลือสมาชิกกองทุน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงิน รายได้
กองทุน โดยจัดเป็นเงินเพ่ือใช้จ่ายเป็นสวัสดิการของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุน
ในการบริหารงานกองทุน  

7) คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจะพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนากองทุน หรือพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน หรือท้องถิ่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ดังนี้ องค์กรที่มี
ความประสงค์รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชน ให้ เสนอโครงการและแผนงานต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุน องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอโครงการจะต้องเป็นกลุ่ มหรือองค์กร เครือข่าย ชมรม 
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สมาคม มูลนิธิหรือสถาบันที่รวมตัวกันอย่างน้อยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือโครงการที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนที่จัดท าขึ้น ลักษณะของโครงการควรเป็นการท างานร่วมกันของหลายฝ่าย  
ในชุมชนและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ด าเนินการตามโครงการ แผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากเงินกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนหรือเงื่อนไขในสัญญาให้ทุน เมื่อได้ด าเนินโครงการ/แผนงานที่ใช้งบด าเนินการจาก
เงินกองทุน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด ต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนระดับต าบล  

8) ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนระดับต าบล เป็นผู้มีอ านาจออกระเบียบ  
และใช้ดุลยพินิจ วินิจฉัย สั่งการหรือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  

5.1.5 ผลกำรประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน 
ต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย   

1) ประชาชนในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชน 
ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีแผนพัฒนาของกองทุน 1 ฉบับ  

2) ประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน 

3) เกิดการพัฒนาด้านการ จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง
รูปแบบและจ านวนของสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน 

4) ท าให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจากหน่วยงานภาคี  
ท้องถิ่นในการสมทบงบประมาณแก่กองทุน 

5.1.6 ภำคีเครือข่ำยในกำรประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกองทุน
หมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย   

กองทุนต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ได้รับความร่วมมือในการด าเนินงาน
จากหลายภาคส่วน สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  

1) ภาคประชาชน กองทุนต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีรูปแบบในการ
ด าเนินงานจากคณะกรรมการต าบลนาอ้อ 

2) ระดับต าบล ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
ชักชวนและส่งเสริมประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมในการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  

3) ส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศบาลต านาอ้อ 
สนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ  
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5.1.7 ปัญหำในกำรด ำเนินงำนประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
กองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย   

แนวทางในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขอรับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ สาขา 6 อุดรธานี มีหลายขั้นตอนท าให้ประชาชน  
ไม่เข้าใจในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา  

5.1.8 ทิศทำงและแนวโน้มในกำรด ำเนินงำนประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

กองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีทิศทาง ในการด าเนินงานของ
กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดสวัสดิการชุมชน คือ พัฒนาจัดตั้งกองทุนการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพภายข้อบังคับท่ีก าหนด 

แนวโน้มในการด าเนินงานประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย คือ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้ยั่งยืน เกิดความยั่งยืน 
โดยการร่วมกันด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดี มีความสุขอย่างมีดุลยภาพ การสร้างความเข้มแข็งให้คน
ในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีความรัก ความเอ้ืออาทร ความสามัคคี และสมานฉันท์บนพ้ืนฐาน
ของสังคม 

5.2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกในประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

5.2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญญาลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

     ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
    S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5.2.2 ขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัย 

คือ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการใช้สวัสดิการ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประเมินศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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ระดับคะแนนประเมินศักยภำพและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน 
การจัดระดับการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองโดยใช้คะแนนที่ได้จากการประเมินมาจัดระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ปีปัจจุบัน 
ระดับคะแนน 

ระดับดีมาก ได้ระดับคะแนนตั้งแต ่ 88-100 คะแนน 

ระดับด ี ได้ระดับคะแนนระหว่าง 78-87 คะแนน 
ระดับปานกลาง ได้ระดับคะแนนระหว่าง 65-77 คะแนน 

ระดับปรับปรุง ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 64 คะแนน 

 
5.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัย 
คือ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้ค่าร้อยละ ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จังหวัดเลย ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.1 
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 21.9  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 81 21.9 
หญิง 289 78.1 

รวม 370 100 
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ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมา อายุ ระหว่าง 50 -59 ปี และ อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 24.9 อายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5 อายุ ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
7.8 อายุ 15-19 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ  

ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมศำสนำของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ศาสนา พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.1 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืน ๆ น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.3  

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

อำย ุ   
15-19 ปี 16 4.3 
20-29 ปี 29 7.8 
30-39 ปี 35 9.5 
40-49 ปี 106 28.6 
50-59 ปี 92 24.9 
60 ปีขึ้นไป 92 24.9 

รวม 370 100.0 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

ศำสนำ   
พุทธ 363 98.1 
คริสต์ 5 1.3 
อิสลาม 1 0.3 
อื่น ๆ 1 0.3 

รวม 370 100.0 
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ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาระดับมัธยมปลายคิดเป็นร้อย 14.4  
มัธยมต้น คิดเป็นร้อย 12.7 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 4.1 ระดับ
ปวส./ปวท./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 3.2 ไม่เคยเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 1.6 และระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

กำรศึกษำ   
ไม่เคยเรียน 10 2.7 
ประถม 194 52.4 
มัธยมต้น 47 12.7 
มัธยมปลาย 53 14.4 
ปวช. 15 4.1 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 12 3.2 
ปริญญาตรี 31 8.4 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 2 0.5 
อื่น ๆ 6 1.6 

รวม 370 100 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

อำชีพ   
ข้าราชการ พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกกิจ  25 6.8 
พักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน  6 1.6 
พนักงาน/ลูกจ้างรายเดือน  22 5.9 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  30 8.1 
เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง  130 35.1 
เกษตรกรไม่มีที่ดินของตนเอง 19 5.2 
รับจ้างท่ัวไป 46 12.4 
นักเรียน/นักศึกษา 20 5.4 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 43 11.6 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 18 4.9 
อื่น ๆ 11 3.0 

รวม 370 100.0 
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จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาชีพ 
เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมา ประกอบรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ12.4  
แม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.1 ข้าราชการ พนักงาน
รัฐ/รัฐวิสาหกกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.8 พนักงาน/ลูกจ้างรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.9 นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.4 เกษตรกรไม่มีที่ดินของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 5.2 ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
คิดเป็นร้อยละ 4.9 ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ 3 และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดับ 

ข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมรำยได้ ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
จากตาราง ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีรายได้ 
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมา มีรายได้ 3,001 -5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ15.9 
รายได้ 1,501-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ15.4 ไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 13.8 รายได้ 15,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 รายได้ ต่ ากว่า 1,500 คิดเป็นร้อยละ 9.2 รายได้ 10,001 -15,000 
บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.9 รายได้ 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 รายได้มากกว่า 100,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 และรายได้ 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

รายได้     
ไม่มีรายได้ 51 13.8 

ต่ ากว่า 1,500 34 9.2 

1,501-3,000 บาท 57 15.4 
3,001-5,000 บาท 59 15.9 

5,001-10,000บาท 63 17.0 
10,001-15,000 บาท 22 5.9 
15,001-30,000 บาท 36 9.8 
30,001-50,000 บาท 20 5.4 
50,001-100,000 บาท 11 3.0 
มากกว่า 100,000 บาท 17 4.6 

รวม 370 100 
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กำรได้รับงบประมำณจำกำรจัดสรรจำกรัฐบำลสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน ต ำบล 
นำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำน ระดับควำมพึงพอใจ 

  ̅ S.D. แปลผล 
1.1 กำรจัดสรรงบประมำณ    

1) การให้บริการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกองทุนฯ 4.19 0.80 มาก 
2) การสถานท่ีในการให้บริการของกองทุนหมู่บ้าน 4.12 0.76 มาก 
3) การให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 4.08 0.83 มาก 
4) การให้ช าระหนี้ เก็บเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน 4.09 0.82 มาก 
5) การให้บริการรับเงินปันผลจากกองทุนหมู่บ้าน 4.14 0.78 มาก 

รวม 4.12 0.69 มำก 

 
จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านการการให้บริการรับสมัครเข้าเป็น

สมาชิกของคณะกรรมการกองทุนฯ ของด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (10 ตัวชี้วัด)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.12, S.D=0.69) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.08-4.19 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน (10 ตัวชี้วัด) ( ̅=4.19, S.D=0.80) 

ล าดับที่ 2 การสถานที่ในการให้บริการของกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.14, S.D=0.78) 
ล าดับที่ 3 การให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

( ̅=4.12, S.D=0.76)  

ล าดับที่ 4 การให้ช าระหนี้ เก็บเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.09, S.D=0.82)  

ล าดับที่ 5 การให้บริการรับเงินปันผลจากกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.08, S.D=0.83)  

ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของกองทุนหมู่บ้ำน ของกำรประเมินศักยภำพและ
ประสิทธิภำพต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของกองทุนหมู่บ้ำน ระดับควำมพึงพอใจ 
  ̅ S.D. แปลผล 
1.2 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพของกองทุนหมู่บ้ำน    

1) ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการให้บริการแก่สมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 

4.13 0.80 มาก 

2) ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการส่ง
ข่าวสารต่าง ๆ ประสานงาน แจ้งช าระหนี้ ของคณะกรรมการกองทุนฯให้แก่
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

 
4.04 

 
0.86 

 
มาก 

3) ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการเก็บเงิน
เข้ากองทุนกองทุนหมู่บ้าน 

4.09 0.80 มาก 
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ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของกองทุนหมู่บ้ำน ระดับควำมพึงพอใจ 

  ̅ S.D. แปลผล 
4) ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการจ่ายปัน

ผลให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
4.14 0.83 มาก 

รวม 4.10 0.72 มำก 

 
จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจ ด้านการให้บริการพัฒนาศักยภาพของ

กองทุนหมู่บ้าน เกี่ยวกับความเสมอภาคในการให้บริการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.10, S.D=0.72) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.14 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ได้ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการให้บริการแก่สมาชิก

กองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.14, S.D=0.83) 
ล าดับที่ 2 ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการส่งข่าวสาร

ต่าง ๆ ประสานงาน แจ้งช าระหนี้ ของคณะกรรมการกองทุนฯให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.13, 
S.D=0.80) 

ล าดับที่ 3 ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการเก็บเงินเข้า

กองทุนกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.09, S.D=0.80)  
ล าดับที่ 4 ความเสมอภาคของกรรมการกองทุนหมู่บ้านการให้บริการการจ่ายปันผล

ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.04, S.D=0.86)  

ระดับควำมพึงพอใจ ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนที่ผ่ำนมำ ของคณะกรรมกำร
กองทุนหมู่บ้ำนของกองทุนหมู่บ้ำน ต ำบลนำอ้อ อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนกองทุนที่ผ่ำนมำ ของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ระดับควำมพึงพอใจ 
  ̅ S.D. แปลผล 

1.3 ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน    
1) ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านในการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 
4.11 

 
0.78 

 
มาก 

2) ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ
ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 
4.06 

 
0.83 

 
มาก 

3) ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ
เก็บเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน  

 
4.08 

 
0.78 

 
มาก 

4) ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ
ปันผลให้กับสมาชิก 

 
4.14 

 
0.81 

 
มาก 

รวม 4.09 0.73 มำก 
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จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านด้านผลการด าเนินงานกองทุนที่ผ่านมา 
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู

บ้านต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.09, S.D=0.73) ส าหรับ
ผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06-4.14 ซึ่งสามารถเรียงล าดับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ได้ดังนี้   

ล าดับที่ 1 ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ

รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ( ̅=4.14, S.D=0.81) 
ล าดับที่ 2 ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ

ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.11, S.D=0.78) 
ล าดับที่ 3 ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ

เก็บเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน ( ̅=4.08, S.D = 0.78)  
ล าดับที่ 4 ความต่อเนื่องในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการ

ปันผลให้กับสมาชิก ( ̅=4.06, S.D=0.83)  
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กำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำนอัยกำร ศึกษำเปรียบเทียบ 
ของประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเยอรมนี 

สุดเขต สหนันทรายุทธ* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ ศึกษาเปรียบเทียบ

ของประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมัน” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทย พนักงานอัยการญี่ปุ่น 
พนักงานอัยการเยอรมัน ผลดีของการมีการควบคุมและตรวจสอบ และผลเสียของการไม่มีการควบคุม
และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ ตลอดจนสาเหตุที่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบดู
คณิตของพนักงานอัยการและปัญหาของการควบคุมและตรวจสอบของพนักงานอัยการไทยอยู่ใน
ขั้นตอนใด โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ บทความ 
และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานในการไทย ต้องมีการ
ตรวจสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะพนักงาน
อัยการท าหน้าที่ด าเนินคดีอาญาแทนรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ 
มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยอันดีของประชาชนในสังคม ถ้าไม่มีการควบคุมตรวจสอบ ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็จะเกิดการไม่ยอมรับของคู่ความของประชาชนส่งผล 
ให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบสุขได้ประชาชนไม่ยอมรับกฎหมาย นอกจากปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องมี
การควบคุมและตรวจสอบแล้ว ยังมีปัญหาหน่วยงานที่ควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ
ในปัจจุบัน เป็นการตรวจสอบอย่างที่ไม่จริงจังและเข้มแข็ง เนื่องจากหน่วยงานที่ท าการตรวจสอบไม่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากกว่าผู้ที่ถูกตรวจสอบ ดังนั้นท าให้พนักงานอัยการผู้ถูก
ตรวจสอบไม่มีความเกรงกลัว สั่งคดีโดยอิสระและส่งผลให้เกิดการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มี 
ส่วนได้เสียได้ง่าย ท าให้คู่ความหรือประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อพนักงานอัยการและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้กระท าความผิดที่แท้จริงไม่ถูกลงโทษ ผู้เสียหายไม่ได้รับความ
เป็นธรรมและไม่ได้รับการเยียวยาที่พอสมควร สุดท้ายส่งผลให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย และไม่สงบสุข 
ค ำส ำคัญ: การควบคุมและตรวจสอบ, ดุลพินิจ, พนักงานอัยการ 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
การด าเนินคดีอาญาของไทยเป็นการกระท าโดยรัฐ (Public Prosecution) โดยให้เป็นอ านาจ

หน้าที่พนักงานอัยการในการฟ้องคดีอาญา การด าเนินคดีอาญาของประเทศต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
กรณีแรก เป็นหลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) และกรณีที่สอง เป็นหลักการ
ด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) ซึ่งประเทศที่เป็นต้นแบบในการตราและ 
ใช้กฎหมาย เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ใช้หลักการด าเนินคดี
อาญาตามดุลพินิจ ส่วนประเทศเยอรมันใช้หลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

โดยเฉพาะประเทศไทย การใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ที่ด าเนินคดีอาญาแทนรัฐ และเป็นหน่วยงานที่เป็นพ่ึงของประชาชน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนคู่ความทุกฝ่าย แต่ดูเหมือนว่าในการพิจารณาท าค าสั่ง
และความเห็นของพนักงานอัยการในปัจจุบันยังมีปัญหา โดยบางคดียังไม่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
ของประชาชน โดยเฉพาะค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งในบางคดียังมีความน่าสงสัยว่าท าไมถึง
มีความเห็นและค าสั่งเช่นนั้น และค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวสั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วย
พยานหลักฐานหรือไม่ ทั้งได้มีการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานหรือองค์กรใดหรือไม่ เช่น คดีหมอวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ กับแพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ 
ในข้อหาฆ่าผู้ อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องหมอวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ  
ซึ่งต่อมาบิดาของแพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ ได้ยื่นฟ้องนายแพทย์วิสุทธิ์  บุญเกษมสันติ 
เป็นจ าเลยต่อศาลเอง จนต่อมาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ได้มีค าพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิตนายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ และคดีที่เป็นข่าวโด่งดังไปไม่นานมานี้คือ กรณีที่พนักงานอัยการ
ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธหรือบอส อยู่วิทยา ซึ่งเป็นทายาทเครื่องดื่มชูก าลังกระทิงแดง  
ในข้อหา “ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 นั้น 
จะเห็นได้ว่าการใช้ดุลพินิจอัยการทั้งสองเรื่องยังมีความสงสัยและความคลางแคลงใจกับประชาชน
และสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของพนักงานอัยการอย่างเข้มแข็ง จริงจังและตรงไปตรงมา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าการสั่ง
คดีของพนักงานอัยการในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบของการใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เยอรมัน และประเทศไทย โดยศึกษาถึงผลดีผลเสียในการควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการประเทศนั้น ๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการของประเทศไทยเกี่ยวกับการสั่งคดีอาญา ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่
คู่ความทุกฝ่าย ถ้าคู่ความทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายแล้ว จะส่งผลให้บ้านเมืองและสังคม
เกิดความสงบสุขอย่างถาวร และยั่งยืนตลอดไป 
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ซึ่งในทางกลับกันถ้าดุลพินิจของพนักงานอัยการขาดการยอมรับโดยขาดการตรวจสอบจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้วก็จะส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม โดยคนที่กระท าผิด
ไม่ถูกลงโทษ คนชั่วยังลอยนวล ผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง ทั้งไม่ได้รับการเยียวยา
พอสมควรจากผู้กระท าความผิดอย่างสมเหตุสมผล ถ้ามองในแง่ร้ายอย่างที่สุด (Worst Case 
Scenario) ผู้เสียหายเห็นว่ากระบวนการ ยุติธรรมไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่พ่ึงของประชาชนแล้ว 
ผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายอาจไม่พ่ึงกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายอีกต่อไป นั่นหมายความ
ว่าผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายอาจใช้วิธีแก้แค้น แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือที่เรารู้จักกันว่า 
ศาลเตี้ย ซึ่งมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปมาโดยตลอด ซึ่งผู้ใช้กฎหมายและสังคมโดยรวมไม่ประสงค์เช่นนั้น 
และน่าจะส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุข เกิดความวุ่นวายในสังคมโดยรวมในท่ีสุด 

ดังนั้น การควบคุมตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการจึงมีความส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการยุติธรรมที่ท าทางอาญาของไทย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจของพนักงานอัยการในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบมาศึกษาค้นคว้าว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน ได้มีการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
โดยองค์กรใดหรือโดยวิธีใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ และน ามาพัฒนาการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานมีความทันสมัย เป็นที่
ยอมรับของสากล และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ต่อไป 

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน เพราะเป็นประเทศที่พนักงานอัยการมีความ
เข้มแข็งซึ่งเป็นต้นน้ าของการเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ชั้นสอบสวน เป็นหัวหน้า
พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน การควบคุมและการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงาน
อัยการที่มีค าสั่งไม่ฟ้องของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว มีการควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรศาล ซึ่งเป็น
องค์กรที่ใช้กฎหมายและพิจารณาพยานหลักฐานอย่างลึกซึ้งเข้มแข็ง ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นต้นแบบ  
ในการศึกษาเปรียบเทียบ และน ามาปรับปรุงพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการไทยให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับของสากล และเป็นที่พ่ึงของประชาชน
ได้ต่อไป 
 
2. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

2.1 การควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในประเทศไทยในปัจจุบัน  
มีปัญหาในขั้นตอนใด 

2.2 เพราะเหตุใดถึงต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของ
พนักงานอัยการไทยกับพนักงานอัยการญี่ปุ่น และพนักงานอัยการเยอรมัน 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
3.1 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด หลักเกณฑ์ รวมถึงทฤษฎีในทางกฎหมายในเรื่องการด าเนินคดี

อาญา รูปแบบ อ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในกระบวนการด าเนินคดีทางอาญา ตลอดจน
ดุลพินิจในการสั่งคดีระบบกฎหมายของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนี 

3.2 เพ่ือน าเสนอถึงปัญหา สภาพปัญหา รวมทั้งความส าคัญของปัญหาและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการไทย ตลอดจนเพ่ือทราบความส าคัญ 
ของปัญหาในการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

3.3 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์ รูปแบบของการควบคุมและตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของพนักงานอัยการไทย พนักงานอัยการประเทศญี่ปุ่นและพนักงานอัยการประเทศเยอรมนี  

 
4. ระเบียบวิธีกำรเก็บข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

4.1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอน
การสั่งส านวนของพนักงานอัยการ การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรภายใน องค์กรภายนอก  
โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมันว่ามีข้อแตกต่างกัน
อย่างไร ศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการไม่มีการตรวจสอบและมีการตรวจสอบ 

4.2 ศึกษาจากบทความ งานวิจัยที่เคยมีผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ 
4.3 ศึกษาจากวิทยานิพนธ์สาระนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของสถาบันการศึกษาชั้นน า เช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ 
เช่น ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง เป็นต้น  
 
5. ผลกำรศึกษำ 

5.1 กำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำนอัยกำรไทย พนักงำนอัยกำรญี่ปุ่น 
และพนักงำนอัยกำรเยอรมัน 

5.1.1 กำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนอัยกำรไทย 
1) การด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการไทย การด าเนินคดีอาญาของพนักงาน

อัยการในประเทศไทย พนักงานอัยการจะเป็นผู้กลั่นกรองส านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน
อีกชั้นหนึ่ง โดยที่พนักงานอัยการจะท าการสอบสวนเพ่ิมเติมอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยตนเองไม่ได้  
ต้องผ่านการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน จึงท าให้การด าเนินการของพนักงานสอบสวนมี
ความส าคัญต่อการฟ้องคดีของพนักงานเอกการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสอบสวนฟ้องร้อง  
ในประเทศไทยของเราแบ่งความรับผิดชอบในการสอบสวนและการฟ้องคดีออกจากกันค่อนข้าง
เด็ดขาด แต่ในระยะหลังได้มีการแก้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550 โดยให้พนักงาน
อัยการมีส่วนร่วมในการสอบสวนตั้งแต่ต้น เช่นความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
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ร่างกายตามมาตรา 133 ทวิ หรือคดีที่สอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 
134/2 ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานอัยการได้ทราบถึงลักษณะ ข้อเท็จจริงในคดีเพ่ือให้ง่ายต่อการพิสูจน์
ความผิดของจ าเลยในชั้นพิจารณา และที่ส าคัญเป็นการป้องกันเด็กมิให้ได้รับความกระทบกระเทือน
ทางด้านจิตใจมากเกินสมควร 

ในเรื่องการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการ แพทย์ พนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปร่วมกับพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 150 วรรค 3 

ส่วนการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสั่งคดี กฎหมายไทยให้
อ านาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการอย่างมีอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ค าสั่งของหน่วยงานหรือองค์กรใด 

2) ดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 บัญญัติว่า “เมื่อได้รับ

ความเห็นและส านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องให้ออกค าสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย

ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้องต่อไป 
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อ

ศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งไม่ฟ้อง  
หลักการและวิธีปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี ตามระเบียบส านักงานอัยการ

สูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนหรือจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 ข้อ 5, 6, 7 

พนักงานอัยการมีดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องได้ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะ 
(1) ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ข้อ 6 หรือ 
(2) มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ข้อ 7 หรือ 
(3) มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ข้อ 7 หรือ 
(4) มีผลกระทบต่อประโยชน์อันส าคัญของประเทศ ข้อ 7   

โดยให้พนักงานอัยการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ ถ้าหัวหน้าพนักงาน
อัยการเห็นพ้องด้วยหรือเห็นเองให้ท าความเห็นตามล าดับชั้นเสนออัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่ง 

วรรคสอง กรณีหัวหน้าพนักงานอัยการไม่เห็นพ้องด้วยหรือคดีจะขาดอายุความหรือ
มีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ให้หัวหน้าพนักงานอัยการสั่งฟ้องและยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล 
ตามข้อ 5  
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ส าหรับการสั่งคดีโดยทั่วไปของพนักงานอัยการถ้าเป็นค าสั่งฟ้องค าสั่งนั้นย่อม
เด็ดขาดไม่สามารถโต้แย้งได้ และพนักงานอัยการจะน าคดีมาฟ้องต่อศาลต่อไป แต่ในกรณีพนักงาน
อัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอัยการสูงสุด ค าสั่งนั้นยังไม่เด็ดขาดและต้องมีการทบทวน
ค าสั่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคแล้วแต่
กรณี หากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคเห็นพ้อง
ด้วยกับค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการย่อมเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง แต่หากไม่เห็นพ้องด้วยกับค าสั่ง
ไม่ฟ้องไว้ท าความเห็นแย้งให้ฟ้องคดีและส่งส านวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดชี้ขาด เมื่ออัยการ
สูงสุดมีความเห็นพ้องด้วยกับความเห็นแย้งจะชี้ขาดให้ฟ้องคดี แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับความเห็นแย้ง 
จะชี้ขาดไม่ฟ้องคดีและค าสั่งของอัยการสูงสุดทั้งสองกรณีเป็นอันยุติ 

ข้อสังเกต ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการต้องสามารถอธิบายและตอบค าถามต่อ  
ผู้มีส่วนได้เสียในคดีได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน ผู้เสียหาย ประชาชนผู้ที่สนใจ ดังนั้นในทุกคดี
ของพนักงานอัยการต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย การสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อ
ผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ ข้อ 5, 6, 7 อย่างเคร่งครัดข้างต้น 

สรุปแนวทางในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการได้ดังนี้ 
(1) คดีความผิดที่เป็นความผิดเล็กน้อย 
(2) การฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมมากกว่า 
(3) การฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อตัวผู้เสียหายและต้องหาเท่านั้น ท าให้

สภาพครอบครัวของผู้เสียหายเดือดร้อนเป็นการท าลายสถาบันครอบครัว 
(4) ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจ 
(5) ผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 
(6) ผู้ต้องหาเป็นคนชรา สาเหตุที่กระท าความผิดยากจนมากและไร้ที่อยู่

อาศัย และผู้เสียหายไม่ติดใจที่จะด าเนินคดี 
(7) ความผิดอันยอมความได้ซึ่งผู้เสียหายได้ด าเนินการฟ้องร้องคดีด้วย

ตนเองแล้ว หรือผู้เสียหายได้ถอนค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 
(8) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเป็น

บุพการี ผู้สืบสันดาน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขเยียวยาให้ยั่งยืน  
(9) ผู้ต้องหาทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะวินิจฉัยสั่งคดี 

และผู้ต้องหาไม่อาจไปกระท าความผิดได้อีก 
(10) การถอนฟ้องเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เพ่ือความ

สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ 
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3) การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการไทย 
3.1) การควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร 
การใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้อง คดีอาญาของพนักงานอัยการไทยซึ่งจะเห็น

ได้ว่าเป็นการสั่งคดีที่เป็นอิสระและพนักงานอัยการสามารถมีความเห็นและค าสั่งได้อย่างเป็นอิสระ
และอย่างกว้างขวาง ถึงแม้จะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่ก็ตาม ดังนั้นระบบควบคุมการ
ตรวจสอบจึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมดุลพินิจของพนักงานอัยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมตรวจสอบภายในคือ กรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วต้อง
เสนอส านวนของพนักงานอัยการที่มีอาวุโสสูงกว่าในส านักงานนั้นหรือที่เรียกว่าผู้กลั่นกรองคดี 
จากนั้นส านวนจะถูกเสนอไปตามล าดับชั้นไปยังหัวหน้าพนักงานอัยการหรืออัยการจังหวัดประจ า
ส านักงานนั้น ๆ เพ่ือเสนอองค์กรที่ควบคุมตรวจสอบภายนอกตามกฎหมายต่อไป แต่หากพนักงาน
อัยการพิจารณาส านวนการสอบสวนแล้วพบว่าพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอหรือยังไม่แน่ชัด
ว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิดหรือไม่ จะต้องสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสั่งให้ส่งพยานมาเพ่ือซักถามตาม
รูปคดี เพื่อให้ไดค้วามชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถสั่งคดีได้ 

3.2) การควบคุมและตรวจสอบภายนอกองค์กร 
(1) ผู้เสียหายและบุคคลที่เก่ียวข้องในคดี 
เนื่องจากกฎหมายไทยใช้หลักการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ ร่วมกับหลักการฟ้อง

คดีอาญาโดยประชาชน ดังนั้น เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี ผู้เสียหายสามารถน าคดีไปฟ้อง
ต่อศาลได้ภายในก าหนดอายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28นอกจากนี้
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีได้โดยการตรวจส านวนและขอคัดเอกสารค าให้การ
ของตนเองในชั้นสอบสวนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 หรือ 7/1 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และ 145/1 กรณีที่
พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แยกพิจารณาดังนี้  

(ก) คดีอาญาโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท ถ้าใน
กรุงเทพมหานครให้ส่งส านวนพร้อมความเห็นและค าสั่งไม่ฟ้องต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าใน
จังหวัดอ่ืนให้เสนอส านวนพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 145 

(ข) คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกเกินกว่าสามปีหรือโทษปรับเกินกว่า 60,000 
บาทขึ้นไป ถ้าในกรุงเทพมหานครให้เสนอส านวนพร้อมความเห็นและค าสั่งไม่ฟ้อง ต่อผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้เสนอส านวนต่อผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ตามมาตรา 145/1 
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ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาคไม่แย้งค าสั่งดังกล่าวก็ถือว่าค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเป็นอันเด็ดขาด แต่หาก
เห็นแย้งต้องส่งส านวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด ถ้าอัยการสูงสุดชี้ขาดว่าไม่ฟ้อง
ตามความเห็นของพนักงานอัยการถือเป็นเด็ดขาด แต่ถ้าอัยการสูงสุดมีความเห็นตามความเห็นแย้ง
ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาตามค าชี้ขาดของอัยการสูงสุดต่อไป 

(3) ศาล 
กรณีท่ีนักงานอัยการยื่นฟ้อง ศาลอาจมีค าสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อว่าคดีมีมูล

หรือไม่ก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 หรือตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานอัยการว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เสียหาย จากการที่พนักงานอัยการสั่ง  
ไม่ฟ้องฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามนัยค าพิพากษาฎีกาท่ี 3509/2549  

(4) องค์กรอื่น ๆ ที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองอ านาจหน้าที่ไว้ เช่น  
(ก) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 
(ข) วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 
(ค) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 
(ง) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา  

5.1.2 กำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนอัยกำรประเทศญี่ปุ่น 
ในประเทศญี่ปุ่นนั้นพนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาล 

ซึ่งบางครั้งพนักงานอัยการอาจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสอบสวนได้โดยพนักงานอัยการจะมีหน้าที่
ควบคุมดูแล สั่งการและให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลพนักงาน
อัยการญี่ปุ่นจะใช้หลักการฟ้องคดีอาญาโดยดุลพินิจ (Opportunity Principle) พนักงานอัยการญี่ปุ่น
จึงมีอ านาจชะลอฟ้องได้ (ศิระ บุญภินนท์, 2541, น.100-101) โดยหากเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขการฟ้อง
และมีข้อสงสัยในความผิดหรือมีพยานหลักฐานพอฟ้อง แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ อายุ และ
สภาพแวดล้อมของผู้กระท า ความหนักเบาและข้อหาของการกระท าความผิดและสภาพการภายหลัง
การกระท าความผิดเห็นว่าการฟ้องคดีไม่จ าเป็นแล้ว พนักงานอัยการก็สามารถชะลอฟ้องได้และเมื่อ
พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีไปแล้วก็อาจถอนคดีได้เสมอในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ในประเทศญี่ปุ่นใช้หลักด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) กล่าวคือ 
บุคคลที่มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้นั้นคือพนักงานอัยการเท่านั้นเป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา 
ผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญาเองไม่ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานอัยการค่อนข้างจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด และเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างมาก 
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ส าหรับการควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการญี่ปุ่นนั้น 
จะสามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการญี่ปุ่นได้ดังนี้ 

1) การควบคุมภายใน 
(1) การสั่งไม่ฟ้องต้องแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท าบันทึกค า

ตัดสินไม่ฟ้อง (Fukiso Saitesho) ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญข้อเท็จจริงและเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้อง 
(2) พนักงานอัยการต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการที่มีอาวุโส

สูงกว่าซึ่งจะตรวจสอบว่าความเห็นของพนักงานอัยการคนดังกล่าวมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมโดยการยื่นค าร้องคัดค้านต่อหัวหน้าพนักงานอัยการที่

พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไม่อาจยื่นค าร้องคัดค้านตามกฎหมายการอุทธรณ์
ทางการบริหารได้ แต่โดยทางปฏิบัติเมื่อมีค าร้องคัดค้านจะเป็นการกดดันให้หัวหน้าพนักงานอัยการ  
ใช้อ านาจควบคุมของตนโดยหัวหน้าพนักงานอัยการจะรับค าร้องแล้วก็ตรวจสอบการไม่ฟ้องนั้น (ศิระ 
บุญภินนท์, 2541, น.94-95)   

2) การควบคุมภายนอก 
2.1) การควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้อง (Prosecution 

Review Commission)  
การควบคุมดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

การฟ้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยายามให้การใช้อ านาจฟ้องจ าเลย
คดีเป็นไปโดยถูกต้อง โดยสะท้อนเจตนารมณ์แห่งพลเมือง อันเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องมีหน้าที่ 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในทุก
ประเภทความผิด  

(2) ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการฟ้องและด าเนินคดี  
คณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องได้รับการจัดวางให้อยู่ประจ าศาลจังหวัด

และศาลจังหวัดสาขา โดยทั้งประเทศมีคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องไม่ต่ ากว่า 200 คณะ แต่ละ
คณะมีกรรมการ 11 คน (กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้อง มาตรา 1 วรรค 1) ซึ่งมา
จากประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในเขตที่ตั้งศาลนั้น หากมีต าแหน่งว่างลงให้มีการเลือกกรรมการ
แทนเข้ามาโดยกรรมการแทนดังกล่าว ให้เลือกโดยวิธีจับสลากจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 6 เดือน ทุกสามเดือนให้เลือก
กรรมการครึ่งหนึ่งเข้ามาแทนกรรมการเดิมและให้มีส านักงานธุรการของคณะกรรมการเป็นหน่วยงาน
ช่วยกรรมการดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีอิสระจากภายนอกไม่ต้องรับค าสั่งจากผู้ใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบการฟ้อง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในทุก ๆ คดี และคอยให้ค าแนะน าในเรื่องการของการปรับปรุง
การฟ้องด าเนินคดี  

คดีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องจะตรวจสอบ ได้แก่ 
(1) เมื่อผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือผู้เสียหายยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบการฟ้อง ต้องตรวจสอบ 
(2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องได้รับทราบจากเอกสารใด 

หากคณะกรรมการออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการมีอ านาจท าการตรวจสอบได้  
ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องสามารถร้องขอให้

พนักงานอัยการส่งเอกสารหรือให้มาให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสอบถาม ให้สถานที่
ราชการ องค์กรสาธารณะหรือเอกชนให้ข้อมูลใด ๆ ได้ และเรียกผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการฟ้องหรือ
พยานมาให้ถ้อยค าได้ หากพยานไม่ยอมมาให้ถ้อยค า คณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องขอให้ศาล
แขวงออกหมายเรียกได้ 

ค าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องมี 3 ประเภท 
(1) การไม่ฟ้องชอบ (การไม่ฟ้องเป็นการถูกต้องแล้ว) 
(2) การไม่ฟ้องไม่ชอบ (คืนส านวนให้มีการสอบสวนใหม่อีกครั้ง) 
(3) การฟ้องชอบ (พนักงานอัยการควรฟ้อง) 
ค าตัดสินการไม่ฟ้องไม่ชอบในข้อ 2 ต้องตัดสินด้วยเสียงข้างมากและการ

ตัดสินว่าการฟ้องชอบในข้อ 3 ต้องใช้เสียงข้างมากกว่าแปดในสิบเอ็ดเสียง และในการตัดสินให้ส่งค า
ตัดสินซึ่งระบุเหตุผลไปยังอัยการจังหวัดและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอัยการร่วมทั้งให้ติด
ประกาศประเด็นส าคัญของค าตัดสินไว้ที่ส านักงานธุรการของคณะกรรมการและแจ้งผู้ร้องขอให้
ตรวจสอบการฟ้องทราบหากไม่พอใจค าตัดสินไม่อาจโต้แย้งได้ นอกจากนี้ค าตัดสินไม่มีสภาพบังคับ
พนักงานอัยการแต่อย่างใด แต่อัยการจังหวัดอาจใช้ค าตัดสินเป็นที่อ้างอิงหากเห็นว่าควรฟ้องตามค า
ตัดสินต้องด าเนินการฟ้อง การฟ้องตามค าตัดสินที่เป็นการไม่ฟ้องไม่ชอบ (ข้อ 2) และการฟ้องชอบ 
(ข้อ 3) ให้พนักงานอัยการที่อยู่ในต าแหน่งสูงกว่าพนักงานอัยการเจ้าของส านวนเรื่องเดิมที่ด าเนินการ
ไม่ฟ้องเป็นผู้รับผิดชอบในการฟ้องหรือสอบสวนแล้วให้แจ้งการจัดการคดีใหม่นั้นต่อ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุดและหัวหน้าพนักงานอัยการอุทธรณ์โดยเร็ว 

ข้อสังเกต แนวคิดระบบศาล Saiban-In ในการพิจารณาคดีอาญาประเทศ
ญี่ปุ่น (อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2559, 29 เมษายน) 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาไดเอท (The Japanese Diet) ของประเทศ
ญี่ปุ่นได้ตรากฎหมายที่ชื่อว่า “กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาโดยใช้ระบบลูกขุน” ออกมาบังคับ
ใช้เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งน าเอาระบบลูกขุนผสมแบบทางประเทศอังกฤษ 
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สหรัฐอเมริกาและแบบทางประเทศยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาคดีอาญา
ในความผิดร้ายแรงทุกคดี อาทิ ความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือความผิดที่มีโทษจ าค าตลอดชีวิต 
หรือความผิดประเภทที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดทางอาญา 
โดยเจตนา เช่น ความผิดฐานจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ฐานฆ่าผู้อ่ืน ฆ่าชิงทรัพย์และข่มขืนกระท า
ช าเราเป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคดีอาญาที่ส าคัญและเข้าไปตรวจสอบและถ่วงดุลหน่วยงานในกระบวนการที่
ท าทางอาญา เช่นพนักงานอัยการ ศาล เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส 
ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่ส าคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีข้อสังเกตว่า 
ก่อนที่สภาไดเอทจะได้มีการออกกฎหมายฉบับนี้นั้นได้ปรากฏว่ามีการรายงานข่าวความผิดพลาดใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเกิดแต่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการและผู้พิพากษาอย่าง
ชัดเจน คือ คดีอาญาของนายโตชิกาสุ ซูกายา จ าเลย ซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกในคดีที่นายโตชิ
กาสุ ซูกายา ได้ฆ่าเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นเหตุให้ต้องถูกจ าคุกที่เมือง Ashikaga จังหวัด Tochigi 
เป็นเวลานานถึง 17 ปี ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีอาญาได้ปรากฏว่าพนักงานอัยการเจ้าของส านวนได้บังคับ
ให้นายโตชิกาสุ ซูกายา รับสารภาพทั้ง ๆ ที่เค้าไม่ได้กระท าความผิด จนต่อมาภายหลังจากที่  
นายโตชิกาสุ ซูกายา ได้รับอิสรภาพหลังจากผลการตรวจดีเอ็นเออย่างละเอียดได้พบว่า ไม่ใช่ดีเอ็นเอ
ของนายโตชิดาสุ ซูกายา ที่พบที่ศพของเด็กสาวผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเหตุให้กว่านายโตชิกาสุ ซูกายา 
ได้รับการปล่อยตัวออกจากการติดคุกโดยไม่มีความผิดนั้นก็เมื่อเขาอายุได้ 62 ปีแล้ว นอกจากนี้สภาได
เอท ได้มีแนวคิดท่ีจะน ามาตรการตรวจสอบการท างานของพนักงานอัยการและผู้พิพากษามาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การสร้างคณะกรรมการทบทวนดุลพินิจของพนักงานอัยการ (คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบการฟ้องในปัจจุบัน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องจะพิจารณาค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการจะต้องมีเหตุผลตามพยานหลักฐานและว่าความเหมาะสมหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียง  
8 เสียงใน 11 เสียง ดังที่กล่าวมาแล้ว 

อนึ่ง ความหมายของคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องหรือลูกขุน ที่สภา 
ไดเอท ต้องการ คือ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติญี่ปุ่นและมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช่ผู้รู้
กฎหมาย ไม่ใช่ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือนักการเมือง และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจ าคุก
อยู่แต่ต้องเป็นประชาชนญี่ปุ่นทั่วไป ที่มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเป็น
ปกติแบบคนทั่วไป ที่ส าคัญต้องมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาไดเอท 
โดยอาจได้รับการสุ่มคัดเลือกเพ่ือเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องหรือคณะลูกขุนในการ
พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีอาญาเป็นรายคดีไป  
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2.2) ควบคุมตรวจสอบโดยศาล 
ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “วิธีพิจารณาคดีกึ่งฟ้อง” เมื่อมีการร้องทุกข์หรือ

กล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการและความผิดป้องกันกิจกรรม
อันเป็นการบ่อนท าลาย มาตรา 45 ซึ่งเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของพนักงานสืบสวนความ
ปลอดภัยสาธารณะ แล้วพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องหรือชะลอการฟ้องคดีดังกล่าว หากผู้ร้องทุกข์
หรือผู้กล่าวโทษไม่เห็นด้วยกับค าสั่งไม่ฟ้องหรือชะลอฟ้องของพนักงานอัยการ  ผู้ร้องทุกข์หรือ 
ผู้กล่าวโทษมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลจังหวัดที่ส านักงานอัยการนั้นประจ าอยู่เพ่ือให้น าคดีเข้าสู่การ
พิจารณาของศาล โดยจะต้องยื่นค าร้องดังกล่าวต่อพนักงานอัยการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ฟ้องดังกล่าวโดยผู้ขอมีอ านาจถอนค าร้องของตนซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนที่ศาลจะ
ตัดสินก็ได้ แต่ผู้ขอนั้นจะยื่นค าร้องขอดังกล่าวใหม่อีกไม่ได้  

เมื่อผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษยื่นค าร้องขอแล้ว หากพนักงานอัยการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวมีเหตุผลให้พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาล 
แต่ในทางกลับกันหากพนักงานอัยการพิจารณาค าร้องขอดังกล่าวแล้วเห็นว่าค าร้องขอไม่มีเหตุผล  
ให้พนักงานอัยการท าความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร พยาน และระบุเหตุผลในการไม่ฟ้องส่งต่อศาล
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ และให้ศาลแจ้งการร้องขอดังกล่าวต่อผู้ต้องหาโดยเร็ว และ 
ในกรณีท่ีมีการถอนค าร้องขอให้ศาลแจ้งให้พนักงานอัยการทราบด้วย 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าค าร้องขอไม่มีเหตุผลและได้ยื่นค าร้องขอ
พร้อมด้วยเอกสารและพยานโดยระบุเหตุผลในการไม่ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้ศาลท าการพิจารณาซึ่งให้
ศาลพิจารณาและพิพากษาเป็นองค์คณะ ซึ่งศาลจะให้ผู้พิพากษาในองค์คณะ หรือผู้พิพากษาในศาล
จังหวัดหรือศาลแขวงสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องขอนั้นไม่เป็นตาม
รูปแบบที่กฎหมายก าหนดหรือยื่นค าร้องขอเกินก าหนดเวลาที่ค าร้องหรือค าร้องขอโดยไม่มีเหตุผล  
ให้ศาลพิจารณายกค าร้อง แต่หากศาลพิจารณาค าร้องแล้วเห็นว่าค าร้องขอมีเหตุผลให้น าคดีเข้าสู่การ
พิจารณาในศาลที่มีเขตอ านาจซึ่งค าพิพากษาของศาลดังกล่าวมีผลเสมือนหนึ่งว่าคดีดังกล่าวได้มีการ
ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว  

5.1.3 กำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจพนักงำนอัยกำรของประเทศเยอรมัน 
1) องค์กรอัยการเยอรมัน 
ในประเทศเยอรมันพนักงานอัยการจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาล โดยที่จะมีเจ้า
พนักงานต ารวจเป็นผู้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเท่านั้น พนักงาน
อัยการในประเทศเยอรมันจึงเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา
ในชั้นก่อนฟ้องทั้งหมด ส่วนผู้พิพากษา เป็นเพียงผู้ที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษาคดี (ปิยธิดา 
เจิมหรรษา, 2540, น.19; คณิต ณ นคร, 2540, 155-158) 
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การด าเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมันเป็นหน้าที่ของรัฐ พนักงานอัยการมีอ านาจ
ท าการสอบสวนได้ด้วยตนเอง เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายนั้นจะฟ้องร้องคดีได้อย่างจ ากัด โดยให้พนักงาน
อัยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจด าเนินคดีอาญา ซึ่งในประเทศเยอรมันมีพนักงานอัยการประจ าศาล
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 374) 

(1) พนักงานอัยการประจ าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ พนักงานอัยการประจ า
ศาลนี้ เรียกว่า Bundesanwalt โดยพนักงานอัยการที่เป็นหัวหน้าสูงสุดประจ าศาลนี้ เรียกว่า 
Genralbundesanwalt หรือ อธิบดีอัยการสหพันธรัฐ หรือ อัยการสูงสุด 

(2) พนักงานอัยการประจ าศาลสูงของมลรัฐ ส าหรับพนักงานอัยการประจ า
ศาลสูงของมลรัฐนี้จะมี Genralbunesanwalt ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าของพนักงานอัยการประจ าศาล
สูงของมลรัฐ หรือ อัยการเขต 

(3) พนักงานอัยการประจ าศาลจังหวัด ส าหรับพนักงานเอกการประจ าศาล
จังหวัดนั้นจะถือว่าเป็นอัยการประจ าศาลแขวงด้วย โดยผู้ที่เป็นหัวหน้าพนักงานอัยการชั้นที่เรียกว่า 
Oberstaatsanwalt  

ซึ่งอ านาจในการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการประจ าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ
จะจ ากัดเฉพาะการฎีกาที่เกี่ยวกับศาลสูงสุดของสหพันธรัฐเท่านั้น คือ การด าเนินการสอบสวน
ฟ้องร้องคดีอาญาทั่วไปที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการสหพันธรัฐ แต่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของพนักงานอัยการมลรัฐ ดังนั้น พนักงานอัยการประจ าศาลสูงสุดของสหพันธ์จึงมีอ านาจด าเนินคดี
อาญาชั้นต้นหรือชั้นสอบสวนฟ้องร้อง แต่ในกรณีที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาในความผิดอาญาที่
ต้องพิจารณาพิพากษาชั้นต้นที่ศาลสูงมลรัฐ  อ านาจในการสอบสวนฟ้องร้องจะเป็นอ านาจของ
พนักงานอัยการสหพันธรัฐและอยู่ในความรับผิดชอบของอธิบดีอัยการสหพันธรัฐ (คณิต ณ นคร , 
2540) 

2) การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการเยอรมัน 
อ านาจและหน้าที่หลักของพนักงานอัยการเยอรมันคือการฟ้องร้องคดีอาญา 

ซึ่งประเทศเยอรมันนั้นพนักงานอัยการใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) 
(ปิยธิดา เจิมหรรษา, 2540, น.20) ซึ่งถือว่าหลักการนี้ประเทศเยอรมันได้น ามาใช้ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร
อัยการจนถึงปัจจุบันจึงนับเป็นหลักการที่ส าคัญของประเทศเยอรมัน 

ดังนั้นหากว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มีการกระท าความผิด
อาญาเกิดขึ้นแล้ว พนักงานอัยการของประเทศเยอรมันมีหน้าที่ที่จะต้องฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญา
เรื่องนั้นอย่างเดียว ไม่มีอ านาจใช้ดุลพินิจที่จะไม่ด าเนินคดีอาญาในเรื่องนั้นเลย โดยหลักการฟ้อง
คดีอาญาตามกฎหมายของประเทศเยอรมันนี้ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า “อัยการต้องฟ้องกระท า
ความผิดที่มีโทษทางอาญาทั้งปวงต่อศาล หากมีพยานหลักฐานเพียงพอ” ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 152 (2) ซึ่งเหตุผลที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา



[677] 

 

เยอรมันมันจะไปเช่นนั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีได้ 
โดยไม่ต้องค านึงว่าโทษทางอาญานั้นจะหนักเพียงใดเพ่ือไม่ให้พนักงานอัยการใช้ดุลและพินิจในการสั่ง
คดีโดยไม่ชอบ  

แต่อย่างไรก็ตามแม้ประเทศเยอรมันจะใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามกฎหมาย 
โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 152 (2) แต่ในปัจจุบัน 
มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามกฎหมายดังกล่าวเคร่งครัดจนเกินไป (Expediency 
Principle) มาใช้ และได้ออกกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความอาญา โดยออกเป็น
ข้อยกเว้น ที่ว่าแม้พนักงานในการจะเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาที่กระท าความผิด พนักงาน
อัยการก็มีอ านาจใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องได้ ด้วยเหตุที่ว่าหากพนักงานอัยการเยอรมันปฏิบัติตาม
หลักการฟ้องคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเกินไป อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายแข็งกระด้างไม่มี
ความยืดหยุ่น จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ในที่สุด ดังนั้น 
ในปัจจุบันนี้พนักงานอัยการของประเทศเยอรมันมีดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาได้แล้ว การฟ้อง
คดีโดยหลักการฟ้องคดีตามกฎหมายจึงน้อยลง (ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ , 2552, น.98-100) โดยเหตุที่
พนักงานอัยการเยอรมันสามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่ด าเนินการคดีกับผู้ต้องหาได้นั้น มีดังต่อไปนี้ (คณิต 
ณ นคร, 2540) 

(1) เหตุผลเกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น คดีขาดอายุความ 
(2) เหตุผลเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติ เช่น การกระท าของผู้ต้องหา 

ไม่เป็นความผิด หรือ 
(3) เหตุผลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเช่น ฟังไม่ได้ว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิด 

หรือพยานหลักฐานที่มีไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา 
(4) เหตุผลเกี่ยวกับการบริหารประเทศ เช่น ความผิดอาญาต่อความมั่นคง

ของรัฐ ความผิดเกี่ยวพันธ์กับเขตอ านาจศาลของต่างประเทศ 
(5) การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องโดยมีเงื่อนไข (การชะลอฟ้อง) ซึ่งบัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันมาตรา 153 เอ “โดยความเห็นชอบของศาลที่
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นและของผู้ต้องหา พนักงานอัยการอาจรอการยื่นฟ้องคดีในความผิดอาญา
โทษปานกลางไปชั่วคราวได้ โดยวางข้อก าหนดให้ผู้ต้องหาปฏิบัติดังได้อย่างหนึ่งดังนี้ 

(1) ให้กระท าการอันใดอันหนึ่งอันเป็นการแก้ไขผลร้ายที่ตนได้ก่อขึ้น เช่น 
ซ่อมถนน ช าระเงิน จัดการให้อยู่ในสภาพเดิม  

(2) ให้จ่ายเงินจ านวนหนึ่งแก่องค์กรที่บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะหรือ
แก่รัฐ 

(3) ให้กระท าการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หรือ 
(4) ให้ชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
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ทั้งนี้ในเมื่อเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เหมาะสม และกรณีนั้น
ความชั่ว (Schuld) ของผู้ต้องหามีน้อย ประกอบกับเห็นว่าการใช้มาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่สาธารณะ (Offenntiches Interests) ให้พนักงานอัยการก าหนดเวลาให้ผู้ต้องหาปฏิบัติและ 
เมื่อผู้ต้องหาปฏิบัติแล้วคดีเป็นอันยุติ 

3) การตรวจสอบการสั่งคดีของพนักงานอัยการเยอรมัน 
การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศเยอรมันได้ถูก

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมันซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้ 

(ก) การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการด้วยการฟ้องคดีโดย
ประชาชน (Private Prosecution)  

ในประเทศเยอรมันจะมีความผิดอาญาบางประเภทที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย 
มีอ านาจฟ้องคดีได้เอง เช่น ความผิดอาญาฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐาน  
ขู่เข็ญ ความผิดฐานดูหมิ่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ความผิดอาญา
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิบัตร ความผิดอาญาเครื่องหมายการค้า 
เป็นต้น ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษปานกลาง ที่เกี่ยวกับเอกชนหรือเกี่ยวกับประโยชน์
ในทางทรัพย์สินเป็นการส่วนตัว ซึ่งพนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลได้ หากพนักงาน
อัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชน
ที่เป็นผู้เสียหายมีอ านาจตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการ โดยการที่ผู้ เสียหายท าการ
ฟ้องเองได้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 374) แม้พนักงานอัยการ 
ยังไม่ได้ท าการสอบสวนหรือฟ้องร้องคดีก่อนก็ตาม แต่ผู้เสียหายในประเทศเยอรมันก็มีอ านาจในการ
ฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องร้องคดีด้วยตนเองแล้ว หากต่อมา
พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องด าเนินคดีดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พนักงานอัยการ  
ก็มีอ านาจเข้าว่าคดีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องร้องไว้แล้วได้ และถึงแม้ว่าคดีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องร้องด้วยตนเอง
แล้วพนักงานอัยการเข้ามาว่าคดี โดยถือว่าพนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดีนั้นเลยก็ตาม แต่ผู้เสียหาย 
ผู้ซึ่งได้ฟ้องร้องคดีไว้ก่อนดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาอยู่ จึงยังสามารถด าเนินกระบวน
พิจารณาในศาลไม่ว่าจะเป็นการเบิกความต่อศาล หรือการแต่งทนายก็มาซักถามพยาน หรือ 
การอุทธรณ์ได้เช่นกัน (นิษฐนาถ คงนวล, 2555, น.69) 

(ข) การตรวจสอบดุลพินิจการสั่ งคดีของพนักงานอัยการโดยอัยการสูงสุด 
(Department Review)  

ส าหรับประเทศเยอรมันมีกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลได้บัญญัติให้พนักงานอัยการ
ต้องฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชาของตนเองซึ่งในประเทศเยอรมันนั้นพนักงานอัยการประจ าศาลสูงสุด
ของสหพันธรัฐที่เป็นหัวหน้าสูงสุดประจ าศาลนี้ เรียกว่า Genralbundesanwalt หรืออธิบดีอัยการ
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สหพันธรัฐ หรืออัยการสูงสุดสหพันธรัฐ เป็นผู้ที่ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดประจ าศาลสูงสุดของ
สหพันธรัฐ หรืออัยการเขต เป็นผู้บังคับบัญชาประจ าศาลมลรัฐมีอ านาจออกค าสั่งไปยังพนักงาน
อัยการประจ าศาลจังหวัดและศาลแขวงปฏิบัติงาน และอัยการจังหวัด หรือ Oberstaatsanwalt 
เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของศาลจังหวัดและศาลแขวง แต่อย่างไรก็ตามอธิบดีอัยการสหพันธรัฐ
หรืออัยการสูงสุดนั้น ไม่มีอ านาจออกค าสั่งไปยังอัยการมลรัฐได้เลย ไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ในการพิจารณา
พิพากษาที่ศาลสูงมลรัฐก็ตาม (คณิต ณ นคร, 2540) 

อัยการสูงสุดในประเทศเยอรมันมีอ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ โดยองค์กรภายในในกรณีที่ประชาชนยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ ในคดีที่ความผิดนั้นมีโทษปานกลางและพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหา 
มีความชั่วน้อย และการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่ออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องคดี ซึ่งแม้หลักการดังกล่าวจะไม่ได้ถูกบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน แต่ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ปกครองของประเทศเยอรมัน ที่บัญญัติให้อ านาจแก่ประชาชนในการมีสิทธิ์ร้องคัดค้านการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ประเทศเยอรมันยึดถือปฏิบัติ
มาโดยตลอด (นิษฐนาถ คงนวล, 2555) 

ส าหรับประเทศเยอรมันการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยอัยการ
สูงสุดนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และอัยการสูงสุดจะเห็นด้วยกับค าร้องคัดค้านของผู้ร้องขอ เฉพาะในกรณี
ที่ผู้ร้องขอหาพยานหลักฐานใหม่ที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิดของผู้ เสียหายได้ 
หากผู้ร้องขอไม่สามารถหาพยานหลักฐานใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิดของผู้เสียหาย
มาเพ่ิมเติมได้ อัยการสูงสุดมักจะยืนยันค าสั่งไม่ฟ้อง 

(ค) การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยศาล (Mandamus 
Action)  

ในประเทศเยอรมันหากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ศาลเสียก่อนและผู้เสียหายอาจร้องขอต่อศาลให้น าคดีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวขึ้นสู่
การพิจารณาในชั้นศาลได้ ซึ่งถ้าศาลอนุญาตตามที่ผู้เสียหายร้องขอพนักงานอัยการก็ต้องเป็นโจทก์ใน
คดีนั้นอันเป็นการถูกบังคับโดยปริยาย (เสาวลักษณ์ แก้วกมล, 2553, น.50) ซึ่งศาลมีอ านาจที่จะ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจออกค าสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการได้อันเป็นการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้อง
พนักงานอัยการโดยองค์กรภายนอกซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศเยอรมันโดยมีการบัญญัติถึงเงื่อนไขและขั้นตอนกระบวนการไว้มากมาย แต่ไม่ใช่ว่าศาลจะ
สามารถตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้ตามอ าเภอใจ ซึ่งเงื่อนไขและขั้นตอน
กระบวนการมีดังต่อไปนี้ 
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(1) คดีที่ศาลมีอ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการได้นั้นจะต้องเป็นคดีที่มีความผิดอุกฉกรรจ์หรือความผิดที่มีโทษปานกลาง และพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ดังนั้นหากเป็นคดีที่มีโทษปานกลาง 
ซึ่งพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหามีความชั่วน้อยและการฟ้องคดีไม่เป็น
ประโยชน์สาธารณะหรือสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไข หรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาชญากรรมทางการเมืองและ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนอกประเทศเยอรมัน หรือคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่นที่ไม่ใช่คดีที่
พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ กรณีเช่นนี้ศาลก็ไม่มี
อ านาจที่จะตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้ 

(2) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะร้องต่อพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องที่ออก
ค าสั่งไม่ฟ้องให้ด าเนินการฟ้องคดีได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นที่จะมีสิทธิร้องขอคดีดังกล่าวได้  

(3) เมื่อประชาชนร้องขอต่อพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องที่ออกค าสั่งไม่ฟ้อง
คดีให้ด าเนินการฟ้องคดีแล้ว หากพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องยังคงยืนยันค าสั่งไม่ฟ้องของตน กรณี
เช่นนี้พนักงานอัยการต้องแจ้งเรื่องการยืนยันค าสั่งให้ฟ้องของตน พร้อมด้วยเหตุผลไปยังประชาชน  
ผู้ร้องขอทราบ โดยถ้าหากในคดีดังกล่าวประชาชนผู้ยื่นค าร้องขอนั้นเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดด้วยแล้ว พนักงานอัยการจะต้องแจ้งของผู้เสียหาย พร้อมด้วยเหตุผลไปยังประชาชนผู้ร้อง  
ขอทราบ ผู้เสียหายที่จะร้องขอต่ออัยการสูงสุดประจ ารัฐและศาลตามล าดับ เพ่ือให้ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องให้แก่ผู้ เสียหายทราบ 

(4) ประชาชนที่สามารถมีสิทธิจะร้องขอต่ออัยการสูงสุดและศาลตามล าดับ 
ที่จะตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้นั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายในคดีด้วย 

(5) ขั้นตอนการยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการของ
ผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายจะต้องยื่นค าร้องต่ออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
อัยการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 เดือน 

(6) เมื่ออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐรับค าร้องดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเหตุผลของการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องในส านวนการสอบสวนอย่าง
ละเอียด หากเห็นว่าค าสั่งของพนักงานในการที่สั่งไม่ฟ้องดังกล่าวมีข้อผิดพลาดก็จะด าเนินการแก้ไข
ค าสั่งไม่ฟ้อง อันถือเป็นการตรวจสอบภายในขององค์กรอัยการมากกว่าที่จะให้ศาลเป็นผู้ท าการแก้ไข
ค าสั่ง อันถือว่าเป็นการตรวจสอบหรือองค์กรภายนอก 

(7) กรณีที่อัยการสูงสุดแห่งมลรัฐพิจารณาแล้วยืนยันค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ กรณีเช่นนี้ผู้เสียหายที่ร้องขอย่อมมีสิทธิที่จะยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐ 
(State Court of Appeals) โดยจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณา
พิพากษาโดยศาล และการกระท าของผู้ต้องหาเป็นความผิดอันควรได้รับการลงโทษเพ่ือให้ศาลมีค าสั่ง
ให้พนักงานในการมีค าสั่งฟ้องคด ี
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(8) การร้องขอดังกล่าวนั้นกฎหมายบังคับให้ผู้เสียหายที่ร้องขอนั้นต้องมี
ทนายความด้วย และในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการชอบแล้ว กรณีเช่นนี้
ผู้เสียหายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือต้องวางหลักประกันต่อศาลด้วย ซึ่งท าให้ผู้เสียหายต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากพอสมควร ท าให้การร้องขอต่อศาลให้ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไม่ค่อย
ได้รับความนิยมมากเท่าใด 

(9) การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยศาลนั้น ศาล
ก็จะตรวจสอบโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่พนักงานอัยการออกค าสั่งไม่ฟ้องซึ่งปรากฏอยู่ใน
ส านวนการสอบสวนเช่นเดียวกับการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องโดยอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานบริการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้อง ท าให้ผู้เสียหายไม่นิยมที่จะร้องขอให้ศาล
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยเห็นว่าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
โดยอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของอัยการที่ออกก าลังไม่ฟ้องก็เพียงพอส าหรับการ
อ านวยความยุติธรรมแล้ว 

(10) แต่กรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่พนักงานอัยการควรสั่ง
ฟ้องคดี กรณีเช่นนี้ศาลจะสั่งให้พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล และให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่
จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ของพนักงาน
อัยการ 

(11) แต่อย่างไรก็ตามแม้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่เนื่องจากตน
เห็นว่าคดีดังกล่าวมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง ก็ไม่ได้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาก
นัก เพราะเหตุผลที่ว่าการด าเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมันนั้นใช้การด าเนินคดีอาญาในระบบ  
ไต่สวน ที่ศาลจะเป็นผู้น าในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งศาลจะมีบทบาทในการด าเนินคดี
อาญาเหนือพนักงานอัยการ เพราะการซักถามพยานเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องซักถามเอง 
พยานหลักฐานศาลไม่จ าต้องถือตามที่พนักงานอัยการเสนอมาเนื่องจากศาลสามารถสอบถามเอง  
จึงถือว่าประเทศเยอรมันมีการยอมรับให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจที่ ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการได้ อันจะส่งผลให้ระบบการตรวจสอบหรือพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของอัยการมีประสิทธิภาพซึ่งถือ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยยังไม่ได้น ามาใช้ และยอมรับทั้งตามกฎหมายและในทางปฏิบัติดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรน าหลักเกณฑ์นี้ไปปรับใช้กับระบบตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการ
ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย เพ่ือให้ระบบตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการไทยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

(ง) การตรวจสอบโดยรัฐสภา 
ในประเทศเยอรมันพนักงานอัยการไม่ใช่องค์กรในรัฐธรรมนูญเหมือนในประเทศไทย

แต่อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด การด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ



[682] 

 

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโดยตรงต่อสภานิติบัญญัติ ดังนั้นหากว่าพนักงานอัยการด าเนินคดีอาญา
แล้วเกิดข้อบกพร่องขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ สภานิติบัญญัติของ
ประเทศเยอรมันอาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจนอาจท าให้รัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมต้องออกจากต าแหน่งในที่สุด ท าให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภานิติบัญญัติ 
(ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, 2552) 

5.2 วิเครำะห์กำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำนอัยกำร เปรียบเทียบของ
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน 

5.2.1 กำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจพนักงำนอัยกำรของประเทศไทย  
ข้อพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่พนักงานอัยการจะมีความเห็นและค าสั่ง คือ การควบคุม

ตรวจสอบส านวนเบื้องต้นโดย พนักงานอัยการเจ้าของส านวน โดยขั้นตอนแรกเมื่อพนักงานอัยการ
ได้รับส านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการเจ้าของส านวนได้รับการจ่ายส านวน
จากหัวหน้าพนักงานอัยการ คือ การเข้าถึงพยานหลักฐานในเบื้องต้นของพนักงานอัยการพยานหลักฐาน
ใดทีจ่ะสมบูรณ์เพียงพอที่ศาลจะรับฟังการลงโทษจ าเลยได้โดยปราศจากข้อสงสัยนั้น พนักงานอัยการ
ควรที่จะได้สัมผัสกับพยานหลักฐานชิ้นนั้นตั้งแต่เริ่มแรกในชั้นพนักงานสอบสวน ในขั้นตอนการ
รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งบางครั้งพนักงานอัยการไม่รู้จักตัวพยานนั้นเลยจนถึงวันที่มาเบิกความก็ ไม่
เคยได้พูดคุยหรือซักถามในประเด็นที่สงสัยท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ความไม่เชื่อใจกันในระหว่างตัว
พนักงานอัยการกับพยานผู้นั้น แต่ถ้าพยานหลักฐานชิ้นไหนพนักงานอัยการมองว่าเป็นเท็จหรือรับฟัง
ไม่ได้ พนักงานอัยการอาจไม่อ้างส่งต่อศาล หรือไม่น าพยานหลักฐานนั้นเข้าเบิกความต่อศาล ซึ่งน่าจะ
ท าให้เป็นผลดีต่อรูปคดีมากกว่าการที่ไม่ได้ถามพยานผู้นั้นหรือจะได้ตรวจสอบดูเอกสารนั้นมาแต่ต้น 
ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการป้องกันการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการได้มีประสิทธิภาพ
ประการหนึ่ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการควบคุมตรวจสอบก่อนสั่งคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมันก็ได้ให้พนักงานอัยการเข้าร่วมท าการสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนตั้งแต่เริ่มคดีมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการด าเนินคดีอาญา 
เพราะถ้าพนักงานอัยการไม่ได้ร่วมท าการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ต้นกว่าส านวนการ
สอบสวนจะมาถึงมือพนักงานในอาการบางคดีใช้เวลาถึง 48 วันและ 84 วันในคดีที่มีข้อหาอุกฉกรรจ์ 
อาจท าให้พยานหลักฐานชิ้นนั้นสูญหายหรือถูกท าลายถ้าเป็นพยานบุคคลอาจจดจ าเหตุการณ์ไม่ได้
หรืออาจถึงข้ันเสียชีวิตเลยก็ได้ ดังนั้นการที่ให้พนักงานอัยการได้เริ่มท าส านวนตั้งแต่ต้นจึงน่าจะถือว่า
เป็นการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการที่ดีได้ในระดับหนึ่ง 
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ข้อสังเกต ด้านการเข้าถึงพยานหลักฐานของพนักงานอัยการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
ควรให้พนักงานในการมีส่วนร่วมในการสอบสวนตั้งแต่ต้น ควรแยกการสืบสวนออกจากการสอบสวน 
โดยให้พนักงานสอบสวนขึ้นอยู่กับพนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงานอัยการได้เข้าถึงพยานเอกสาร 
พยานวัตถุ และพยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งจะได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของความมีอยู่ของ
พยานหลักฐานนั้นตั้งแต่ต้น 

5.2.2 กำรควบคุมตรวจสอบภำยในองค์กร 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน มาตรฐานการตรวจสอบการควบคุมการใช้

ดุลพินิจของพนักงานอัยการจะมีความคล้ายคลึงกันกับของประเทศไทย คือ ใช้ระบบตรวจสอบจาก
พนักงานอัยการในล าดับที่มีอาวุโสสูงกว่า หรือเรียกว่าตามสายบังคับบัญชา คือผู้ที่เป็นหัวหน้า
พนักงานอัยการในส านักงานหรือท้องถิ่นนั้นนั้น เช่นในระดับจังหวัดผู้ตรวจสอบคืออัยการผู้เป็น
หัวหน้าส านักงานนั้น ในระดับภาคผู้ตรวจสอบคืออธิบดีอัยการภาคเป็นต้น  

ส่วนของประเทศญี่ปุ่นจะต้องผ่านความเห็นชอบของพนักงานอัยการอาวุโส โดยเป็น
การให้พนักงานอัยการอาวุโสมีอ านาจตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่ งถือเป็น
การตรวจสอบภายในองค์กรอัยการ โดยหากพนักงานอัยการจะออกค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา พนักงาน
อัยการต้องแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องให้แก่ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยการบันทึกค าตัดสินหรือค าสั่งไม่ฟ้อง (Fukiso Saiteisho) และพนักงานอัยการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอาวุโสที่ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวว่ามีเหตุผลเพียงพอ
หรือไม่  

การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการภายในองค์กรอาจมีวิธีการ  
อ่ืน ๆ เช่น การยื่นค าร้องคัดค้านต่อหัวหน้าส านักงานอัยการ เพ่ือให้หัวหน้าส านั กงานอัยการ
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวของพนักงานอัยการ 

การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการเยอรมันโดยองค์กรภายใน 
โดยอัยการสูงสุด (Department Review)  

ส าหรับประเทศเยอรมันกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาล (Gerichsverfassunggesetz) 
ได้ให้พนักงานอัยการ ต้องฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชาของตนเอง พนักงานอัยการประจ าศาลสูงสุดของ
สหพันธรัฐเป็นหัวหน้าสูงสุด เรียกว่า อธิบดี อัยการสหพันธรัฐหรืออัยการสูงสุดสหพันธรัฐ  
เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของอัยการศาลจังหวัดและอัยการศาลแขวง อัยการสูงสุดในประเทศ
เยอรมันมีอ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการภายในองค์กร ในกรณีที่
ประชาชนยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการต่ออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องคดีในคดีที่มีความผิดนั้นมีโทษปานกลางและ
พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่า ผู้ต้องหามีความชั่วน้อย และการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 
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ส าหรับประเทศเยอรมันการตรวจสอบหรือมีค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ 
โดยอัยการสูงสุดนั้นเกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง และอัยการสูงสุดจะเห็นด้วยกับค าร้องคัดค้านของผู้ร้องเฉพาะ 
ในกรณีผู้ร้องขอ หาพยานหลักฐานใหม่ที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิดของผู้เสียหายได้ 
หากผู้ร้องขอไม่สามารถหาพยานหลักฐานใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิดของผู้เสียหาย
มาเพ่ิมเติมได้อัยการสูงสุดจะยืนยันค าสั่งไม่ฟ้อง 

5.2.3 กำรควบคุมและตรวจสอบภำยนอกองค์กร 
1) จะเห็นได้ว่าการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการของประเทศ

ไทยโดยองค์กรภายนอก แยกพิจารณาได้ดังนี้  
(ก) คดีอาญาที่มีโทษจ าคุก ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 

ถ้าในกรุงเทพมหานครให้เสนอส านวนพร้อมความเห็นและค าสั่งไม่ฟ้องต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ถ้าเป็นจังหวัดอ่ืนให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรา 145 

(ข) กรณีคดีอาญามีโทษจ าคุกเกินสามปีหรือโทษปรับเกิน 60,000 บาทขึ้น
ไป ถ้าในกรุงเทพมหานครให้เสนอส านวนพร้อมความเห็นและค าสั่งไม่ฟ้องต่อผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้เสนอส านวนต่อผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค มาตรา 145/1 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นปัญหาของการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงาน
อัยการในประเทศไทยเพราะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาคล้วนแล้วแต่มีภารกิจหลัก คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจหลักในด้านการบริหาร
จังหวัด ในชั้นนโยบายส่วนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาพ มีภารกิจหลัก 
คือ ในการป้องกัน ปราบปรามดูแลความสงบสุขเรียบร้อยของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
แม้จะเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในการใช้กฎหมายในชั้นต้นก็ตาม แต่ก็มิใช่ผู้ที่จะใช้ข้อกฎหมายอย่างลึกซึ้ง
และมีหน้าที่โดยตรงในการน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาล โดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคจะมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายน้อยกว่าพนักงาน
อัยการ ทั้งพ้ืนฐานการท างาน และวิชาชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพิจารณาส านวนทั้งข้อเท็จจริง และ 
ข้อกฎหมาย หรือการพิจารณาพยานหลักฐานในส านวนว่าข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นส าคัญในคดี 
หรือพยานหลักฐานชิ้นใดที่สามารถน าพยานหลักฐานนั้นมาอ้างส่งหรือแสดงต่อศาลเพ่ือพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาได้นั้น พยานหลักฐานชิ้นไหนมีความส าคัญมากน้อยเพียงใดย่อมเป็นข้อพิจารณา
ที่ส าคัญที่จะตรวจดุลพินิจของพนักงานอัยการได้ชัดเจนแม่นย ามากขึ้น จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบ
ดุลพินิจของพนักงานอัยการภายนอกองค์กรของประเทศไทย คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรืออธิบดีต ารวจภูธรภาค ซึ่งของประเทศไทยในขั้นตรวจสอบดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องจะไม่
มีการตรวจสอบโดยศาลแต่อย่างใด โดยศาลจะท าการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการตั้งแต่ชั้น
ฟ้องคดีไปแล้วเท่านั้น และศาลจะแยกท างานอิสระเป็นเอกเทศกับอัยการไม่ขึ้นตรงต่อกันเหมือน  
ในบางประเทศ จึงท าให้เห็นได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าว ที่ผ่านมาได้มีปัญหาพอสมควร ปัญหาที่ว่าคือ 
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แทบไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ทั้งข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานในส านวนจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ท าให้ไม่สามารถทราบได้เลย
ว่าดุลพินิจของพนักงานอัยการที่พิจารณาสั่งคดีโดยสั่งไม่ฟ้องนั้นมีความถูกต้องให้ความเป็นธรรมแก่
คู่ความทุกฝ่ายมากน้อยเพียงใด พนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีได้อย่างอิสระเต็มที่
โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ท าให้พนักงานอัยการไม่มีความเกรงกลัวผู้ตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้
เกิดการทุจริต วิ่งเต้นคดีเรียกรับสินบนจากคู่ความ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ง่าย จาการที่การตรวจสอบ
ดุลพินิจของพนักงานอัยการไม่มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้รับคือคนที่กระท าผิดไม่ได้รับการถูกลงโทษ
อย่างจริงจัง คนชั่วยังลอยนวล คนทั่วไปมองว่าคนที่กระท าความผิดอยู่เหนือกฎหมาย ท้ายที่สุดแล้ว
ถ้าคู่ความหรือประชาชนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาย่อมจะส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุข
ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

2) การตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการของประเทศญี่ปุ่นโดยองค์กรภายนอก 
แยกพิจารณาดังนี้  

(ก) การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การฟ้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องมีความอิสระในการที่จะเรียก
พยานหลักฐานหรือเรียนให้พนักงานอัยการมาชี้แจงหรือมีค าสั่งให้องค์กรภายนอกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารพยานหลักฐานมาที่คณะกรรมการให้พิจารณาได้หรือมีอ านาจเรียกให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบค าฟ้องได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะในการตรวจสอบดุลพินิจพนักงานอัยการของประเทศญี่ปุ่น ที่คัดเลือกจากบุคคลที่เป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตอ านาจศาลนั้น ๆ ซึ่งเป็นหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง เพ่ือมาพิจารณาและท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  

(ข) ตรวจสอบโดยผู้เสียหาย ซึ่งถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นด้วยกับค าร้องของ
ผู้เสียหาย ก็ต้องส่งส านวนพร้อมความเห็นให้ศาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง 

(ค) ตรวจสอบดุลพินิจโดยศาล 
มาจากการที่ผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องหรือสั่งให้

ชะลอฟ้องโดยผู้เสียหายยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการที่ออกค าสั่ง ถ้าพนักงานอัยการยกค าร้องของ
ผู้เสียหาย ให้พนักงานอัยการส่งส านวนพร้อมความเห็นต่อศาลเพ่ือพิจารณาตรวจสอบต่อไป 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบของประเทศไทยยังไม่มีความเป็นสากลทั้งในแง่ของวิธีการ
และองค์กรที่จะมาตรวจสอบท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความเป็นมาตรฐาน ขาดความเป็นสากล 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนั้น ควรจะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่มา
ท าการตรวจสอบดูแบบนี้ของพนักงานอัยการในข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยผู้ที่มี
ความรู้ความช านาญเท่ากับหรือมากกว่าพนักงานอัยการ เช่น องค์กรศาล หรือจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ
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ตรวจสอบการฟ้องของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งจะท าให้พนักงานอัยการมีความ
ละเอียดและเกรงกลัวต่อผลกระท าท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสั่งคดีท่ีไม่เป็นธรรมมากข้ึน 

ข้อสังเกต ในประเทศไทยเคยมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือมาตรวจสอบค าสั่ง
ของพนักงานอัยการในการสั่งคดีส าคัญ เช่น ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 225/2563 (ข่าวไทยพีบีเอส, 
2563, 29 กรกฎาคม) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีค าสั่งไม่ฟ้อง
คดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  

คณะกรรมการประกอบด้วย 
(1) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(4) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านยุติธรรม กรรมการ 
(6) นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย 
(7) คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
(8) คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ 
(9) คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรรมการ 
(10) ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. กรรมการและเลขานุการ กรรมการ  

จากเหตุผลและการศึกษาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่ งที่
มีการยอมรับให้องค์กรศาลเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการได้ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ส่งผลให้การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจค าสั่ง  
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการมีปะสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะที่ประเทศไทยจะน าหลักการดั งกล่าวไปปรับ
ใช้กับการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไทยที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพ่ือให้
การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการประเทศไทยมีประสิทธิภาพและ
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 

ส่วนการตรวจสอบดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบการฟ้อง ผู้วิจัยเห็นว่าแม้จะเป็นหลักการที่ดีที่ได้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุได้
มีส่วนรวมในการพิจารณาตัดสินคดี เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่ีเกิดเหตุ รู้จักท้ังผู้เสียหาย และจ าเลย 
ทั้งอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาเดียวกัน จึงสามารถท าให้ทราบพฤติกรรมหรือมูลเหตุจูงใจในการกระท า
ความผิดของจ าเลยได้ก็ตาม แต่ด้วยสภาพการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนทัศนะคติของคน
ไทย สังคมที่มีความเอ้ืออาทรเห็นอกเห็นใจกัน และที่ส าคัญประเทศไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ ชอบที่
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ช่วยเหลือเอาหน้า บุญคุณต้องทดแทน และประการที่ส าคัญคือ การวิ่งเต้นล้มคดี ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ถึงผลดีผลเสียแล้วเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการฟ้องโดยภาคประชาชนจึงไม่เหมาะกับ
สังคมไทย ด้วยเหตุผลข้างต้น  

3) การตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการของประเทศเยอรมัน โดยองค์กร
ภายนอก แยกพิจารณาดังนี้  

(ก) การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการด้วยการฟ้องคดี
โดยประชาชน (Private Prosecution)  

จะเห็นได้ว่าในประเทศเยอรมันจะมีแค่ความผิดอาญาบางประเภทเท่านั้นที่
ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องคดีได้เอง เช่น ความผิดอาญาฐานท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืน 
ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานขู่เข็ญ ความผิดฐานดูหมิ่นฯ ซึ่งพนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องคดี
ดังกล่าวต่อศาลได้ หากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายมีอ านาจตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่ฟ้องพนักงาน
อัยการโดยการที่ผู้เสียหายท าการฟ้องเองได้ แม้พนักงานอัยการยังไม่ได้ท าการสอบสวนหรือฟ้องร้อง
คดีก่อนก็ตาม แต่ผู้เสียหายในประเทศเยอรมันก็มีอ านาจในการฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตามในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องร้องคดีด้วยตนเองแล้ว หากต่อมาพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้อง
ด าเนินคดีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ พนักงานอัยการก็มีอ านาจเข้าว่าคดีที่ผู้เสียหายได้
ฟ้องร้องไว้แล้วได้ และถึงแม้ว่าคดีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องร้องด้วยตนเองแล้วพนักงานอัยการเข้ามาว่าคดี 
โดยถือว่าพนักงานอัยการเป็นโจทก์ในคดีนั้นเลยก็ตาม แต่ผู้เสียหายผู้ซึ่งได้ฟ้องร้องคดีไว้ก่อนดังกล่าว
ก็ยังถือว่าเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาอยู่ จึงยังสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลไม่ว่าจะเป็นการ
เบิกความต่อศาล หรือการแต่งทนายก็มาซักถามพยาน หรือการอุทธรณ์ได้เช่นกัน  

(ข) การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยศาล (Mandamus 
Action)  

ในประเทศเยอรมันหากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากศาลเสียก่อนและผู้เสียหายอาจร้องขอต่อศาลให้น าคดีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวขึ้น
สู่การพิจารณาในชั้นศาลได้ ซึ่งถ้าศาลอนุญาตตามที่ผู้ เสียหายร้องขอพนักงานอัยการก็ต้องเป็นโจทก์
ในคดีนั้นจึงเป็นการถูกบังคับโดยปริยาย ซึ่งศาลมีอ านาจที่จะตรวจสอบการใช้ดุลพินิจออกค าสั่ง  
ไม่ฟ้องพนักงานอัยการได้ อันเป็นการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการโดยองค์กร
ภายนอก ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมันโดยมีการ
บัญญัติถึงเงื่อนไขและขั้นตอนกระบวนการไว้มากมาย แต่ไม่ใช่ว่าศาลจะสามารถตรวจสอบดุลพินิจ
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้ตามอ าเภอใจ ซึ่งเงื่อนไขและข้ันตอนกระบวนการมีดังต่อไปนี้ 
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(1) คดีที่ศาลมีอ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการได้นั้นจะต้องเป็นคดีที่มีความผิดอุกฉกรรจ์หรือความผิดที่มีโทษปานกลาง และพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามีพยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้อง 

(2) ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะร้องต่อพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องที่ออก
ค าสั่งไม่ฟ้องให้ด าเนินการฟ้องคดีได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นที่จะมีสิทธิร้องขอคดีดังกล่าว
ได้ และเมื่อประชาชนร้องขอต่อพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องคดีให้ด าเนินการฟ้อง
คดีแล้ว หากพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องยังคงยืนยันค าสั่งไม่ฟ้องของตน กรณี เช่นนี้พนักงานอัยการ
ต้องแจ้งเรื่องการยืนยันค าสั่งให้ฟ้องของตน พร้อมด้วยเหตุผลไปยังประชาชนผู้ร้องขอทราบ หรือ
ผู้เสียหายทราบ  

(3) ประชาชนที่สามารถมีสิทธิจะร้องขอต่ออัยการสูงสุดและศาลตามล าดับ 
ที่จะตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้นั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายในคดีด้วย 

(4) ผู้ เสียหายจะต้องยื่นค าร้องต่ออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ  ซึ่ ง เป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 เดือน 

(5) กรณีที่อัยการสูงสุดแห่งมลรัฐพิจารณาแล้วยืนยันค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ กรณีเช่นนี้ผู้เสียหายที่ร้องขอย่อมมีสิทธิที่จะยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐ 
(State court of appeals) โดยจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณา
พิพากษาโดยศาล และการกระท าของผู้ต้องหาเป็นความผิดอันควรได้รับการลงโทษเพ่ือให้ศาลมีค าสั่ง
ให้พนักงานในการมีค าสั่งฟ้องคด ี

(6) การร้องขอดังกล่าวนั้นกฎหมายบังคับให้ผู้เสียหายที่ร้องขอนั้นต้องมี
ทนายความด้วย และในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการชอบแล้ว กรณีเช่นนี้
ผู้เสียหายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือต้องวางหลักประกันต่อศาลด้วย ซึ่งท าให้ผู้เสียหายต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากพอสมควร ท าให้การร้องขอต่อศาลให้ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไม่ค่อย
ได้รับความนิยมมากเท่าใด 

(7) การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยศาลนั้น ศาล
ก็จะตรวจสอบโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่พนักงานอัยการออกค าสั่งไม่ฟ้องซึ่งปรากฏอยู่ใน
ส านวนการสอบสวนเช่นเดียวกับการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องโดยอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานบริการที่ออกค าสั่งไม่ฟ้อง ท าให้ผู้เสียหายไม่นิยมที่จะร้องขอให้ศาล
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยเห็นว่าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
โดยอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของอัยการที่ออกก าลังไม่ฟ้องก็เพียงพอส าหรับ 
การอ านวยความยุติธรรมแล้ว 
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(8) แต่กรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่พนักงานอัยการควรสั่ง
ฟ้องคดี กรณีเช่นนี้ศาลจะสั่งให้พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล และให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่
จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ของพนักงาน
อัยการ 

(9) แต่อย่างไรก็ตามแม้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่เนื่องจากตน
เห็นว่าคดีดังกล่าวมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง ก็ไม่ได้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มากนัก เพราะเหตุผลที่ว่าการด าเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมันนั้นใช้การด าเนินคดีอาญาในระบบ 
ไต่สวน ที่ศาลจะเป็นผู้น าในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งศาลจะมีบทบาทในการด าเนินคดี
อาญาเหนือพนักงานอัยการ เพราะการซักถามพยานเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้อ งซักถามเอง 
พยานหลักฐานศาลไม่จ าต้องถือตามที่พนักงานอัยการเสนอมาเนื่องจากศาลสามารถสอบถามเอง  
จึงถือว่าประเทศเยอรมันมีการยอมรับให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจที่ ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการได้ อันจะส่งผลให้ระบบการตรวจสอบหรือพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของอัยการมีประสิทธิภ าพซึ่งถือ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยยังไม่ได้น ามาใช้ และยอมรับทั้งตามกฎหมายและในทางปฏิบัติดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรน าหลักเกณฑ์นี้ไปปรับใช้กับระบบตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการ
ในประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย เพ่ือให้ระบบตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการไทยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

(ค) การตรวจสอบโดยรัฐสภา 
ในประเทศเยอรมันพนักงานอัยการไม่ใช่องค์กรในรัฐธรรมนูญเหมือน 

ในประเทศไทยแต่อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีรัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด การด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการจึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโดยตรงต่อสภานิติบัญญัติ ดังนั้นหากว่าพนักงานอัยการด าเนินคดีอาญา
แล้วเกิดข้อบกพร่องขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ สภานิติบัญญัติของ
ประเทศเยอรมันอาจลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจนอาจท าให้รัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมต้องออกจากต าแหน่งในที่สุด ท าให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภานิติบัญญัติ 

จากการศึกษากระบวกการ ขั้นตอนในตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่ง 
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมันแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศ
เยอรมัน และประเทศญี่ปุ่นมีการยอมรับให้ศาลเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการได้ ซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยที่ศาลและพนักงานอัยการแยกเป็นอิสระ 
ต่อกัน ศาลจะตรวจสอบค าสั่งของพนักงานอัยการได้ต่อเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นค าฟ้องต่อศาล 
แต่ศาลไม่สามารถตรวจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้แต่อย่างใด ดังนั้นการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่ง
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการของประเทศเยอรมันจึงมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือของคู่ความและ
ประชาชนทั่วไป โดยของประเทศไทยยังไม่ได้มีการน าตรวจตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องโดยศาลมา
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บัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย ประเทศไทยจึงควรน าหลักเกณฑ์นี้มาปรับใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับสภาพสังคมของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือให้ระบบการสั่งคดีและระบบการตรวจสอบดุลพินิจ
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับของคู่ความทุกฝ่ายและ
ประชาชนทั่วไป 

 
6. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 

จากการศึกษาจะพบว่ากระบวนการขั้นตอนในการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของ
พนักงานอัยการไทย โดยองค์กรภายนอก คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือ  
ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค แล้วแต่กรณี เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เป็นปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ถึงแม้โดยหลักการจะเป็นหลักการที่ดีที่ให้หน่วยงานภายนอกองค์กรอัยการเป็นผู้ตรวจสอบดุลพินิจ
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ส าคัญของผู้ ใช้กฎหมายและ  
การปกครองในทุกระดับ คือ การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) แต่เท่าที่ผ่านมาส านวน
การสอบสวนที่ผ่านการพิจารณาสั่งจากพนักงานอัยการในค าสั่งไม่ฟ้อง ค าสั่งไม่อุทธรณ์และไม่ฎีกานั้น 
ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคจะเห็นชอบด้วยกับ
ค าสั่งของพนักงานอัยการแทบจะ 100% น้อยมากที่จะมีความเห็นแย้งค าสั่งไม่ฟ้องค าสั่งไม่อุทธรณ์
หรือไม่ฎีกาของพนักงานอัยการ ซึ่งในบางครั้งส านวนที่เสนอค าสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีกาเสนอ
ตอนเช้า ตอนบ่ายของวันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาคก็มีความเห็นชอบตามค าสั่งของพนักงานอัยการแทบจะในทันที คือเรียกได้ว่าแทบจะ
ไม่ได้มีการพิจารณาพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งไม่
ฟ้องดังกล่าวเลย ผู้วิจัยเห็นว่ามันคือความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย 
ความล้มเหลวของการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการการไทยโดยองค์กรภายนอกอย่างแท้จริง 

ถ้าลองมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ว่าท าไมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ  
ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคไม่ตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

6.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายในแต่ละเรื่องอย่างดีเพียงพอ ท าให้ไม่กล้าที่จะท าการ
ตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้ เพราะเกรงว่าเมื่อท าการตรวจสอบไปแล้วจะ
เสียหน้า ไม่สามารถตอบค าถามของพนักงานอัยการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากกว่า
ทั้งสององค์กร ซึ่งจะท าให้ทั้งสององค์กร ถูกลดค่ามากยิ่งขึ้นว่าไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงโดย
สังคมและในประชาชน 

6.2 ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ต่างมี
ภารกิจหลักหรืองานในอ านาจหน้าที่ของตนเองมากล้นมืออยู่แล้วการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงานอัยการจึงถือว่าเป็นการเพ่ิมงาน เพ่ิมภาระให้กับตัวเอง ทั้งการพิจารณาตรวจส านวนการ
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สอบสวนแต่ละเรื่องต้องใช้เวลานานบางคดี ใช้เวลาพิจารณาเป็นสัปดาห์ เป็นเดือนเพราะมีเอกสาร
จ านวนมาก บางเรื่องมีเอกสารหลายร้อยหลายพันฉบับ ท าให้หน่วยงานเหล่านั้นเลือกที่จะไม่ตรวจสอบ
และพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะจะท าให้เสียเวลาการท างานหลักในหน้าที่
ของตน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ราชการได้ 

6.3 ความสัมพันธ์ในระหว่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานของข้าราชการเหมือนกัน ท าให้เกิดความ
เกรงใจไม่กล้าที่จะตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการที่มีค าสั่งไม่ฟ้องอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา  

6.4 ความเกรงกลัวของหน่วยงานดังกล่าวเมื่อวันหนึ่งอาจจะต้องเป็นผู้กระท าความผิดเสียเอง
แล้วต้องถูกด าเนินคดี ซึ่งถ้ามองผิวเผินบุคคลภายนอกแทบจะไม่ทราบเลยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ท าไมต้องมีความเกรงกลัวพนักงาน
อัยการ แต่ที่จริงแล้วหน่วยงานราชการและข้าราชการเกือบทุกแห่งค่อนข้างมีความเกรงใจและเกรง
กลัวต่อพนักงานอัยการแทบทั้งนั้น เพราะไม่ทราบได้เลยว่าวันใดวันหนึ่งหน่วยงานราชการหรือ
ข้าราชการเหล่านั้นอาจต้องถูกด าเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเสียเองโดยหน่วยงานที่ฟ้อง
คดีอาญาหรือคดีแพ่งแทนรัฐ ก็คือพนักงานอัยการนั่นเอง เพราะถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานออย่าง
เข้มข้น ตรงไปตรงมาแล้วเมื่อวันหนึ่งตนเองหรือหน่วยงานของตนเองต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย
อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือด าเนินคดีจากพนักงานอัยการอย่างเต็มที่ท้ังถ้าบุคคลเหล่านั้นถูกเอกชน
ฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นความผิดคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง ระเบียบของทางราชการ ก็ระบุว่า
ต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการช่วยว่าต่างหรือแก้ต่างให้กับหน่วยงานหรือข้าราชการเหล่านั้นที่ถูก
ฟ้องร้อง ดังนั้นถ้าพนักงานอัยการผู้ว่าคดีหรือแก้คดีให้ด าเนินการให้ ไม่เต็มที่ องค์กรหรือข้าราชการ
เหล่านั้นต้องแพ้คดีต้องถูกจ าคุกหรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย คนที่เป็นผู้แทนขององค์กรหรือ 
ผู้มีอ านาจหน้าที่เมื่อแพ้คดีอาจต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ถึงที่มาในการถูกฟ้องและผลของคดี  
ก็ส่อไปในทางให้เห็นว่าที่แพ้คดีเพราะข้าราชการผู้นั้นเป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาว่าจ้าง 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาประเภทต่าง ๆ 

จากเหตุผลข้างต้นถึงแม้จะสรุปไม่ได้ทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมา แต่ก็พอจะสรุปได้ว่า  
ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค มีความกังวลใจไม่
ว่าในข้อใดก็ข้อหนึ่งที่ท าให้การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามหลักวิชา และข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็น ไม่เข้มข้นเหมือนตรวจสอบหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถให้คุณหรือให้โทษได้อย่างองค์กรอัยการ 

ดังนั้นหน่วยงานที่เหมาะสมที่จะตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการไทยนอกจาก 
ศาลยุติธรรมที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ 5 และบทสรุป ก็ยังมีอีกสองถึงสามหน่วยงานที่สามารถ
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการได้ เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งคัดเลือกมาจากบุคคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัย อดีตผู้พิพากษา อดีตพนักงาน
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อัยการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขาต่าง ๆ หรือ กรรมาธิการในรัฐสภาโดยให้
มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการฟ้องของพนักงานอัยการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือ
เป็นการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกโดยภาคประชาชนได้เช่นกัน ให้มีอ านาจเรียกให้พนักงาน
นาฬิกาพนักงานสอบสวนมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ มีอ านาจเรียกให้ส่งพยานเอกสาร พยานวัตถุที่
เกี่ยวกับคดีมาตรวจสอบได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีก็เคยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เช่น กรณีของนายวรยุทธหรือบอส อยู่วิทยา เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยอดีต  
ผู้พิพากษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายก
สภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านั้น
ไม่ได้มีคุณวุฒิ ความรู้หรือความสามารถน้อยกว่าพนักงานอัยการแต่อย่างใด ทั้งบุคคลเหล่านั้นไม่ได้
อยู่ในต าแหน่งที่จะถูกให้คุณให้โทษโดยพนักงานอัยการได้โดยตรง จึงไม่ต้องมีความเกรงกลัวหรือ
เกรงใจพนักงานอัยการแต่อย่างใด ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
กรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ กรรมาธิการของรัฐสภา ก็จะท าให้ค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการมีการควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือท าให้ค าสั่งมีความชอบธรรม 
เป็นที่ยอมรับของคู่ความทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพ่ือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง 

 
7. สรุป และเสนอแนะ 

7.1 สรุป เปรียบเทียบกำรควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำนอัยกำรไทย ญี่ปุ่น
และเยอรมัน ผลดีของกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจพนักงำนอัยกำร และผลเสียถ้ำไม่มีกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนอัยกำร  

จากการศึกษาของผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า พนักงานอัยการของประเทศไทยตั้งแต่ชั้นรับส านวน
การสอบสวนต่อจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการค่อนข้างมีอ านาจอย่างอิสระและกว้างขวาง
มากในการพิจารณาส านวนและสั่งคดีท าความเห็นในส านวนการสอบสวน ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน ทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยที่พนักงาน
อัยการมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตลอดทั้งกระบวนการจนถึงการพิจารณาและสั่งส านวนก่อนฟ้อง
ผู้ต้องหาเป็นจ าเลยต่อศาล ดังนั้นถ้าพนักงานอัยการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และที่ส าคัญคือต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ก็จะท าให้การพิจารณาสั่งส านวนเป็นไปโดยความเที่ยงธรรม  
ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในส านวนการสอบสวน แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงาน
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อัยการท่านนั้นเป็นคนไม่ดี ไม่พิจารณาคดีไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และใช้วิชาความรู้ที่ได้
ศึกษาร่ าเรียนมาไม่เต็มความสามารถ และท่ีส าคัญเป็นคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม คิดทุจริต คดโกง เรียกรับ
ผลประโยชน์ทั้งตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือให้ผลคดีเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ ก็จะเกิดความไม่เป็น
ธรรมแก่คู่ความและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สุดท้ายจะส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขในบ้านเมือง  

ดังนั้น กระบวนการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการจึงมีความส าคัญอย่าง
มากต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะอย่างที่ทราบกันแล้วว่า ถ้าองค์กรใดหรือบุคคลใด
สามารถให้คุณให้โทษหรือชี้เป็นชี้ตายให้กับบุคคลใดได้ โดยปราศจากการตรวจสอบ ถ่วงดุล ก็จะเกิด
ปัญหาตามมาอย่างมากมาย เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือด าเนินการหรืองดเว้น
ด าเนินการเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์จากการกระท าของตน แต่ถ้ามีการตรวจสอบที่เข้มแข็ง  
เอาจริงเอาจัง ก็จะท าให้ผู้ที่ได้กระท าผิดถูกลงโทษ ผู้ที่คิดจะกระท าผิดย่อมมีความหวาดระแวง 
หวาดกลัวไม่กล้าที่จะกระท าผิดได้ เพราะถ้ามีการตรวจสอบพบว่าการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีของ
พนักงานอัยการคนใดไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง พนักงานอัยการท่านนั้น
ย่อมถูกตั้งกรรมการสอบวินัย และถูกด าเนินคดีอาญาต้องติดคุกติดตาราง เสื่อมเสียชื่อเสีย และเป็นที่
อับอายในสังคม จึงเห็นได้ว่าการที่มีการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการโดยหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสังคม ก็จะท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การค้นหาความจริงก็จะท าได้ง่าย มีความสุจริตโปร่งใส สามารถน าผู้กระท า
ความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความสงบสุขในบ้านเมือง ซึ่งสามารถ
พิจารณาผลดีและผลเสียของการมีการควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการได้ดังนี้ 

ผลดี ของการมีการควบคุมและตรวจตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการที่มีประสิทธิภาพ คือ  
1) ท าให้มีมาตรการกลั่นกรองดุลพินิจในการสั่งคดีของอัยการที่เชื่อถือได้ 
2) สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอัยการ

ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจในการด าเนินคดีอาญา  
3) ช่วยตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของอัยการในการสั่งคดี ให้อยู่ภายใต้กรอบของ

กฎหมายเป็นไปโดยชอบด้วยหลักแห่งนิติธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จากหลายฝ่าย  
4) ช่วยให้อัยการใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่เป็นไป

ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  
5) การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของอัยการได้นั้นถือเป็นหลักประกันความยุติธรรม

แก่ประชาชน 
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ผลเสีย หากไม่มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้  

1) ประชาชนขาดความเชื่อม่ันที่มีต่อตัวอัยการและองค์กรอัยการ  
2) การใช้ดุลยพินิจของอัยการโดยไม่สามารถตรวจสอบได้นั้นอาจท าให้เกิดการสั่งคดี

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
3) หากไม่สามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีของอัยการได้อาจเกิดการสั่ง

คดีโดยประมาทปราศจากความละเอียดรอบคอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  
4) การใช้ดุลพินิจที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ของอัยการอาจเป็นช่องโหว่ที่น าไปสู่การ

ทุจริต รวมถึงอาจก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ และพวกพ้องขึ้นภายในองค์กรอัยการ   
5) ประชาชนอาจไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการ

ด าเนินคดีอาญาอันขัดกับเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย 

ตำรำงที่ 1. เปรียบเทียบ การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการไทย ญี่ปุ่น และ
เยอรมัน 

กำรควบคุมและ 
กำรตรวจสอบ กำรควบคุมกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
กำรควบคุมและ 

กำรตรวจสอบภำยนอก 

ข้อแตกต่ำงของกำรควบคุม
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำน

ประเทศไทย ญี่ปุ่น  
และเยอรมัน 

 
ประเทศ 

ไทย จะใช้ระบบควบคุมและ
ตรวจสอบจากพนกังานอัยการ
และล าดับที่มีอาวุโสสูงกว่าหรือ
เรียกว่าตามสายบังคับบัญชา คือ 
ผู้ที่เป็นหัวหน้าพนักงานอยัการ
ในส านักงานหรือท้องถิ่นนั้น ๆ 
เช่นในระดับจังหวัดคือ 
ผู้กลั่นกรองงานและอยัการ
จังหวัด ถา้ในระดับภาค 
ผู้ตรวจสอบคือ อยัการพิเศษฝ่าย
และอธิบดอีัยการภาค 

แยกเป็น  
(ก) คดีอาญาที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 
บาท ถา้ในกรุงเทพมหานครให้
เสนอส านวนพร้อมความเห็น
ค าสั่งไม่ฟ้องต่อผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิถ้าเป็นจังหวัด
อื่นให้เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 145 
(ข) คดีอาญามโีทษจ าคุกเกินสาม
ปีหรือปรับเกินกว่า 60,000 บาท
ขึ้นไปในกรุงเทพมหานครให้
เสนอส านวนพร้อมความเห็นสั่ง
ไม่ฟ้องต่อผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้เสนอ
ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ตาม
ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความอาญามาตรา 145 / หนึ่ง 
 

-การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจ
ของพนักงานอยัการภายในของ
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเยอรมัน มีความคล้ายคลึง
กัน คือ เป็นการตรวจสอบภายใน
องค์กรของพนักงานอัยการที่มี
อาวุโสสูงกว่า หรือที่เราเรียกว่าตาม
สายบังคับบัญชา คือผู้ที่เป็นหัวหนา้
พนักงานอัยการประจ าจังหวัดหรือ
ประจ าเขตหรือมลรัฐนั้นๆ 
-ส่วนการควบคุมและตรวจสอบ
ภายนอกองค์กรอยัการ ทั้งประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน ได้
บัญญัติให้ศาลเป็นผู้ที่มีอ านาจ
ตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการในทุกคดีเสมอ ซ่ึง
หลักการนี้ของประเทศไทยยังไม่มี
บัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย ศาล
และพนักงานอยัการจะแยกกัน
ท างานอยา่งอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกัน
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กำรควบคุมและ 
กำรตรวจสอบ กำรควบคุมกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
กำรควบคุมและ 

กำรตรวจสอบภำยนอก 

ข้อแตกต่ำงของกำรควบคุม
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงำน

ประเทศไทย ญี่ปุ่น  
และเยอรมัน 

 
ประเทศ 

ญี่ปุ่น ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
ในชั้นต้นต้องผ่านความเห็นชอบ
จากพนกังานอยัการอาวโุส เป็นผู้
ตรวจสอบ 

ผู้เสียหายร้องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบการฟ้องประจ าศาลที่
พนักงานอัยการผู้ท าค าสั่งไม่ฟ้อง
ตั้งอยู่ในเขตศาลนั้นเป็นผู้
ตรวจสอบ หรือ ร้องต่อศาลให้
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ 

ศาลจะตรวจสอบดพูินิจของ
พนักงานอัยการได้ในชั้นพิจารณา
คดีหรือในชั้นก่อนฟ้องได้บางกรณี
เท่านั้น เช่น ในค าร้องขอผัดฟ้อง
หรือฝากขัง ซึ่งยังไม่ใช่ขั้นตอนใน
การพิจารณาเนื้อหาและ
พยานหลกัฐานของคดีแต่อย่างใด 
 
 

เยอรมัน ผู้บังคับบัญชาคือพนักงานอยัการ
ประจ าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ
เป็นผู้ตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่
ฟ้องของพนักงานอยัการในมลรัฐ 

ผู้เสียหายหรอืพนักงานอัยการ
เสนอส านวนและความเห็นต่อ
ศาลประจ ามลรัฐท่ีพนักงาน
อัยการนั้นอยู่ในเขตศาลเป็นผู้
พิจารณาไต่สวน 

ประโยชน์ของ 

กำรควบคุม 

และตรวจสอบ 

1.ท าให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าองค์กรที่ตรวจสอบเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
และพยานหลักฐานอย่างทองแท้  

2.ปราศจากการแทรกแซงโดยผู้มีอ านาจ ผู้มีอิทธิพล และคู่ความทุกฝ่าย 
3. ท าให้การด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีมาตรฐาน มีความละเอียดรอบคอบในส านวนและ

พยานหลักฐาน ซ่ึงจะส่งผลถึงหลักประกันความยุติธรรมทางอาญา ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/2 ดังนี้ 
วรรคแรก คดคีวามผิดอันมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวหากพนักงานอัยการมีค าสั่งและความเห็นไม่

ฟ้องผู้ต้องหาบางคนหรือทั้งหมดให้เสนอความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนต่อศาลที่พนักงาน
อัยการผู้มีความเห็นและค าสั่งนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล 

วรรคสอง ให้ศาลไต่สวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและมีอ านาจเรียกพนักงานบริการพนักงาน
สอบสวนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือเรียกพยานเอกสาร พยานวัตถุ ที่เก่ียวข้องเข้ามาพิจารณาได้ 

วรรคสาม ค าสั่งศาล 
1) ถ้าคดีมีมูลให้พนักงานอัยการพาตัวผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลและให้เป็นที่สุด 
2) ถ้าคดีไม่มีมูลให้ศาลแจ้งค าสั่งให้พนักงานอัยการ และผู้มีส่วนได้เสียทราบค าสั่ง

ศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
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ศึกษำแนวโน้มโอกำสของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลติชิ้นส่วนรถยนต์
ในประเทศไทยหลังจำกเข้ำสู่ยุคยำนยนต์ EV ประเภท BEV 

(Battery Electric Vehicle) 

สุธินี ศักดิ์พันธ์พนม* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์
แบบเฉพาะเจาะจง 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้
ของประเทศไทย ของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ 
EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ อาจจะ
ต้องมีการโปรโมทให้เห็นข้อดีข้อเสียของอุตสาหกรรมนี้ โดยเน้นไปที่ข้อดี เรื่องการประหยัดน้ ามัน 
ลดโลกร้อน ลดมลพิษทางอากาศ ถ้าได้เห็นข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ EV คนน่าจะให้ความสนใจแล้ว
หันมาใช้ EV กันเยอะขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทย ในอนาคตแนวทาง  
ในการพัฒนาเห็นว่าจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและจากสมาคม TAPAA เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมด้านการผลิตให้เป็นไปตามอุปสงค์ อุปทานของตลาดปัจจุบัน  
ค ำส ำคัญ: ผู้ประกอบการ, อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ยุคยานยนต์ EV, BEV (Battery 

Electric Vehicle)  
 
1. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ
ไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 

 
2. ขอบเขตกำรศึกษำ 

2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ท าการศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ีี 
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2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ที่เก่ียวข้องดังนี้  
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น 
 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
3.1 เพ่ือได้ทราบแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน

ประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 
3.2 เพ่ือน ามาพัฒนาและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
 

4. วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีสาระส าคัญ

ประกอบด้วย 
4.1 ประชำกรในกำรศึกษำ 
ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Information) ผู้วิจัยมีเกณฑ์การเลือกสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
โดยเป็นการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทในเครือ SP GROUP, นักวิชาการ

ทั่วไปจากกระทรวงพลังงาน และพนักงานจากบริษัท IRPC รวมทั้งสัมภาษณ์บริษัทน าเข้า/ส่งออก
ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
1) เครื่องมือที่ใช้สัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  
2) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open End) เพ่ือให้ได้

ค าตอบตาม  
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าไปใช้ในการสร้างแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV 
ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) การสัมภาษณ์แต่ละรายจะสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบ 
ข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ในขณะที่สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะจดบันทึกสรุปประเด็นสั้น ๆ แล้วเมื่อ
จบการสัมภาษณ์ จะน าข้อมูลมาบันทึกอย่างละเอียดอีกครั้ง เพ่ือป้องกันการตกหล่นของข้อมูล 
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ส าหรับข้อมูลที่ได้ บันทึกในเครื่องบันทึกเสียงจะถูกน ามาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจะน ามา
ถอดเทป แบบค าต่อค าประโยคต่อประโยคแล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  

4.3 กำรตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องแม่นย าของข้อมูล (Validity) 

ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยัน ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูลด้วยการให้
บุคคลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ได้ช่วยในการตรวจสอบรับรองความ ถูกต้องของข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยจะให้เจ้าของข้อมูลช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้งว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตีความนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้ง
ให้เจ้าของข้อมูลให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ทักท้วง หรือยอมรับ ในส่วนของข้อมูลที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ 
ผู้วิจัยจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บมาได้ในแต่ละวันเพ่ือเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน 
ความต่อเนื่องของข้อมูลที่ได้มาพร้อมทั้งเป็นการประเมินถึงความต้องการในรายละเอียดของข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ในครั้งต่อไปด้วย  

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ จากการจดบันทึกการถอดเทป  

1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เนื้อหาโดยจัดท าตาราง 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ผลการศึกษา  

2) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และจัดเป็นหมวดหมู่ มาท าการสรุปตามประเด็น 
ในการวิจัย  

3) น าข้อสรุปที่ได้มาอธิบายผลการวิจัย สรุปผลวิจัยอภิปรายผลและเสนอแนวทาง 
แนวโน้มโอกาสในการวางแผน ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย
หลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV  

 
5. ผลกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)  
โดยมีวิธีการด าเนินวิจัยในการศึกษาวิจัยเป็นการใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยเป็นการการเลือกผู้ให้ข้อมูล 
(Key Information) อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยมีเกณฑ์การเลือกสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการน าเข้าอะไหล่รถยนต์ บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในเครือบริษัท SP Group จังหวัด
ขอนแก่นและนักวิชาการทั่วไปกระทรวงพลังงาน จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง เมื่อสัมภาษณ์เสร็จผู้วิจัยจะน า



[700] 

 

ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยการเรียบ
เรียงข้อมูล และสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นในการแสดงผลการวิจัย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มโอกำสของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
กำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจำกเข้ำสู่ยุคยำนยนต์ EV ประเภท BEV (Battery 
Electric Vehicle)  

ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมเป็นจ านวน 7 คน ดังนี้ 

1) ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าของร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์แห่งหนึ่ง 
2) ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการบริษัทน าเข้าอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่ง (เซียงกง) 
3) ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการบริษัท SP AUTO PRODUCT 
4) ผู้ให้สัมภาษณ์ต าแหน่งนักวิชาการท่ัวไป กระทรวงพลังงาน 
5) ผู้ให้สัมภาษณ์ต าแหน่งนักวิชาการท่ัวไป กระทรวงพลังงาน 
6) ผู้ให้สัมภาษณ์ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ บริษัท IRPC 
7) ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต SP AUTO INDUSTRIES 

สามารถสรุปข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้  
1) แนวโน้มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย

หลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 
(1) ปัจจัยด้านการผลิต (Factor Condition)  
(2) ปัจจัยด้านความต้องการหรือการตลาด (Demand Condition)  
(3) ปัจจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง/สนับสนุน (Related and Supporting 

Industries) 
(4) ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ 

(Firm Strategy, Structure and Rivalry)  
2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรม 

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery 
Electric Vehicle)  

(1) จุดแข็ง 
(2) จุดอ่อน 
(3) โอกาส 
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(4) อุปสรรค 
3) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทย 

โดยมีผลวิเคราะห์ความคิดเห็นดังนี้ 
(1) แนวโน้มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 
โดยสรุปได้ความคิดเห็นปัจจัยด้านการผลิต (Factor Condition) แนวโน้ม

ปัจจัยด้านการผลิตนั้นเป็นไปตามสภาพของปัจจุบัน หมายความว่า ค าสั่งผลิตของบริษัทส่วนใหญ่จะ
มาจากไลน์การผลิตเดิมอยู่แล้ว เช่น เราผลิตชิ้นส่วนนี้ตามค าสั่งผลิต แต่ละล็อตหรือแต่ละสินค้า เราก็
จะเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตแต่สินค้าตัวนี้ เพราะเมื่อหากสินค้าเกิดความเสียหาย หรือมีการผลิตสินค้า  
ไม่ตรงตามมาตรฐานบริษัทคู่ค้าจะได้สามารถตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราได้ง่าย และถูกสเปค 
การผลิตของบริษัทจะเป็นการผลิตตามค าสั่งผลิตของบริษัทแม่อีกทีคือ TAP ซึ่งจะเป็นการดีลงาน
โดยตรงจากบริษัทผลิตรถยนต์ที่ญี่ปุ่น ซึ่งถ้าหากมีการผลิตรถยนต์ EV ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของ
บริษัทเพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตามยุคตามสมัยของวงการยานยนต์  และของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากพอที่จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้ออกมาดีและปลอดภัยมากท่ีสุด 

โดยสรุปได้ความคิดเห็นปัจจัยด้านความต้องการหรือการตลาด (Demand 
Condition) แนวโน้มปัจจัยด้านความต้องการหรือการตลาด นั้นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในแบบของ
รถยนต์ EV มากขึ้น โดยจะเป็นการขยายตลาดรถยนต์ EV ภายในประเทศไทยโดยของบริษัทจะเป็น
บริษัท ผลิตชิ้นส่วนสายไฟภายในรถยนต์ซึ่งปัจจัยทางด้านความต้องการของรถยนต์ EV ในกลุ่ม
ชิ้นส่วนสายไฟในรถยนต์ยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรและมองว่าเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการที่จะพัฒนาไลน์ผลิตให้มีคุณภาพและสามารถผลิตได้หลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัย ส่วนตัวมองว่า  
ในอนาคตตลาดจะมีความต้องการรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงอย่างแน่นอน 

โดยสรุปได้ความคิดเห็นปัจจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง/สนับสนุน 
(Related and Supporting Industries) มองว่าในอนาคตจะมีการสนับสนุนแน่นอน เพราะว่าทาง
รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าจึงน่าจะมีทิศทางที่ดี ความต้องการ
ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นไปตามกลไกลตลาดและวัฏจักรของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ ซึ่งจะมีปัจจัยสนับจากทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมศึกษาแนวโน้มความต้องการในการ
ผลิตจากบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นประกอบกับความต้องการภายในประเทศไทยและประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นจ านวนมากและตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ผู้สร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการดิจิทัลสามารถส่งออกได้ดี 
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โดยสรุปได้ความคิดเห็นปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และสถานการณ์
การแข่งขันทางธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) แนวโน้มปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ 
โครงสร้าง และสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) ในการ
วางกลยุทธ์เพื่อที่จะแข่งขันกันทางธุรกิจผู้ประกอบการในกลุ่มการผลิตในประเทศไทยนั้น จะเน้นที่จะ
สู้กันที่ราคาในการประมูล ระยะเวลาในการผลิตตามออเดอร์ของลุกค้าและจะต้องสร้างความเชื่อใจที่
จะท าให้ลูกค้าเชื่อใจพอที่จะให้เราเป็นฐานผลิตในประเทศอย่างมั่นคงยุทธศาสตร์ ส่วนสถานการณ์
การแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมีแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์ตลาดรถ EV 
การแข่งขันในไทยยังเล็กมากแต่ก็มีการเติบโตสูงและถ้าหากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าที่เอ้ือต่อการลงทุนภายในประเทศ ก็จะท าให้การแข่งขันมีสูงมากขึ้น 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจำกเข้ำสู่ยุคยำนยนต์ EV ประเภท BEV 
(Battery Electric Vehicle)  

1) จุดแข็ง 
2) จุดอ่อน 
3) โอกาส 
4) อุปสรรค 
ด้านจุดแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุค

ยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) จุดแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์การผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ในประเภทรถยนต์ BEV นั้นจะเป็น
รถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน โดยประเทศไทยเป็นฐานส าคัญที่เป็นฐานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์เพ่ือส่งออกอยู่แล้วจึงเห็นว่าสามารถต่อยอดความสามารถของทีมงานไลน์ผลิตและ
บริษัท ได้มีบริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยตรง ง่ายต่อการดีลกับบริษัทผลิตรถยนต์ EV และสามารถน าเข้ามา
กระจายให้ร้านเล็ก ๆ ได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางเลือกของเองและประมูลของเองโดยตรงและท าเล
ที่ตั้งของประเทศไทยเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศในเอเชียและยุโรป
และแอฟริกาได้ในระยะทางไม่ไกลนัก ท าให้ผู้ผลิตรถยนต์จากหลาย ๆ ประเทศเลือกไทยเป็นฐาน 
การผลิตและส่งออก 

ด้านจุดอ่อนของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่
ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) ความรู้ และทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจ ากัด
ในบริษัท ท าให้ไม่สามารถกระท าการพัฒนาต่อไปได้ ราคาของแบตเตอรี่รวมทั้งราคาของรถยนต์ EV 
ต่าง ๆ ยังมีราคาที่สูงและการตลาดยังไม่รองรับเท่าไร ในด้านศูนย์ซ่อมบ ารุงต่าง ๆ จึงยังเป็นจุดอ่อนที่
จ าเป็นต้องพัฒนาในด้านนี้  รวมทั้งเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่
ประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก อาจจะต้องมีการน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศในการผลิต
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ชิ้นส่วนบางประเภทและเรื่องของระบบเทคโนโลยีในประเทศท าให้เป็นเรื่องยากที่จะผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศ 

ด้านโอกาสของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุค
ยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) แนวโน้มการบริโภคพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกมี
เพ่ิมขึ้น นอกจากพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนแล้ว ยังถูกน ามาใช้ในรถยนต์ รถไฟความเร็วสูง ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสที่จะหันมาใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งปัจจุบันราคาแบตเตอรี่มีราคาที่
ถูกลงเมื่อเทียบจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว หากมีเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาซึ่งจะท าให้มีโอกาสที่
แบตเตอรี่จะมีราคาถูกลงไปอีก ปัญหาของโลกร้อน ปัญหาทางมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน  
ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการผลิตพลังงานจ าพวกแบตเตอรี่อยู่และสามารถที่จะเป็นฐานการผลิ ต
เพ่ือส่งออกได้ จึงมองว่าหากประเทศไทยเข้าสู้ยุค EV โดยที่เน้นไปที่รถยนต์ BEV จะเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการที่จะพัฒนาศักยภาพ ขยายการผลิตให้แข็งแกร่งได้ นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐที่เอ้ือ
ให้กับการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ให้สิทธิพิเศษและ
ประโยชน์ตามประเภทของกิจการ โดยมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรเครื่องจักรและ
ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพ่ือส่งออก ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเข้ ามาลงทุนในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านอุปสรรคของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่
ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) ปัจจุบันไทยเป็นเพียงผู้ผลิต และน าเข้า
มาประกอบชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าเท่านั้น เพราะอาจจะติดในเรื่องของความรู้ที่ยังไม่เพียงพอ หรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในแบตเตอรี่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งถือว่าไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น ในเรื่องของภาษี
น าเข้าแบตเตอรี่ เป็นส่วนประกอบส าคัญของ EV ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเกิดอุตสาหกรรม 
ในประเทศ และตัวแบตเตอรี่ยังมีระยะเวลาของการใช้งานที่สั้น จุดชาร์จในประเทศไม่ทั่วถึง และ 
ไม่ครอบคลุม ในปัจจุบันรัฐบาลไทยยังไม่ได้เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเต็มก าลังจึงท าให้
การเติบโตของยานยนต์ EV ในกลุ่ม BEV ยังไม่แพร่หลายมากนัก จึงท าให้ประชาชนไม่ได้ให้ความ
สนใจและยังไม่มีการตื่นตัวรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเหมือนประเทศอ่ืน ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปใช้
ยานยนต์ EV กันอย่างแพร่หลาย และอุปสรรคในปัจจุบันที่คิดว่าทั้งโลกก็ประสบเหมือนกันก็คือภาวะ 
โควิด-19 ที่ท าให้ต้องเว้นระยะห่าง หรือ การ Work From Home หากรัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีน
และฉีดให้กับประชาชนได้ไวขึ้น ก็จะสามารถท าให้อุตสาหกรรมนี้กลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งราคารถ/สถานีชาร์จไฟ/ระยะขับขี่เพราะว่าเคยคุยกับคนใกล้ตัวที่รู้จักรถ EV แต่ไม่สนใจจะซื้อ
พบว่า มี 3 ปัจจัยหลักนี้ที่เป็นก าแพงใหญ่ของตลาดรถ EV ในประเทศไทย 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทยของ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV 
(Battery Electric Vehicle) แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ อาจจะต้องมีการโปรโมทให้
เห็นข้อดีข้อเสียของอุตสาหกรรมนี้ โดยเน้นไปที่ข้อดีเรื่องการประหยัดน้ ามัน ลดโลกร้อน ลดมลพิษ
ทางอากาศ ถ้าได้เห็นข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ EV คนน่าจะให้ความสนใจแล้วหันมาใช้ EV กันเยอะ
ขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทย ในอนาคตแนวทางในการพัฒนาเห็นว่า
จ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและจากสมาคม TAPAA เพ่ือทีจ่ะส่งเสริมด้านการผลิต
ให้เป็นไปตามอุปสงค์ อุปทานของตลาดปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดในอนาคตในยุค EV นอกจากนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่โลก
ยานยนต์สมัยใหม่อยู่แล้ว และลดภาษีให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ แต่ก็อยากให้มันมีความรวดเร็วและทั่วถึง
มากกว่านี้ เพ่ือที่ประเทศของเราจะได้มีรถพลังงานไฟฟ้าขับได้อย่างทั่วถึง และต้องการให้ทางผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ของรถให้มากมากถึงมากที่สุด จึงเสนอให้มีมาตรการจูงใจ เพ่ือ
ส่งเสริม และดึงดูดให้ภาคเอกชน จัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา แบตเตอรี่ในประเทศ 
 
6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และได้ผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตได้ดังนี้ 

สรุปว่า แนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยังคงขึ้นอยู่
กับการผลักดันของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านภาษีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังต้องการ 
การลงทุนจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นแรงงานฝีมือซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการที่จะ
ปรับตัวไปผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ EV ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะในด้านชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีการ
เปลี่ยนไปแทบจะทั้งหมดและเน้นไปที่มอเตอร์และแบตเตอรี่  เมื่อใช้แบตเตอรี่เป็นหลักก็จะจ าเป็นที่
จะต้องขยายสถานีอัดประตุไฟฟ้าให้ครอบคลุมรองรับการใช้งานก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนของยานยนต์ EV ประเภท BEV ดังนั้นอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่จะมีบทบาทกับ
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากข้ึน เมื่อแบตเตอรี่มีความจุที่มากพอสมควรและมีราคาที่ไม่สูง
มากก็จะท าให้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ EV ประเภท BEV ได้อย่างแพร่หลายก็จะเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาการผลิตให้ตอบโจทย์กับยุคยานยนต์ EV และอยู่รอดใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ 
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ดังนั้น จากการท าแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งสิ้น เห็นว่า ถ้าหากภาครัฐได้มีการออก
นโยบายที่มีความชัดเจน มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนโครงการรถยนต์ EV อย่างชัดเจน เช่น มีการลด
ภาษีการน าเข้า ซึ่งภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ EV จะได้รับสิทธิพิเศษ 
การยกเว้นภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 ถึง 31 ธ.ค. 2022 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ
หลังจากนั้นจะเพ่ิมอัตราที่จะเรียกเก็บเป็น 2% หลังปี 2022 ตามนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า
ของรัฐบาลที่ต้องการเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่มา รายงานจากกรมสรรพสามิต 2564 ซึ่งตรงนี้
ก็จะท าให้ดึงดูดให้ผู้ประกอบการและประชาชนหันมาสนใจในการลงทุนกับยานยนต์ยุค EV 
ในปัจจุบันเพื่อที่จะก้าวให้ทันโลกในยุคปัจจุบันและปรับตัวให้อยู่รอดนั่นเอง 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมด้ำนนี้ของประเทศไทยของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจำกเข้ำสู่ยุคยำนยนต์ EV ประเภท BEV 
(Battery Electric Vehicle) โดยสรุป ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้
ของประเทศไทย ของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ 
EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ อาจจะ
ต้องมีการโปรโมทให้เห็นข้อดีข้อเสียของอุตสาหกรรมนี้ โดยเน้นไปที่ข้อดี เรื่องการประหยัดน้ ามัน  
ลดโลกร้อน ลดมลพิษทางอากาศ ถ้าได้เห็นข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ EV คนน่าจะให้ความสนใจแล้ว
หันมาใช้ EV กันเยอะขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทย ในอนาคตแนวทาง
ในการพัฒนาเห็นว่าจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและจากสมาคม TAPAA เพ่ือที่จะ
ส่งเสริมด้านการผลิตให้เป็นไปตามอุปสงค์ อุปทานของตลาดปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดในอนาคต
ในยุค EV นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
เปลี่ยนผ่านสู่โลกยานยนต์สมัยใหม่อยู่แล้ว และลดภาษีให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ แต่ก็อยากให้มันมีความ
รวดเร็วและทั่วถึงมากกว่านี้เพ่ือที่ประเทศของเราจะได้มีรถพลังงานไฟฟ้าขับได้อย่างทั่วถึงและ
ต้องการให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ของรถให้มากมากถึงมากที่สุด จึงเสนอให้
มีมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริม และดึงดูดให้ภาคเอกชน จัดตั้งศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่  
ในประเทศ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในบางกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงอาจเป็น
ข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ที่มีความแตกต่าง  
ในเรื่องของการด าเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ แนวโน้มการอุตสาหกรรมการผลิ ตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ในประเทศไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)  
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2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลความ
ต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการซื้อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ
ไทยหลังจากเข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)   

3) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจาก
เข้าสู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)  

4) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษานโยบายของรัฐบาลรวมทั้งความเป็นไปได้
ของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและความเอาจริงเอาจังในการสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือที่จะ
เข้าสู่ยุคยานยนต์ EV โดยมุ่งเน้นไปท่ียานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)  

 
กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร .ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์
ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า การหาข้อมูลในการท าวิจัยตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบใน
งานวิจัยนี้ด้วยความเอาใจใส่จนกระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัท SP AUTO PRODUCT และบุคคลที่เกี่ยวของกับการตอบ
แบบสัมภาษณ์ที่ ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโน้มโอกาสของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการยานยนต์เพ่ือที่จะปรับตัวเข้าสู้ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV 
(Battery Electric Vehicle) 

คุณประโยชน์อันจะพึงเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่คณาจารย์ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้เพ่ิมพูนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
ผู้จิวัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ประเทศชาติสืบต่อไป 
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ส ำรวจปัญหำ อุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด  

กรณีศึกษำ ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร 

สุรวัฒน์ สอนดา* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพ่ือความ
ยืดหยุ่นของข้อประเด็นค าถามและการเก็บข้อมูล แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมประเด็นศึกษา
อย่างครบถ้วน โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (รับผิดชอบงานศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสกลนคร) 2) หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร 3) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสกลนคร และ 4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร จ านวน 3 ราย สัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้จ าแนกเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เป็น 7 ประเภท คือ การแจ้งเบาะแส เหตุเดือดร้อนร าคาญ กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 
ปัญหาที่ดิน ขอความช่วยเหลือ หนี้นอกระบบ และเรื่องอ่ืน ๆ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้การ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ล่าช้ามี 4 สาเหตุ ดังนี้  1) การให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของผู้ร้อง 
รายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีพยานเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน 2) หน่วย
ตรวจสอบขาดการบูรณาการซึ่งกันและกัน 3) จ านวนบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่เพียงพอ  
ขาดการบังคับใช้กฎหมาย และความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และ 4) ขั้นตอน 
การด าเนินการทางเอกสารที่มีมากเกินความจ าเป็น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร และข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล จึงได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 2 วิธี คือ วิธีแรก การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ณ ที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีหน้าที่ในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพ้ืนที่
และด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้หน่วยตรวจสอบสามารถอ านวย  
ความสะดวกและความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถออกแบบการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากทราบและเข้าใจสภาพแวดล้อม สภาพพ้ืนที่ รวมถึงพฤติกรรมของชาวบ้าน

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เป็นอย่างดี ช่วยลดขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินการทางเอกสารที่มีมากเกินความจ าเป็น แต่ในกรณีที่
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีความซับซ้อนเกินกว่าศักยภาพ และอ านาจหน้าที่ก็
จะด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตามล าดับ ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกขข์องประชาชน และวิธีที่ 2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด แนวทางนี้
สร้างขึ้นเพ่ือรองรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีความซับซ้อน หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่และศักยภาพ
ของศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงระดับจังหวัดจะช่วยในการแก้ไขปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการจัดการเรื่องเรียนร้อง
เนื่องจากการขาดการบูรณาการของหน่วยตรวจสอบ ในการขาดการบังคับใช้กฎหมายและความเอาใจ
ใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะท างานที่ชัดเจน มีหลายหน่วยงานร่วมกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงท าให้ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้องได้ 
สามารถด าเนินการลงโทษผู้กระท าความผิดได้อย่างแท้จริง 
ค ำส ำคัญ: ปัญหา อุปสรรค, แนวทางการพัฒนาการจัดการ, ร้องเรียนร้องทุกข,์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 
1. บทน ำ 

การร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
เกี่ยวกับการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ภาครัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมา 
โดยตลอด ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เสริมสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัด 
เอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ 
ประชาชนได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือรับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาบทบาทของ “ศูนย์บริการข่าวสาร
กระทรวงมหาดไทย” เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุง “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” 
ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย” ต่อมา 
มีนโยบายการปรับบทบาทการท างานของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปในเชิงรุก
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มากกว่าเชิงรับ ประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา โดยให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน การด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ประชาชนอย่างจริงจัง จึงได้ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือสื่อสารเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว  
ในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับวันด ารง- 
ราชานุภาพ 

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  
มีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การบริการงานของศูนย์ด ารงธรรมและการบริหารของ
จังหวัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ศูนย์ด ารงธรรมที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ด ารงธรรมในส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชนในลักษณะเดียวกับศูนย์ด ารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย ของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และศูนย์ด าร งธรรมในส่วน
ภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  

โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ทั้งหมด 5,725 เรื่อง (ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2564) โดยแบ่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็น 
7 ประเภท คือ 1) แจ้งเบาะแส จ านวน 521 เรื่อง 2) เหตุเดือดร้อนร าคาญ จ านวน 1,102 เรื่อง 3) 
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จ านวน 870 เรื่อง 4) ปัญหาที่ดิน จ านวน 267 เรื่อง 5) ขอความช่วยเหลือ 
จ านวน 1,571 เรื่อง 6) หนี้นอกระบบ จ านวน 307 เรื่อง และ7) เรื่องอ่ืน ๆ 1,087 เรื่อง 
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ตำรำงท่ี 1. สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมำณ 

1 ต.ค. - 30 ก.ย.  
ของปีถัดไป 

จ ำนวนเรื่องในแต่ละประเภท (เรื่อง) รวม อยู่
ระหว่ำง 

ด ำเนินกำร 

ผลกำร
ด ำเนินกำร 

% 
แจ้ง

เบำะแส 
เดือดร้อน
ร ำคำญ 

กล่ำวโทษ 
จนท.รัฐ 

ปัญหำ
ที่ดิน 

ขอควำม
ช่วยเหลือ 

หนี้นอก
ระบบ 

เรื่อง 
อ่ืนๆ 

2558 139 450 335 22 355 81 276 1,658 0 100 
2559 105 216 143 106 191 49 220 1,030 0 100 
2560 102 162 149 (2) 20 (1) 253 (1) 46 203 935 4 99.57 

2561 50 30 106 (1) 48 382 52 72 740 1 99.86 

2562 42 (1) 106 (1) 51 (3) 19 (4) 195 63 (1) 192 (1) 668 11 98.35 

2563 54 (2) 129 56 (11) 43 (7) 147 (17) 13 (4) 70 (8) 512 49 90.42 

2564 29 (13) 9 (5) 30 (18) 9 (6) 48 (16) 3 (2) 54 (15) 182 75 58.79 

รวม 521 1,102 870 267 1,571 307 1,087 5,725 140 97.55 

 
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปี 2558-2564 ทั้ง 7 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 

2564) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร สามารถยุติเรื่องได้ถึง 97.55% แต่ในรายละเอียดตามตาราง
ยังปรากฏให้เห็นว่าเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเภท ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ข้อมูลในวงเล็บ) 
ตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งนั้นหมายความว่า ระยะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 1-4 ปีแล้ว 
เรื่องร้องเรียนยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และในความเป็นจริงเรื่องร้องเรียนของปี 2558-2561 ที่สามารถยุติ
เรื่องได้ถึง 99% ขึ้นไปนั้น แท้จริงแล้วเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บางเรื่องอาจใช้เวลาตรวจสอบหรือแก้ไข
ปัญหานานหลายปี กว่าจะยุติเรื่องได้ กล่าวคือ ยิ่งเรื่องร้องเรียนยุติช้ามากเท่าไหร่ ประชาชนก็จะอยู่
กับปัญหาหรือความเดือดร้อนนั้นนานมากข้ึนเท่านั้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสกลนคร  
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครมีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการจัดการเรื่ อง
ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างไร 

3.2 สามารถพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครได้
อย่างไร 

 
 



[714] 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม กฎหมำย บทควำม และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น.928) ให้ความหมายของค าว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ไว้ดังนี้ 
ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว  
ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ  
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2557) ได้แบ่งแยก พิจารณาความหมายของค าว่า 

“เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ คือ  
1) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูก 

ร้องเรียนเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  
2) เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ 

ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืน หรือสาธารณชนได้รับ
ความเสียหาย และยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย  

อุกฤษ มงคลนาวิน (2540, น.3) การร้องทุกข์คือ การที่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐหรือของเอกชน 
ซึ่งได้รับความ เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จาก  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐ และต้องการให้มีการแก้ไขเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นหรือแก้ไขข้อบกพร่องในระบบราชการ การร้องทุกข์นี้จึงเป็นการ
ร้องเรียนเพ่ือขอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อน หรือข้อขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยราชการ มิใช่การแก้ไขความ เดือดร้อนหรือข้อขัดข้องที่มีอยู่ระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2540, น.13-14) การร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กร 
ของรัฐฝ่ายปกครอง แบ่งได้เป็น 3 กรณี  

1) โดยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็น
ต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นเองเพ่ือให้พิจารณาทบทวนเรื่องนั่นใหม่ เช่น ร้องทุกข์ต่ อนายอ าเภอให้
พิจารณาทบทวนค าสั่งของนายอ าเภอทีเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  

2) โดยการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ “หน่วยเหนือ” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 
องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพ่ือให้พิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น เช่น 
ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของก านัน ประชาชนก็อาจร้องทุกข์ต่อ
นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งระงับหรือยกเลิกการกระท าดังกล่าวของก านันได้  
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3) โดยการร้องทุกข์ต่อองค์กรต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองซึ่งมีอ านาจหน้าทีในการรับ 
พิจารณาค าร้องทุกข์ของประชาชน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ ส านักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นต้น  

สรุปการร้องเรียน/ร้องทุกข์หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจาก
การได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย 

4.2 ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณี 

การร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็น 
การร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูล
ประกอบการ พิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่องได้ทันที 

2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ด ารงธรรมจะด าเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้อง
ทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ร้อง
ทราบ หรือบางกรณีปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณา
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นอยู่กับขั้นตอนการด าเนินการให้การ
ช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหา ในกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผล
ให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง 

3) เรื่องร้องเรียนส าคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มี
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามค าร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ด ารงธรรมอาจ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้า
มาแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2552 ว่าด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หมวด 3 ได้บัญญัติสาระส าคัญของเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 19 เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีจะรับไว้พิจารณาจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
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2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระท าการ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

มาตรา 20 เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณา มีลักษณะ ดังนี้ 
1) เรื่องร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบ 

ต่อสภา 
2) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีมติ เด็ดขาดแล้ว 
3) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีค าสั่ง เด็ดขาดแล้ว 
มาตรา 21 ส่วนประกอบของค าร้องทุกข์ ค าร้องทุกข์ ประกอบด้วย  
1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ 
2) เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม สมควร

เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์ 
3) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
4) ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ด าเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนจะต้องแนบใบมอบฉันทะ

ให้ผู้ร้องด้วย 

4.3 ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด 
หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

ข้อ 2 ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุน 
การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์
ด ารงธรรม 
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ข้อ 4 ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ด ารง
ธรรม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัด แบบบูรณาการ 

ข้อ 5 ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรมให้
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปราม  
การตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับ 
การ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งการ บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขต
จังหวัด ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด และข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจ าจังหวัด 

4.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

มหาสารคาม ของวิโรจน์ อรรคแสง ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การให้ค าปรึกษา/
ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ ปรากฏว่าได้รับความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการให้ข้อมูล  
แก่ผู้มารับบริการ จนท าให้บางครั้งตอบค าถามไม่ตรงประเด็น หรือข้อมูลให้แจ้งกับประชาชน  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้เสนอแนะให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคามเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการให้บริการับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน พร้อมทั้งควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะได้ด้วยตนเอง 

การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อภิญญา ไล่ไธสง (2563) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการรับ
เรื่องร้องเรียน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการ 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอฯ แล้วน าผลมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ  
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้ 1) ปัญหาด้านภูมิศาสตร์หรือสภาพพ้ืนที่ 
เนื่องจากอ าเภอปลายมาศมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และประชากรค่อนข้างหนาแน่น ยังขาดความรู้ในด้าน
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กฎหมาย จึงท าให้บางกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที หรือบางกรณี
หมดอายุความไปแล้ว 2) ปัญหาการก าหนดเวลาในการพิจารณาเรื่อง เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ด ารง
ธรรมมีระบบให้รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่งรัดให้รายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์บางครั้ง
ท าให้การแก้ไขปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่แน่นอน
ได้ 3) ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีภาระงานรับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ และ 4) ปัญหาด้านสถานที่ เนื่องจากอ าเภอมีสถานที่ส่วนราชการมาตั้งอยู่
จ านวนมาก ประกอบกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะส าหรับ การไกล่เกลี่ย หรือ
การร้องเรียนหรือบางเรื่องที่เป็นเรื่องต้องปกปิด ในส่วนข้อเสนอแนะผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) ควรมีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 2) การรายงานระบบรายงานควรพิจารณาก าหนดความเหมาะสมในการ
ใช้เวลาของเรื่องแต่ละประเภท 3) ปรับปรุงสถานที่รับเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม และ 4) จัดอบรม
กฎหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ซึ่งผลการวิจับพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปลายมาศ  
ได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก ได้รับการแก้ไขปัญหาทันท่วงที และมีการบูรณาการร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน ทั้งนี้อ าเภอปลายมาศได้น าแนวคิด คือกระบวนการที่จะใช้
ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรทุกคนในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร คือการจัดหาคนที่เหมาะสมกับงานในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งรวมถึงงานที่
เกี่ยวกับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสามารถด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุข 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี ของจักพันธ์ เตชะฤทธิ์ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์  
ด ารงธรรมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาถึงการน าแนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 3) เพ่ือค้นหาแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้ 1) ขั้นตอนในการด าเนินงาน ในบาง
กรณีมีขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินความจ าเป็น ซึ่งถูกก าหนดจากศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องเสนอเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 2) 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะตัว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากแต่ละหน่วยมีขั้นตอน
แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมิอาจเข้าไปควบคุมการปฏิบัติ และ 3) บุคลากร
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยังขาดความรู้ที่จ าเป็นและมีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการประชาชน 
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ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประสานงานล่วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่มีมาก
เกินความจ าเป็น และชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้บริการให้ทราบถึงขั้นตอนและหลักเกณฑ์
เฉพาะตัวของส่วนราชการ ในกรณีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
นาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเข้ารับการอบรมศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประสานงาน 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวทางการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากข้อมูลเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พระราชบัญญัติ เอกสารวิชาการ คู่มือ
ปฏิบัติงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

5.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นค าถาม
ปลายเปิดมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (รับผิดชอบงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร) 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร 
- ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 3 ราย 

5.3 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดของการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสกลนคร และน าปัญหามาวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ทั้งสิ้น 5,725 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัด พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร 
ที่ได้จากข้อมูลเอกสาร และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏดังนี้ 
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6.1 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ทั้ง 7 ประเภท ที่มีกำร
ร้องเรียนร้องทุกข์ในประเด็นที่คล้ำยคลึงหรือประเด็นเดียวกันจ ำนวนมำก และใช้เวลำด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำล่ำช้ำ ดังนี้ 

1) ประเภทการแจ้งเบาะแส คือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการที่เชื่อได้ว่า 
เป็นการกระท าความผิด หรือมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ/
จัดระเบียบสังคม/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บ่อนการพนัน/หวย 

จากการวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่ามีการ
แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดมากที่สุด ซึ่งพบมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนครและ
ตามอ าเภอใหญ่ ๆ ของจังหวัดสกลนคร และล าดับต่อมาคือการแจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนัน 
ไม่ว่าจะเป็นไพ่ ไฮโล พนันไก่ชน ในส่วนการแจ้งเบาะแสที่ใช้เวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้า
คือการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ (คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด) เนื่องจากการแจ้ง
เบาะแสส่วนใหญ่ รายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่มีพยานเอกสาร พยานบุคคล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการร้องเรียน หน่วยตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการสืบสวน  
หาข้อมูลข้อเทจ็จริง ไม่ว่าจะเป็นด้วยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หรือสอบถามผู้ที่อาศัยบริเวณที่มีการแจ้ง
เบาะแส รวมถึงผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องร้องเรียน
ให้มีความสมบูรณ์ สามารถด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดได้ 

2) ประเภทเหตุเดือดร้อนร าคาญ คือเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จากการวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่าปัญหาเดือดร้อน
ร าคาญที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสียงดังรบกวน ล าดับถัดมากลิ่นเหม็นรบกวนและ 
ควันหรือฝุ่นละอองที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานประกอบกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้าน  
คาราโอเกะ โรงสีข้าว ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ใช้เวลาในการด าเนินการนานที่สุดคือเหตุเดือดร้อนร าคาญ
เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานเผาขยะทั้งของรัฐและเอกชน โรงงานยางพารา หรือ การปล่อย
น้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานอุตสาหกรรม มีความ
ซับซ้อนมากพอสมควร และสามารถส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ 
กลิ่นเหม็นรบกวน ควันหรือฝุ่นละออง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างอาคารและสถานที่ ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสกลนครจึงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น 
ประสานส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร (ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เช่น 
พระราชบัญญัติโรงงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร (ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบเขตพ้ืน
ที่ตั้งโรงงาน (ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานในพ้ืนที่) ซึ่งแต่ละหน่วยตรวจสอบจะมีกฎหมาย
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เฉพาะในการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน และขาดการบูรณาการซึ่งกันละกัน คือต่างหน่วยต่างตรวจสอบ
และรายงานผล เป็นเหตุให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครจะต้องรอผลการรายงานให้ครบทุกหน่วย
ตรวจสอบก่อน จึงจะสามารถเสนอผู้มีอ านาจพิจารณายุติเรื่องได้ 

3) ประเภทกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ คือเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถูกร้องเรียน
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ จากการวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่า เรื่อง
ร้องเรียนที่พบมากที่สุดและใช้เวลาด าเนินการนานที่สุดคือเรื่องร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ  
การบริหารงานระดับหมู่บ้านหรือโครงการระดับหมู่บ้าน เช่น การขอให้ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะโครงการประชารัฐ โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านละ 5 แสน เนื่องจากการร้องเรียน
เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น ซึ่งในบางกรณีเป็นการร้องเรียนเพ่ือกลั่น
แกล้ง ซึ่งไม่มีหลักฐานประกอบการร้องเรียนชัดเจน โดยมีความประสงค์ให้ผู้ใหญ่บ้านลาออกหรือ  
พ้นจากต าแหน่ง ประกอบพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ก าหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งได้ ในกรณี มีอายุครบหกสิบปี ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอให้ลาออก หรือ
เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อกันขอให้ออกจาก
ต าแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอ าเภอสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ซึ่งตามกระบวนการแล้วหากมีประชาชน
มายื่นรายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ก็จะเป็นหน้าที่ของอ าเภอ ที่จะต้องเชิญประชาชนที่มีรายชื่อยื่น  
ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเข้ามาให้ปากค า เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ การปฏิบัติงาน รวมถึง  
การยืนยันตัวตนเพ่ือป้องกันการแอบอ้างน าชื่อมาใช้ ล าดับถัดมาเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล) 
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานที่อ้าง
ว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพ่ือแลกกับสิ่งตอบแทน หรือ ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ และล าดับถัดมาเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรง
ต่อเวลา คุณภาพการให้บริการ กิริยามารยาท พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีการ
ดื่มสุราหรือลักลอบเล่นการพนันในเวลาและสถานที่ราชการ 

4) ประเภทปัญหาที่ดิน คือการให้ข้อมูลหรือร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น 
ข้อพิพาทที่ดินข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ เอกสารสิทธิ บุกรุกที่สาธารณะ ถูกปิดกั้นเส้นทางออก
โฉนดรังวัดที่ดิน การเข้าท าประโยชน์ที่สาธารณะ หรือเขตอุทยาน ป่าสงวน จากการวิเคราะห์สถิติ
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่าเรื่องร้องเรียนที่มีจ านวนมากและใช้เวลา
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าช้าที่สุดคือ กรณีข้อพิพาทเก่ียวกับการเข้าท าประโยชน์ของชาวบ้าน
ในเขตหวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน อุทยาน โครงการชลประทาน รวมถึงพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
เนื่องจากประชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดที่ดินท ากิน และขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าท า
ประโยชน์ในเขตหวงห้าม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นที่ว่างเปล่า สามารถเข้าท าประโยชน์ได้
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โดยไม่มีความผิด ประกอบกับจังหวัดสกลนครมี พ้ืนที่เขตป่า อุทยาน จ านวนมาก รวมเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 415,439 ไร่ 

5) ประเภทขอความช่วยเหลือ คือเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับหรือเพ่ือให้ช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน เช่น สงเคราะห์ผู้ป่วย  
ผู้พิการ เด็ก คนชรา ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัย การต่อสู้คดี เร่งรัดคดี 
ช่วยเหลือทางกฎหมาย จากการวิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
พบว่าปัญหาที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุดและใช้เวลาแก้ไขนานที่สุดคือการขอให้ซ่อมแซมถนนทางสัญจร 
ทางสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการซ่อมแซมมีวงเงินสูงประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจ านวนมากและ
ล าดับถัดมาเป็นการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเกี่ยวแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
ขอความอนุเคราะห์ปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ า หรือโครงการชลประทาน เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ 
น้ าส าหรับการท าการเกษตร และการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด ารงชีพ เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย 
ปัญหาหนี้สิน การประกอบอาชีพ ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัว ผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย 

6) ประเภทหนี้นอกระบบ คือเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด
(เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินตามกฎหมาย  
โดยเจ้าหนี้นอกระบบบางรายใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามทวงหนี้ เพ่ือกดดันลูกหนี้หรือให้ได้รับ
ความอับอายเกิดความกลัว เช่น การข่มขู่ ซึ่งอาจถึงขั้นประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากการ
วิเคราะห์สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่ามีอยู่ 2 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

- การท านิติกรรมอ าพลาง ส่วนใหญ่เจ้าหนี้จะท าสัญญาในลักษณะขายฝาก
โดยก าหนดข้อความในสัญญาอย่างหนึ่ง แต่มีข้อตกลงนอกเหนือหรือไม่เหมือนกับสัญญา เช่น ผู้กู้ยืม
ได้ท าสัญญาขายฝากที่ดินที่ระบุยอดหนี้ในสัญญา เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ก าหนดไถ่ถอน 1 ปี 
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี แต่ในความเป็นจริง ผู้กู้ยืมได้รับเงินเพียง 50,000 บาท และ 
ต้องช าระดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน และหากเป็นการท าสัญญาในลักษณะการจ านอง เจ้าหนี้มักจะ
ให้ผู้กู้ยืมลงนามในหนังสือมอบอ านาจ หรือลงนามในหนังสือที่ไม่ระบุข้อความใด ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อน 
ท าสัญญา 

- การกู้ยืมผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง Application Line หรือ 
ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เพียงแค่ผู้กู้ยืมส่งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลบัตรประชาชนผ่านช่องทาง
ดังกล่าวให้เจ้าหนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถได้รับเงินผ่านทางบัญชีได้ทันที โดยไม่มีการท าสัญญาแต่อย่างใด  
ซึ่งมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเอาไว้มาก และในเวลาต่อมาเจ้าหนี้จะ
มอบหมายบุคคลคอยติดตามทวงถามหนี้พร้อมทั้งมีการข่มขู่ท าร้ายร่างกาย การกู้ยืมวิธีนี้จะไม่ทราบ
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ได้เลยว่าผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ที่แท้จริงเป็นใคร มาจากไหน พักอาศัยอยู่ที่ใด ถือว่าเป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อเพ่ือเชิญเข้ามาเจรจา หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

7) เรื่องอ่ืน ๆ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่เข้าข่ายทั้ง 6 ประเภท จากการวิเคราะห์
สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร พบว่าส่วนใหญ่เป็นการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดสรรเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจตรา
ในยามวิกาล การใช้กฎหมายควบคุมเสียงของสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านอาหาร การจัดระเบียบ
การจราจรจัดระเบียบสายไฟฟ้า และร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการต่าง ๆ 

6.2 สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดที่ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก 
กำรสัมภำษณ์แหล่งข้อมูล ประกอบกับข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

1) การให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของผู้ร้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การร้องเรียน 
ในรูปแบบจดหมาย/หนังสือ ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ ซึ่งอาจเป็นลักษณะการกล่าวอ้างหรือการกลั่นแกล้ง  
ไม่มีพยานเอกสาร หลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ หรือในกรณีที่ผู้ร้องร้องผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง
มาด้วยตนเอง ในบางกรณีการร้องเรียนเป็นลักษณะกล่าวอ้างและไม่กล้าเป็นพยานในการร้องเรียน 
สาเหตุหนึ่งเกิดจากความเกรงกลัวอิทธิพล หรือเกรงว่าจะได้รับภัยอันตรายหรือความเดือดร้อน  
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนร้องทุกข์ 

2) ขาดการบูรณาการของหน่วยตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีความซับซ้อน 
อาจจ าเป็นต้องให้หลายหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่หน่วยตรวจสอบขาดการบูรณาการ  
อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากการมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาแล้วเสร็จจึงรายงานผล ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร จึงจ าเป็นต้องรอผลการตรวจสอบให้
ครบทุกหน่วยงานจึงจะสามารถยุติเรื่องได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจักพันธ์ เตชะฤทธิ์ เรื่อง  
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด: กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี การศึกษาพบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์ เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ 
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า หากเป็นเรื่องร้องเรียน ที่มีความซับซ้อนที่จะต้องผ่าน
การพิจารณาของหลายส่วนราชการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมิอาจเข้าไปก้าวล่วงอ านาจการด าเนินการได้ 

3) จ านวนบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่เพียงพอ เนื่องจากงานที่มีประจ าอยู่แล้ว
ของแต่ละหน่วยตรวจสอบ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้ข้อมูล หรือให้ค าแนะน าแก่ประชาชน จึงไม่สามารถยุติเรื่องหน้างานได้ 
และขาดการบังคับใช้กฎหมาย ขาดความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ เช่น 
ปัญหาการบุกรุกเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่หวงห้ามไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนที่สาธารณประโยชน์ อุทยาน 
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความสงสาร หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และขาดความเอาใจใส่ในการ
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แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ไลไธสง (2562) เรื่อง 
การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษา อ าเภอปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่  

4) ขั้นตอนการด าเนินการทางเอกสารที่มีมากเกินความจ าเป็น ในการเสนอเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ตามระเบียบที่ก าหนดจะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา ก่อนส่งให้หน่วยตรวจสอบ กว่าหน่วยตรวจสอบจะเข้าถึงปัญหา/รับทราบ
ปัญหา ระยะเวลาก็ล่วงเลยไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จักพันธ์ เตชะฤทธิ์ (2563) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ขั้นตอนในการด าเนินงานของศูนย์ด า รงธรรม
จังหวัด ในบางกรณีมีขั้นตอนการด าเนินงานที่มากเกินความจ าเป็น ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงาน  
ถูกก าหนดจากศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ต้องเสนอเรื่องไปถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อวินิจฉัยสั่งการ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

 
7. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลให้การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนครล่าช้าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

7.1 จัดตั้งคณะท ำงำนที่ใช้ช่ือว่ำ “ศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น” 
จากการศึกษาข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่า กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น มีที่ตั้ง ณ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส านักเลขานุการกรมฯ) กรุงเทพมหานคร และได้ก าหนดขอบเขต
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 

1) ประเด็นร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

2) ประเด็นร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

3) ประเด็นร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โดยประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ ไปรษณีย์ 
และเดินทางมาด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือส่วนกลาง เป็นอุปสรรค
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ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางยังขาดความเข้าใจสภาพปัญหา 
สภาพแวดล้อม รวมถึงพ้ืนที่ ส่งผลให้การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจไม่ตรงประเด็น
ร้องเรียนร้องทุกข์ ประกอบการก าหนดขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่
ครอบคลุมในหลาย ๆ ประเด็น จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการ 
ให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทาง  
การพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง/
บูรณาการกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่มีอยู่แล้ว กรณี ศึกษาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสกลนคร 

กำรจัดตั้งคณะท ำงำน “ศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น” ในรูปแบบใหม่ มีสถานที่ให้บริการ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล) มีเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ โดยมีแนวทางการจัดตั้ง ดังนี้ 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไปยังนายอ าเภอ ทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
โดยอาศัยอ านาจตาม 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 54 ความว่า ในจังหวัดหนึ่งให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสม
กับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ  

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ด ารงธรรม ข้อ 2 ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร และข้อ 4 อ านาจหน้ าที่คณะ
กรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรม ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้มีอ านาจการตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือด าเนินงานในความรับผิดชอบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

2) นายอ าเภอออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน “ศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น” โดยอาศัย
อ านาจตาม 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 65 นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ (3) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง 
ทบวง กรม มติคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 
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- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71 ความส าคัญว่าให้นายอ าเภอ
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 90 ความส าคัญว่า ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

องค์ประกอบ ศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น 
1) ปลัดอ าเภอ (นายอ าเภอมอบหมาย)    ประธาน 
2) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ทต.)  รองประธาน 
3) ผู้อ านวยการทุกส านัก/กอง ของ อปท.   กรรมการ 
4) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน     กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการส านักงานปลัด อปท.   เลขานุการ 
อ ำนำจหน้ำที่ 
1) รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขปัญหา

ตามอ านาจหน้าที ่
2) ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ  

หนี้นอกระบบ ความรู้ที่ดิน ความรู้ด้านผู้บริโภค เป็นต้น 
4) หากตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความซับซ้อน พิจารณาแล้ว

เห็นว่าเกินกว่าอ านาจหน้าที่หรือเกินศักยภาพของศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ให้ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรายงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตามล าดับ 

ข้อดีของกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) สามารถอ านวยความสะดวกและความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และ

รวดเร็ว 
2) สามารถออกแบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ 

ในพ้ืนที่ท าให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม สภาพพ้ืนที่ รวมถึงพฤติกรรมของชาวบ้าน  
3) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

ที่ต้องเดินทางมาศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอหรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
4) กรณีที่ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น จะช่วยในการ

ตรวจสอบคัดกรองข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการร้องเรียน รวมถึงชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
ถึงกระบวนการด าเนินการในเบื้องต้น ก่อนส่งเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
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ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาสาเหตุที่ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า  
ในเรื่องการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน 

5) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของศูนย์ด ารงธรรมใหม่ เพ่ิมจุดให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิด  
กับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด า รง
ธรรมจังหวัด รวมถึงแบ่งเบาภาระงานของหน่วยตรวจสอบ 

7.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด  
เป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบว่าเกินอ านาจหน้าที่ หรือ

ศักยภาพของศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตามล าดับ โดยในรูปแบบเดิม 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีหน้าที่รับและส่งต่อเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์ไปยังหน่วยตรวจสอบและ 
รอรายงานผลการด าเนินการแล้วจึงเสนอผู้มีอ านาจพิจารณายุติเรื่อง ซึ่งในรูปแบบใหม่ เมื่อศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอส่งเรื่องมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร จะด าเนินการวิเคราะห์แล้วเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
โดยมอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยแบ่งเรื่องร้องเรียน
เป็น 2 รูปแบบ คือ การตรวจสอบบุคคล/เจ้าหน้าที่รัฐ และการตรวจสอบสถานที่/หน่วยงาน 

1) กรณี การตรวจสอบบุคคล/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประเภทการแจ้งเบาะแส 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ขอความช่วยเหลือ หรือประเภทกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีบุคคลหรือบุคลากรของภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิด ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานต ารวจ หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาผู้ว่ าราชการจังหวัดให้พิจารณา
ลงโทษตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แต่หากเป็นกรณีเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานอ่ืนที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความ
คิดเห็นของคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป   

2) กรณีการตรวจสอบสถานที่/หน่วยงาน เช่น ปัญหาที่ดิน เหตุเดือดร้อนร าคาญ
จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานยางพารา ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาความเดือดร้อน แล้วมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ และหากพบว่ามีการกระท า
ความผิดของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ให้ด าเนินการตรวจสอบทั้ง 2 รูปแบบไปพร้อมกัน 
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7.3 แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
ภำพที่ 1. แสดงแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ให้จังหวัด  
ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ซึ่งในรูปแบบนี้ ประชาชนจ าเป็นต้องเดินทางมาถึงตัวจังหวัดหรือ  
ตัวอ าเภอเพ่ือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ท าให้สิ้นเปลือง
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และถึงแม้ว่าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร จะมีการพัฒนาช่องทางร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านระบบ Call Center โทรศัพท์สายด่วน 1567 และช่องทางออนไลน์ Facebook 
Application Line และ E-mail แต่จากสถิติการร้องเรียนพบว่ามีประชาชนที่ใช้บริการผ่านช่องทาง
ดังกล่าวไม่ถึง 10% สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้บริการของศูนย์ด ารงธรรมส่วนใหญ่ยังขาดความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี และมองว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก โดยประชาชนผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเล่า
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  

แนวทางการด าเนินงานในรูปแบบใหม่ การจัดตั้งตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น เปรียบเสมือน 
การกระจายงานไปสู่ท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา
และพฤติกรรมของชาวบ้าน สามารถออกแบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถอ านวย 
ความสะดวกและความเป็นธรรมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดภาระค่า ใช้จ่ายของประชาชนโดยมี
ขั้นตอนด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ดังนี้  
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1) ศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น รับเรื่องร้องเรียนทั้ง 7 ประเภท การแจ้งเบาะแส  
เหตุเดือดร้อนร าคาญ กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาที่ดิน ขอความช่วยเหลือ หนี้นอกระบบ เรื่องอ่ืน ๆ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแจ้งผลผู้ร้อง
ทราบและยุติเรื่องในระดับศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น แต่หากเป็นกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวมีความซับซ้อน เกินศักยภาพหรือเกินกว่าในอ านาจหน้าที่ ศูนย์ด ารงธรรม
ท้องถิ่นจะชี้แจงเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องใช้เวลานานขึ้น เนื่องจาก
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความซับซ้อน พร้อมทั้งคัดกรองข้อมูลสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เรียกพยาน
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนส่งต่อ
ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแล้วแจ้งผลกลับไปยังศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น หรือแจ้งผู้ร้องทราบ และยุติเรื่องในระดับ
อ าเภอ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินอ านาจหน้าที่หรือศักยภาพ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอด าเนินการ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมผลการตรวจสอบมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  

3) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับจากศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยแนวทางนี้จะช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการขาดการบูรณาการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยตรวจสอบ การบังคับ
ใช้กฎหมาย และความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังได้ เนื่องจากมีหลาย
หน่วยงานรวมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์หรือช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิดได้ พร้อมทั้งมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
 
8. สรุปแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสกลนคร 

8.1 การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยการคัดกรองข้อมูลการร้องเรียนเบื้องต้น เนื่องจากเจ้ามีหน้าที่ ที่ประกอบด้วยข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในฐานะ
กรรมการศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมสภาพปัญหา รวมถึง
พฤติกรรมของผู้ร้องเรียน สามารถเข้าถึงปัญหาและสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
รวมถึงการลดขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีมากเกินความจ าเป็น ซึ่งในรูปแบบเดิมเจ้าหน้าที่ด าเนินการทาง
เอกสาร จะต้องเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ประกอบด้วย หัวหน้างาน ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร และเสนอต่อรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนครที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ มีความซับซ้อนก็จะเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนครลงนาม จะใช้เวลาในการเสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผู้มีอ านาจพิจารณา  
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ไม่น้อยกว่า 3-7 วัน นับจากวันที่ที่ประชาชนมาร้องเรียนร้องทุกข์ จึงส่งเรื่องให้หน่วยตรวจสอบไม่ว่า
จะเป็นส่วนราชการ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแก้ไขปัญหา ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น ช่วยลดขั้นตอนทางเอกสาร สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5  
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน มาตรา 27 ความส าคัญว่า ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจ  
การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ทัง้นี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งหวังผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการประชาชน  

8.2 แบ่งเบาภาระงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เนื่องจากในหนึ่ง
จังหวัดจะต้องรับผิดชอบพ้ืนที่หลายอ าเภอ และหนึ่งอ าเภอจะต้องรับผิดชอบพ้ืนที่หลายท้องถิ่น 
ซึ่งหากมีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นข้ึน จะเปรียบเสมือนการกระจายงานไปสู่ท้องถิ่น  

8.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด ที่เห็นได้ชัดคือ การแก้ไข
ปัญหาการขาดการบูรณาการของหน่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและ 
ขาดความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของหน่วยตรวจสอบ เนื่องจากมีการตั้งคณะท างาน
อย่างชัดเจนและประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ช่วยเหลือหรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม 
 
9. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

9.1 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาสั้น แหล่งข้อมูลไม่มากและหลากหลายพอ  
มีการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลจากประชาชน
ผู้รับบริการ และหน่วยตรวจสอบ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หรือบุคลากรของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
งานด้านศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 

9.2 ควรเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดที่มีความแตกต่างในเรื่องลักษณะพ้ืนที่ พฤติกรรมการร้องเรียน จ านวนประชากร สภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้ทราบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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กำรประยุกต์กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อเพ่ิมกำรมีส่วนร่วม กำรจดัสรร 
ปันส่วนน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำห้วยหินกอง อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 

อนุสรณ์ จันทร์แจ้ง* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 
เป็นการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางที่คิดว่าเหมาะสม รวมถึงออกแบบ
วิธีการเพ่ือเป้าหมายในการหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า อ่างเก็บน้ าห้วย  
หินกอง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ผลการศึกษา พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ สาเหตุจากคน กระบวนการท างาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม กล่าวคือ เกษตรกรใช้น้ าเพ่ือเพาะปลูกในปริมาณมาก การแย่งน้ ากัน 
การขโมยน้ า การลักลอบเจาะคลองส่งน้ า ระบบการส่งน้ าไม่เป็นธรรม คูคลองไม่ได้รับการขุดลอกให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน ขาดคลองย่อย/คลองไส้ไก่เพ่ือกระจายการส่งน้ า ซึ่งกลุ่มการเรียนรู้ได้ข้อสรุป
ร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง 4 สาเหตุ คือ การจัดล าดับคิวหมุนเวียนรอบเวรส่งน้ าใหม่ 
การร่วมกันสอดส่องดูแลการส่งน้ าในพ้ืนที่ ส ารวจการขุดเจาะคูคลองและท าการซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
การปลูกข้าวน้ าน้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้น้ าในปริมาณมาก การขุดท าคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระบบ
ชลประทาน เพ่ือให้เกิดการจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และขุดลอกคูคลองส่งน้ าร่วมกับ
สมาชิกผู้ใช้น้ า ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการข้างต้น พบว่า การส่งน้ าโดยการหมุนเวียนล าดับ
ก่อนหลังในแต่ละกลุ่มท่ีเท่าเทียมกัน มีการส ารวจพบการขุดเจาะคูคลองส่งน้ าและซ่อมแซมในพ้ืนที่น า
ร่องครบทุกจุด รวมทั้งสิ้น 23 จุด แบบจ าลองการปลูกข้าวน้ าน้อยสามารถประหยัดน้ าได้มากกว่าการ
ปลูกข้าวแบบปกติร้อยละ 30 การทดสอบการขุดคลองไส้ไก่เพ่ือกระจายการส่งน้ ามีอัตราการไหล
เพ่ิมข้ึนเป็น 200 ลิตร/นาที หรือ 200/60 = 3.3 ลิตร/วินาที โดยจะส่งน้ าได้ 0.83 ไร่ โดยจะส่งน้ าได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อคลองไส้ไก่ 1 คลอง 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การมีส่วนร่วม 
 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดการให้ได้มาซึ่งน้ า

เพ่ือกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรเพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค 
หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายตลอดจนการคมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่
ในเขตชลประทาน โดยมีพันธกิจส าคัญ คือ การพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของ  
ลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล การจัดสรรปันส่วนอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
การด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา  

อ่างเก็บน้ าห้วยหินกองมีสมาชิกกลุ่มผู้ ใช้น้ าตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของกรม 
การปกครอง (2562) ทั้งสิ้น 2,507 คน จาก 707 ครัวเรือน การประกอบอาชีพหลักของสมาชิก คือ 
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และการท านาข้าว
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตามฤดูกาลแบบเต็มพ้ืนที่นั้น ส่งผลให้เกิดความต้องการในปริมาณสูง เนื่องจาก
เกษตรกรท านาปีพร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งระบบส่งน้ า (Delivery System) โดยปกติจะส่ง
น้ าให้น้ าแก่เกษตรกรแบบท่วมผืน (Boarder) พิจารณาจากลักษณะการปลูกพืช และแบ่งตามพ้ืนที่
โดยจะให้น้ าแก่พ้ืนที่ปลายน้ าก่อนแล้วค่อย ๆ ไล่ล าดับขึ้นมาจนถึงต้นน้ า ซึ่งเกษตรกรต่างคาดหวังว่า
ตนจะได้รับการจัดสรรปันส่วนน้ าก่อน อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีแปลงนาอยู่ไกลออกไปจากระบบส่งน้ า
หลัก มักประสบปัญหาการได้รับการจัดสรรปันส่วนที่น้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
เนื่องมาจากการแย่งน้ าระหว่างทางการไม่รอล าดับก่อนหลัง รวมไปถึงการขโมยน้ าจากเกษตรกร  
บางกลุ่ม โดยที่ผ่านมาเกษตรกรใช้วิธีการแจ้งผู้น าชุมชนในการเจรจาเพ่ือยุติปัญหา หรือต้องรอท านา
ปีช้าลงไปเพ่ือลดความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังคงมีให้เห็นเป็นประจ าทุกปีเนื่องจาก
การไม่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างเข้มแข็ง ท าให้ไม่ก่อให้เกิดการ  
มีส่วนร่วมในประโยชน์ส่วนรวมเท่าที่ควร   

ที่ผ่านมา ส านักงานชลประทานสกลนคร ประสบปัญหาในการจัดสรรปันส่วนน้ าบริเวณอ่าง
เก็บน้ าห้วยหินกอง อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการแบบแยกส่วน ความขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้  
ในชุมชน การไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ การจัดสรร รวมถึงการไม่ยินยอมมีส่วนร่ วม 
ในการดูแลรักษาและพัฒนาของชุมชน ซึ่งการบริหารจัดการ การดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ า  
เป็นสิ่งส าคัญมากทั้งต่อการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจ าวัน และเศรษฐกิจของชุมชน จึงต้องมีการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เมื่อส ารวจข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่าสมาชิก 
มีการให้ความร่วมมือกับโครงการชลประทานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 10.14 หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.014 
ต่อปีเท่านั้น โดยจะให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมกับทางราชการเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ตนได้
ประโยชน์ทางตรงเพียงเท่านั้น  
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ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าดังกล่าว ส่งผลเสีย
หลายประการต่อกรมชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความยากล าบากหรือล่าช้า
ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการชลประทานต่าง ๆ การไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมของชุมชน 
และอาจรุนแรงไปจนถึงการต่อต้านและคัดค้านการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรปันส่วนน้ าหรือประสิทธิผลลดลงได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องหาวิธี
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง ทั้งเพ่ือ
แก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขและลดปัญหา
เรื่องบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของ
ชุมชน การเพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชน การน าเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริงจากการจัดสรรปันส่วนน้ าให้ส านักงานชลประทานจังหวัดสกลนครได้รับทราบ จึงเป็นการ
ด าเนินการบูรณาการร่วมกันทั้งส านักงานชลประทานจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน และประชาชนที่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ส าคัญในการจัดสรร
ปันส่วนน้ า โดยด าเนินการผ่านการรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะ
ช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถค้นหาค าตอบและแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ร่วมกันได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการเข้าถึงประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ลดอุปสรรคและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ  
ในอนาคตได้อีกด้วย ตลอดจนผลักดันไปสู่แนวทางการเป็นพื้นที่น าร่องเพ่ือขยายแนวปฏิบัติไปยังพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการขาดการมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ าของกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า 

2.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางทางการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการและการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Leaning) เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพ่ือกระตุ้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์จริง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ า (ท้ายน้ า) ประธานกลุ่มพ้ืนที่ต้นน้ า เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น อบต. และสมาชิกผู้ใช้
น้ า (กลุ่มเกษตรกรและการประมง) ซึ่งเน้นคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย
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โดยตรง กระบวนการนี้จึงเป็นการประชุมร่วมกันของกลุ่มเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาผ่านการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสบการณ์เพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ 
ท าความเข้าใจกับปัญหา เพ่ือค้นหาสาเหตุการขาดการมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ าของกลุ่ม 
ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง มีการระดมสมอง (Brain Storming) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
เสนอแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงออกแบบวิธีการเพ่ือเป้าหมายในการหาแนวทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า เพ่ือให้เกิดการยอมรับในการจัดสรรปันส่วนน้ าของอ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษา การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า
เพ่ือการจัดสรรปันส่วนน้ าของสมาชิกผู้ใช้น้ าในการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยประเด็นค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1 สำเหตุของปัญหำ 
4.1.1 สำเหตุที่เกิดจำกคน (Man)  

1) เกษตรกรใช้น้ าในการเพาะปลูกในปริมาณมาก มีการแย่งน้ ากัน การขโมยน้ าจาก
บางกลุ่มท่ีมีพ้ืนที่ติดกับคลองส่งน้ าธรรมชาติ 

2) เกษตรกรมีการลักลอบเจาะคลองส่งน้ า มีการกักตุนน้ าบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า การไม่
รอคิว/ล าดับการส่งน้ า 

(3) กลุ่มผู้ใช้น้ าต้นน้ าและกลางน้ าไม่ต้องการให้ท้ายน้ าได้รับการจัดสรรน้ าก่อน 
(4) กลุ่มผู้ใช้น้ าต้นน้ าไม่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มกลางน้ าและท้ายน้ า เนื่องจากกลุ่ม

กลางน้ าและท้ายน้ าได้รับการจัดสรรปันส่วนน้ าก่อน 
4.1.2 สำเหตุที่เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน (Method) 

1) ระบบการส่งน้ าไม่เป็นธรรม/ไม่มีการหมุนเวียนล าดับคิว โดยยึดการส่งน้ าให้พ้ืนที่
ปลายน้ าก่อนเป็นหลัก ส่งผลให้กลุ่มต้นน้ าและกลางน้ ามองว่าไม่เป็นธรรม 

2) การสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน  
3) การปล่อยให้กลุ่มผู้ใช้น้ าแก้ไขปัญหากันเองเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
4) ไม่มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่เป็นเอกภาพ 

4.1.3 สำเหตุที่เกิดจำกเครื่องมืออุปกรณ์ (Material) 
1) ไม่มีการจัดท าแผ่น/เครื่องมือแสดงล าดับคิวหมุนเวียนการส่งน้ า  
2) ไม่มีรูปแบบแสดงการปลูกข้าวน้ าน้อยให้ผู้ใช้น้ าดูเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง   
3) คูคลองไม่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ดี/มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

รวมถึงไม่มีการตรวจสอบการช ารุดเสียหายของคูคลองส่งน้ า  
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4) ขาดคลองย่อย/คลองไส้ไก่เพ่ือกระจายการส่งน้ าไปยังแปลงนาของเกษตรกร 
ท าให้การกระจายส่งน้ าท าได้ล่าช้าและไม่ทั่วถึง 

4.1.4 สำเหตุที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม (Environment) 
1) การเพาะปลูกข้าวใช้มีการน้ ามากเกินไป หรือมากเกินกว่าความต้องการใช้น้ าจริง

ในการเพาะปลูกข้าว 1 ฤดูกาล  
2) การร้องเรียนปัญหาของผู้ใช้น้ าท าได้ยากและล่าช้าเกินไป ท าให้มีช่องว่างในการ

สื่อสารระหว่างผู้ใช้น้ ากับส านักงานชลประทานฯ 
3) มีวัชพืชหรือดินตะกอนกีดขวางทางน้ าในคลองส่งน้ า ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ให้

ความร่วมมือในการขุดลอกคูคลอง  
4) การส่งน้ าล่าช้า/พ่ึงพาคลองหลักอย่างเดียว โดยเฉพาะผู้ใช้น้ าที่อยู่ไกลออกไป 

มักได้น้ าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

4.2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1) รายงานผลข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคน  

(1) จัดการการส่งน้ าตามรอบเวร จัดล าดับคิวการส่งน้ าร่วมกับสมาชิกผู้ใช้
น้ าทุกกลุ่มเพ่ือหมุนเวียนล าดับก่อนหลังในแต่ละกลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะได้น้ ารอบเวรละ 3 วัน เท่า ๆ กัน 
ซึ่งผลของการจับฉลากคิวในรอบเวรที่ 1 คือ กลางน้ า รอบเวรที่ 2 คือ ต้นน้ า และรอบเวรที่ 3 คือ  
ท้ายน้ า ข้อตกลงกลุ่มในการล าดับคิวรอบเวรถัดไปคือ การหมุนเวียนสลับให้ทุกกลุ่มได้รับน้ าเป็นคิว  
แรกเท่า ๆ กัน  

(2) สมาชิกกลุ่มผู้ ใช้น้ าร่วมกันสอดส่องดูแลการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่ของตน
ป้องกันการขโมยน้ า/การลักลอบขุดเจาะคลองส่งน้ าธรรมชาติ โดยมีการลงพ้ืนที่ส ารวจการขุดเจาะ 
คูคลองและท าการซ่อมแซมอุดรูระบายคูคลองส่งน้ าร่วมกับผู้ใช้น้ าในพื้นที่ ซึ่งส ารวจการขุดเจาะและ
ซ่อมแซมคูคลองส่งน้ า (พ้ืนที่น าร่องทดสอบ บ้านหินเหิบ ต าบลวานรนิวาส) การลักลอบขุดเจาะคลอง
ส่งน้ าจะเกิดขึ้นในคลองส่งน้ าสายรองและคลองสาขา ในพ้ืนที่ทดสอบมีการส ารวจพบการขุดเจาะ  
คูคลองส่งน้ ารวมทั้งสิ้น 23 จุด และมีการอุดรูซ่อมแซมคูคลองส่งน้ าจนครบทุกจุด เพ่ือน าร่องก่อน
น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่เหลือต่อไป  

(3) ใช้ระบบการปลูกข้าวน้ าน้อย หรือ SRI (System of Rice Intensification) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้น้ าในปริมาณมากหรือเกินความจ าเป็นในการเพาะปลูก เปรียบเทียบการใช้น้ า
ระหว่างการปลูกข้าวแบบปกติและแบบน้ าน้อย ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ าของนาข้าวตลอด
ฤดูกาลรวม 120 วัน ซึ่งเป็นข้อมูลจ าลองเปรียบเทียบจากพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,995 ไร่ ในเขต
ชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหินกองและอ้างอิงข้อมูลจริงจากการใช้น้ าปลูกข้าวแบบปกติในฤดู
เพาะปลูก คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 โดยการปลูกข้าวแบบปกติ จะมีปริมาณ 
การใช้น้ าตั้งแต่เตรียมดินถึงก่อนเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 1500 มิลลิเมตร ในขณะที่การปลูกข้าวน้ า
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น้อย หรือ SRI ใช้น้ าประมาณ 450 มิลลิเมตร ส าหรับการเพาะปลูกหนึ่งฤดูกาล ซึ่งปริมาณการใช้น้ า
เพ่ือการเพาะปลูกข้าวแบบปกติต่อปี เท่ากับ 282,500.4 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่การปลูกข้าวน้ าน้อย 
หรือ SRI มีปริมาณการใช้น้ าต่อปี เท่ากับ 173,514.39 ลูกบาศก์เมตร สรุปได้ว่า การปลูกข้าวน้ าน้อย 
หรือ SRI สามารถประหยัดน้ าได้มากกว่าการปลูกข้าวแบบปกติร้อยละ 30  

(4) จัดท าผังน้ าชุมชน ขุดท าคลองไส้ไก่เชื่อมต่อระบบชลประทานในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดการจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

(5) โดยการส่งน้ าแบบเดิมมีคลองส่งน้ าย่อย อัตราการไหล 180 ลิตร/นาที 
การให้น้ าแบบท่วมอ่าง อัตราการไหล เท่ากับ 180/60 = 3 ลิตร/วินาที โดยจะส่งน้ าได้ 0.75 ไร่ 
ซึ่งเมื่อมีคลองไส้ไก่เชื่อมต่อส่งผลให้อัตราการไหลเพ่ิมขึ้นเป็น 200 ลิตร/นาที หรือ 200/60 = 3.3 
ลิตร/วินาทีโดยจะส่งน้ าได้ 0.83 ไร่ โดยจะส่งน้ าได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อคลองไส้ไก่ 1 คลอง  

2) รายงานผลข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการท างาน 
(1) ยกเลิกคิวการส่งน้ าแบบเก่า และใช้การส่งน้ าแบบหมุนเวียนคิวการรับน้ า

ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะท าให้ทุกกลุ่มจะมีโอกาสได้รับการจัดสรรน้ าเป็นกลุ่มแรกเท่า ๆ กัน 
(2) การลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผู้ใช้น้ าโดยตรงและลงพ้ืนที่ 

ขอความร่วมมือในโครงการชลประทานของอ่างเก็บน้ าจากทุกกลุ่มพร้อม ๆ กัน  
(3) ใช้การหารือเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
(4) รวมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุง
อ่างเก็บน้ าคูคลองส่งน้ า ให้กลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือในการจัดสรรปันส่วนน้ า รวมถึงการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ า  

3) รายงานผลข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
(1) จัดท าใบแสดงและตรวจสอบรอบ/ล าดับคิวหมุนเวียนการส่งน้ าซึ่งเป็น

การทดลองส่งน้ าตามล าดับรอบเวรจากที่ได้จับฉลากในที่ประชุม โดยการระบุลงในแบบฟอร์มรอบเวร
การส่งน้ าท าการทดสอบการส่งน้ ารอบเวรละ 1 ชั่วโมง  

(2) ใช้แผนผังการปลูกข้าวน้ าน้อยให้เห็นถึงวิธีการปลูกและการให้น้ าในนาข้าว  
(3) ส านักงานชลประทานฯ ลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและขอความร่วมมือ

จากกลุ่มผู้ใช้น้ าจากกลุ่มผู้ใช้น้ าในการขุดลอกหรือปรับปรุงคูคลองส่งน้ าร่วมกัน  
(4) ด าเนินการขุดคลองไส้ไก่ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการกระจายส่งน้ าที่เร็วและ

ทั่วถึงมากขึ้น 
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4) รายงานผลข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
(1) เปลี่ยนรูปแบบการปลูกข้าวใหม่ให้ใช้น้ าน้อยแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือ

เพ่ิมมากขึ้น 
(2) เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนปัญหาให้แก่ผู้ใช้น้ า เช่น สามารถร้องเรียน

โดยตรงมายังส านักงานชลประทานฯ   
(3) ด าเนินการตรวจสอบและขุดลอกคูคลองส่งน้ าร่วมกับสมาชิกผู้ใช้น้ าทุก

ฝ่ายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ  
(4) พัฒนาระบบคลองย่อย/คลองไส้ไก่ให้สามารถส่งน้ าไปยังทุกพ้ืนที่ได้

ทั่วถึงและรวดเร็วข้ึน 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือการจัดสรร
ปันส่วนน้ าของสมาชิกผู้ใช้น้ าในการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากคน โดยเริ่มจากการจัดการการส่งน้ าตามรอบเวร จัดล าดับคิว
การส่งน้ าร่วมกับสมาชิกผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มเพ่ือหมุนเวียนการส่งน้ า ให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันสอดส่อง
ดูแลการส่งน้ าไปยังพ้ืนที่ของตน ใช้ระบบการปลูกข้าวน้ าน้อย และขุดท าคลองไส้ไก่เชื่ อมต่อระบบ
ชลประทานในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกร/ผู้ใช้น้ าแย่งน้ ากัน การขโมยน้ า การกักน้ า หรือ
การไม่รอล าดับคิวในการส่งน้ า การใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นในการเพาะปลูก เกิดการจัดสรรน้ าอย่าง
เป็นธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกันของผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ  

5.2 ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากกระบวนการท างาน ท าการยกเลิกคิวการส่งน้ าแบบเก่าและ 
ใช้การส่งน้ าแบบหมุนเวียนคิวการรับน้ าให้ทุกกลุ่มจะมีโอกาสได้รับการจัดสรรน้ าเป็นกลุ่มแรกเท่า ๆ กัน 
การลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผู้ใช้น้ าโดยตรงจากทุกกลุ่มพร้อมกัน การหารือร่วมกัน 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ซึ่งจะช่วยแก้ไขเรื่องระบบการส่งน้ าที่ ไม่เป็นธรรม การสื่อสารหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน/
คลาดเคลื่อนการปล่อยให้กลุ่มผู้ใช้น้ าแก้ไขปัญหากันเองเมื่อเกิดความขัดแย้ง และความไม่เป็น
เอกภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ าได้  

5.3 ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ โดยการจัดท าแบบฟอร์มล าดับคิวหมุนเวียน
การส่งน้ า ใช้แผนผังการปลูกข้าวน้ าน้อยให้เห็นถึงวิธีการปลูกและการให้น้ าในนาข้าว การลงพ้ืนที่รับ
ขุดลอกหรือปรับปรุงคูคลองส่งน้ าร่วมกันกับกลุ่มผู้ใช้น้ า การขุดคลองไส้ไก่เพ่ือการกระจายส่งน้ าที่เร็ว
และท่ัวถึงมากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้มีการแสดงล าดับคิวการส่งน้ าที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติในการปลูกข้าวน้ าน้อย
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ที่ถูกต้องให้ผู้ใช้น้ าดูเป็นแนวทาง รวมถึงการขุดลอก/ปรับปรุงคูคลองส่งน้ าที่ช ารุดเสียหาย และการท า
คลองไส้ไก่เพ่ือกระจายการส่งน้ าออกไปยังผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง 

5.4 ประเด็นสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยท าการเปลี่ยนรูปแบบการปลูกข้าวใหม่ 
ให้ใช้น้ าน้อยแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนปัญหาให้แก่ผู้ใช้น้ า 
ตรวจสอบและขุดลอกคูคลองส่งน้ าร่วมกับสมาชิกผู้ใช้น้ าทุกฝ่ายเป็นประจ าและสม่ าเสมอ และพัฒนา
คลองไส้ไก่ให้สามารถส่งน้ าไปยังทุกพ้ืนที่ได้ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น 

5.5 ประเด็นข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดตามวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่กลุ่มด าเนินการไปแล้ว ดังนี้  

1) ประกอบด้วยการจัดล าดับคิวส่งน้ าไปในแต่ละพ้ืนที่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน
เนื่องจากขนาดพ้ืนที่ไม่เท่ากัน และอยู่ไกลจากหัวจ่ายไม่เท่ากัน จึงต้องท าความเข้าใจเรื่องระยะเวลา
กับทุกกลุ่มให้ชัดเจน  

2) ประเด็นการสอดส่องดูแลการส่งน้ าต้องส ารวจบ่อยครั้ง ซึ่งผู้ใช้น้ าและบุคลากร
ต้องมีเวลาในการส ารวจและซ่อมแซมก่อนเปิดรอบเวรส่งน้ า 3-5 วัน จึงต้องมีการแจ้งผู้ใช้น้ าล่วงหน้า
เพ่ือเตรียมความพร้อม  

3) ประเด็นการปลูกข้าวน้ าน้อยยังไม่มีข้อมูลใช้น้ าจริงเนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาล
เพาะปลูก จึงต้องท าแปลงทดลองเพ่ือน าร่องก่อนเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นภาพชัดเจน  

4) ประเด็นการขุดคลองไส้ไก่ใช้เวลานานกว่าจะครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงต้องท า 
การขุดก่อนรอบส่งน้ าล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์และมีการควบคุมการซึมออกของน้ าระหว่างการส่งน้ า  

5) ประเด็นการตรวจสอบและขุดลอกคูคลองส่งน้ าหลักและคลองสาขาร่วมกับ
สมาชิกผู้ใช้น้ าทุกฝ่ายใช้ระยะเวลานานเนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่และมีคลองหลักหลายสาย จึงต้อง
ด าเนินการก่อนรอบเวรการส่งน้ าในฤดูเพาะปลูกล่วงหน้า 1-2 เดือน 
 
6. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 

6.1 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า ผู้น าชุมชน ตลอดจนส านักงานชลประทานฯ มีการรับรู้ เรียนรู้ และ
เข้าใจการท ากลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมถึงสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
ได ้ 

6.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า ผู้น าชุมชน ตลอดจนส านักงานชลประทานฯ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนน้ าในชุมชนอ่ืน ๆ ได้ โดยมีทีมงานเดิมที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นพ่ีเลี้ยงและผู้ให้ค าแนะน า 

6.3 การประชุมกลุ่มการเรียนรู้ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกประเด็นที่อาจเกิดปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นระหว่างด าเนินกิจกรรม  
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6.4 การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ควรมีความเป็นอิสระ ปราศจาก 
การควบคุมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้มีอ านาจ รวมถึงการยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการท างานหรือวิถีชีวิตของสมาชิก และควรให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น
อย่างครบถ้วนทุกคน 

6.5 การค้นหาปัญหาในแต่ละส่วนของกลุ่มการเรียนรู้ ควรกลับไปวิเคราะห์ ค้นคว้า และ
สืบเสาะปัญหาในหน่วยงานของตน ในชุมชนของตน หรือในสภาวการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง และ
ข้อมูลจากคนอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ครอบคลุมทุกกลุ่ม แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

6.6 การท ากลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติควรระบุเป้าหมาย (Goal) ปลายทางชัดเจนที่สมาชิก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันและต้องการไปถึงเป้าหมายนั้นร่วมกัน และเป็นเป้าหมาย
ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน   
 

กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยหินกอง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ได้กรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาครั้งนี้นี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานชลประทานสกลนคร ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 ในการให้
การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษา การสนับสนุนสถานที่และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มก าร
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และที่ส าคัญยิ่ง คือ ประธานและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าทุกท่าน ผู้น าชุมชน และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.) ที่ได้ตอบรับและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ตลอดจนให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในครั้งนี้  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางและให้ความรู้มาโดยตลอด รวมถึงอาจารย์และเจ้าของงานวิชาการต่าง ๆ  
ที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงถึง ซึ่งมีส่วนส าคัญให้การท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ผู้ศึกษามิได้เอ่ยถึง คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษานี้ 
ผู้วิจัยขอมอบความดีให้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่านสืบไป ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
 
 



[741] 

 

บรรณำนุกรม 

กรมการปกครอง. (2562). ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร: ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง. (เอกสารงานทะเบียนราษฎร์). 

กรมชลประทาน. (2554). คูมือการหาปริมาณการใช้น้ าของพืช. กรุงเทพฯ: ส านักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ า กรมชลประทาน.  

____________. (2558). ความเป็นมาการท านาแบบใช้น้ าน้อย (เปียกสลับแห้ง). คณะอนุกรรมการ
ด้านน้ าและระบบนิเวศในนาข้าว ภายใต้คณะกรรมการด้านชลประทานและการระบายน้ า
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน.  

____________. (2560). ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579). กรุงเทพฯ: 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

____________. (2561ก). คู่มือการปฏิบัติงานว่าด้วย: ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: ส่วนแผนงาน ส านักงาน
ชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน. 

____________. (2561ข). รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร. 
กรุงเทพฯ: ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน.  

กิติชัย รัตนะ. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ าห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก. 
การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ครั้งที่ 9 
ณ อาคารศูนย์เรียนรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 
วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2555. หน้า 363-371. 

ฉลาด จันทรสมบัติ. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น. มหาสารคาม: 
อภิชาติการพิมพ์. 

ฐกร กาญจน์จิรเดช, มยุรี รัตนเสริมพงศ์, และสมบูรณ์ สุขส าราญ. (2561). รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 6(2), 537-552. 

ฐากูร หอมกลิ่น. (2557). การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมในเขตชลประทาน โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาเพชรบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
กรุงเทพฯ. 

ประจวบ แหลมหลัก. (2547). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 



[742] 

 

ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์. (2554). การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยระบบ
ท่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  (การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2544). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ธีระป้อมวรรณกรรม. 
_______________. (2562). รศ.6000 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: คณะ 

รัฐประศาสนศาสตร์. 
สภาการศึกษา. (2551). แนวทางการพัฒนาการด าเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักเกษตรอ าเภอวานรนิวาส (2563). แผนพัฒนาการเกษตรอ าเภอวานรนิวาส (2563). สกลนคร: 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด. (2563). การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าของชุมชน. 
สกลนคร: ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร. (บันทึกราชการ). 

สุธรรมา จันทรา. (2556). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้ าจากโครงการ
ชลประทานแม่น้ าชี กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ จังหวัดร้อยเอ็ด. 
วารสารวิทยบริการ, 24(1), 72-83. 

สุเมธ ทรายแก้ว. (2536). ปัจจัยที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: 
ศึกษากรณีโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด
อุดรธานี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

Bryant, C., & Whiti, L. G. (1982). Political analysis technique and practice. Wadsworth, 
CA: Belmont Calif. 

Cohen, J.  M. , & Uphoff, N.  T.  (1981) .  Rural Development Participation:  Concept and 
Measure for Project Design Implementation and Evaluation: Rural Development 
Committee Center for international Studies. New York: Cornell University Press. 

Freeman, R. E. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate 
governance. California Management Review, 25(3), 88-106. 

____________. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.  
Freeman, R. E. et al. (2010). Stakeholders theory state of the art. New York: Cambridge 

University Press. 



[743] 

 

Marquardt, M. J. (2011). Building the learning organization: Achieving Strategic Advantage 
through a Commitment to learning (3rd ed.). MA: Nicholas Beasley Publishing.  

McGill, I., & Beaty, L. (1995). Action Learning: A practitioner's guide paperback. (2nd ed.). 
London: Routledge. 

Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & De Colle, S. 
(2010). Stakeholder theory: The state of the art. Academy of Management 
Annals, 4(1), 403-445. 

Post, J.  E. , Lawrence, A.  T. , & Weber, J.  (2002) .  Business and society:  Corporate 
strategy, public policy, ethics. New York: McGraw-hill. 

Robert, A.  ( 1992) .  ‘ Morality in the Marketplace’ , in Milton Snoeyenobos, Robert 
Almeder and James Humber (eds.), Business Ethics. Revised edition. New York: 
Prometheus Books, Buffalo, pp. 82-91. 

United Nations. (1983). Yearbook of international trade statistics. Geneva: United Nations 
Press. 



[744] 

 
 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏบิัติงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ตำมนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

พื้นที่กำรศึกษำอ ำเภอศรีธำตุ จังหวัดอุดรธำนี 

อัจฉราภรณ์ สุค าภา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ้ืนที่การศึกษาอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและวิจั ยที่เกี่ยวข้อง 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 86 หมู่บ้าน โดยเครื่องมือในการสัมภาษณ์ จากผล
การศึกษาพบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การจัดประชุมประชาคมควรมีการสื่อสาร
นโยบาย ข้อสั่งการจากหน่วยงานราชการในการจัดประชุมประชาคมนั้นอย่างชัดเจน การท าหน้าที่
เป็นผู้น าในการรวมพลังประชาชนนั้น หน่วยงานราชการควรมีมาตรการที่ปกปิดความลับให้แก่
ประชาชนอย่างเข้มงวด และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแส การจัดเวรยาม 
ตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการน ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ภายในหมู่บ้าน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนในชุมชน การจัดอบรมของหน่วยงานราชการ
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ควรเสนองบประมาณการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง บทบาท
การแยกผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดสื่อสารให้ผู้เสพเข้าใจ
ว่าไม่ได้ถือเป็นความผิดที่ต้องจ าคุกเพราะผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย การสอดส่องดูแลและการให้
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดแก่ทางราชการควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน การกวดขันแหล่งมั่วสุม 
ในหมู่บ้าน ควรเพิ่มเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแล 
ค ำส ำคัญ: ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดได้แทรกซึมเข้าไป
ทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันปัญหายาเสพติดก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยและ 
ได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่มีแนวโน้มการขยายตัวการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบและบ่อน
ท าลายเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ แม้จะได้มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดทั้งภายในประเทศและร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม 

การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญประการ
หนึ่งของฝ่ายปกครอง ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
แต่ถึงจะมีการปราบปรามยาเสพติดมากขึ้นเท่าใด แต่ผลที่ได้กลับพบว่ามีจ านวนผู้เสพติดยาเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงไม่ใช่แต่เพียงวิธีในการปราบปรามอย่างเดียว แต่ต้องใช้หลักการ
ป้องกันควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้ผู้ที่หลงผิดได้แก้ไข ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้กลับมา
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และอาจจะส่งผลต่อการแก้ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาด
ได้อย่างยั่งยืน เสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้แก่ครอบครั ว ชุมชน สังคมและ
ประเทศ   

ปัญหายาเสพติดในสังคมไทยเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ในการแก้ใขปัญหานี้อย่างยืนนั้น พนักงานฝ่ายปกครองในฐานะผู้บังคับใช้
กฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอ านาจตามบทบัญญัติ จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่อย่างถูกต้อง  

ในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นับเป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขให้ถูกจุด โดยต้องเริ่มที่ครอบครัว  
เป็นแบบอย่างในทางที่สร้างสรรค์ให้แก่ลูก ต่อมาก็คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะต้องเป็นแบบอย่างแก่
ราษฎรในหมู่บ้านที่ตนดูแลอยู่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรตื่นตัว และตระหนักถึงพิษภัยจาก 
ยาเสพติด อีกท้ังให้ความร่วมมือและประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน 

จากสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ และมาตรการที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้แก้ปัญหาในภาพรวม
ของประเทศ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาไปปรับปรุงการด าเนินงาน และใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยท าการศึกษาระดับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบปกครองหมู่บ้านในพ้ืนที่ 7 ต าบล 86 หมู่บ้าน อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกความ
คิดเห็นกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การสังเกตและการรวบรวมเอกสารเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยเป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

นโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของอ ำเภอศรีธำตุ 
- การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแขง็เอาชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยืน 
- ลดจ านวนผูเ้สพโดยการค้นหา/ตดิตามและน าผู้เสพยาเสพติดเข้าคา่ยบ าบัดฯ 
- การเฝ้าระวังป้องกัน/ปราบปรามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 

ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยป้องกันและแก้ไขปญัหำ
ยำเสพติด ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนตำมบทบำทหน้ำท่ี 

- การสื่อสาร และการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
- ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน 
- เกรงกลัวอิทธิพลของเครือข่ายยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
- ความร่วมมือในการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- งบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  
 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนของก ำนัน

ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมนโยบำยป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในพื้นที่

อ ำเภอศรีธำตุ 

 

บทบำท/หน้ำที่ 
กน. ผญบ. 
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4.1 ประชำกรในกำรศึกษำ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอศรีธาตุ  

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีทั้งหมด 7 ต าบล 86 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1) ก านันประจ าต าบล ทุกต าบล ซึ่งมีต าบลละ 1 คน รวม 7 คน 
2) ผู้ใหญ่บ้านประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านละ 1 คน รวม 79 คน 

รวมจ านวนประชากรที่จะใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 86 คน (ข้อมูลจากงานปกครองอ าเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี, 2564) โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา จะใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นประชากร
เป้าหมายหมายในการศึกษา 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
1) ลักษณะของเครื่องมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ต าแหน่ง และระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

4.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการท าแบบสัมภาษณ์ 
2) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วิธีสร้างแบบสัมภาษณ์มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารงานวิจัยและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) เขียนร่างแบบสัมภาษณ์ขอบเขตเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค 

การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) เขียนแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
4) น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างการ  

ใช้ภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพ่ือน าไปใช้จริงในการศึกษาค้นคว้า 
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4.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง 

การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

2) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย 
หากข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบค าถามได้ครอบคลุม ผู้วิจัยจะศึกษาเพ่ิมเติมจนกว่า  
ได้ข้อมูลที่เพียงพอกับความต้องการ และผู้วิจัยจะได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน หลักจาก
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) 
ที่ได้รับการยอมรับถึงความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลตามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ของ (สุภางค์ จันทวานิช, 2543) ดังต่อไปนี้ 

วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนามและข้อมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์พิจารณาระหว่าง แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ 
และแหล่งบุคคล ที่แตกต่างกัน ว่าข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นและจากข้อมูล

ภาคสนามน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากเอกสารและข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง
กันมารวบรวมใช้การวิเคราะห์และสรุปเพ่ืออธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยท าการสัมภาษณ์ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ในค าถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สูตร 

ค่าร้อยละ = จ านวนผู้ตอบทั้งหมด x 100  
                   จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ประชากรที่ให้ข้อมูลหลักเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวนทั้งสิ้น 86 คน ผู้ ศึกษาได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มประชากรดังกล่าว ได้ท าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.69 ซึ่งสามารถแยกลักษณะตามสภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มประชากรที่
ศึกษาดังปรากฏตามตารางท่ี 4.1 (ฉบับสมบูรณ์) 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 และเป็นเพศหญิงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.95 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 
เป็นก านันจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 91.03 
และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 ระหว่าง 
11-30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มากกว่า 31 ปี 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ตอนที่ 2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐบำลแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพื้นที่อ ำเภอศรีธำตุ จังหวัดอุดรธำนี 

1) ท่านคิดว่าในการจัดประชุมประชาคม เพ่ือส ารวจสภาพปัญหายาเสพติดและ
ติดตามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน มีปัญหาในด้านใดบ้าง  

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
(1) ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน พ่อแม่ผู้ปกครอง

ของลูกหลานที่ติดยาเสพติดไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและไม่สะท้อนปัญหายาเสพติดในชุมชน  
ให้ทราบ กลัวว่าเปิดเผยข้อมูลไปลูกหลานจะไม่ปลอดภัย ตนเองและครอบครัวก็อาจได้รับอันตราย 
ทั้งไม่ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐหากเปิดเผยข้อมูล และเกรงกลัวว่าลูกหลานจะถูกด าเนินคดี  

(2) ปัญหาผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่ยอมรับว่า
เป็นผู้ติดยาเสพติด และเกรงกลัวจะถูกด าเนินคดี 

(3) นโยบาย ข้อสั่งการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่ชัดเจน 
ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นกับหน่วยงานภาครัฐ ในการประชาคมประชาชนจึงไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ติด 
ยาเสพติด/ผู้ค้าในหมู่บ้าน ประชาชนคิดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง  

(4) ขาดงบประมาณ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดเวทีประชาคม 
ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดประชุม เช่น ค่ากาแฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาในการจัดประชุมประชาคม เพ่ือส ารวจสภาพปัญหายา
เสพติดและติดตามผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่ามีปัญหา
ในเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน ในการด าเนินงานร่วมกับผู้น าชุมชนนั้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ยังมีความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด  
บางรายในชุมชน หากให้เบาะแสอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้ง ประชาชนบางส่วนคิดว่า หากให้ข้อมูล
เกี่ยวกับลูกหลานหรือเครือญาติของตนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม
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ด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนไม่ต้องการให้ลูกหลานของตนถูกด าเนินคดี ประชาชนจึงปกปิด
ข้อมูลของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดว่าปัญหายาเสพติด
เป็นเรื่องไกลตัวเกินไป และเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายหากให้ข้อมูล จนไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือ ทั้งนี้นโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการไม่ชัดเจน ท าให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในประชุมประชาคม  

2) ท่านคิดว่าการท าหน้าที่เป็นเป็นผู้น าชุมชนในการรวมพลังประชาชนในหมู่บ้าน 
เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใด 

ความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด
แก่เจ้าหน้าที่ อาจถูกคุกคาม ขมขู่ หรือได้รับอันตรายจากการถูกมุ่งร้ายจากกลุ่มผู้เสพยาเสพติด/ผู้ค้า  

(2) ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากร รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(3) คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแกนน าหมู่บ้านไม่สามารถเข้าร่วม 
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ว่าการจัดประชาคม หรือการจัดเวรยามเท่าที่ควร สาเหตุที่ให้ความร่วมมือ
น้อย เนื่องจากต้องท างานของตนเอง เช่น ท าไร่ ท านา ค้าขาย   

(4) ในการจัดประชาคมประชาชนให้ความร่วมมือน้อย เนื่องจากต้อง
ประกอบอาชีพไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้  

3) ในการจัดเวรยามเฝ้าระวัง รักษาความเรียบร้อย และป้องกันการน ายาเสพติดเข้า
มาในหมู่บ้าน ท่านคิดว่าท าหน้าที่ได้ดีเพียงใด เพราเหตุใด 

ความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นในทิศทาง
เดียวกันในเรื่องการจัดตั้งด่านเวรยามเฝ้าระวัง รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแต่ละพ้ืนที่ โดยปฏิบัติตามนโยบายอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดแผนเวรยาม  
แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันตามบริบทของสภาพพ้ืนที่หมู่บ้าน เช่น 

- จัดเวรยามตั้งจุดสกัด บริเวณหมู่บ้าน/ต าบล ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
- จัดตั้งจุดเวรยามในหมู่บ้านให้ชัดเจน 
- การจัดเวรยาม โดยจัดตารางเวรยามผู้รับผิดชอบชัดเจน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน

เช่น อยู่เวรยามในเวลากลางวัน/กลางคืน สัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์, พฤหัสบดี, อาทิตย์, อยู่เวรยามทุก
คืนวันศุกร์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้น าได้แสดงความเห็นว่าการจัดเวรยามตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณหมู่บ้าน/
ต าบล เป็นการป้องปราม ลดการน ายาเสพติดเข้าในหมู่บ้านและลดปัญหายาเสพติด การกระท าผิด
กฎหมาย สอดส่องดูแลการเข้าออกของผู้คนในหมู่บ้าน หรือคนต่างถิ่น เพราะการตั้งจุดสกัดจะเป็น
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การตรวจค้นทุกครั้งที่มีผู้ใช้เส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน และข้อดีของการจัดเวรยาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ให้ความเห็นว่ามีข้อดี ในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้าน  

ส่วนความคิดเห็นที่ว่าปฏิบัติงานได้ไม่ดี มีอยู่ 10 คน ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

- เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่ช่วยในป้องปราม แต่ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ค้า ก็ยังหาวิธี  
ในการน ายาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านได้ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ผู้เสพ/ผู้ค้าจึงใช้  
สื่อโซเชียล ในการหลบเลี่ยงอีกช่องทางหนึ่ง จึงเป็นเรื่องยากในการสอดส่องดูแล 

- การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวรยามตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด เพราะต้องออกสอดส่องในเวลากลางคืน เช่น ค่ากาแฟ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม เป็นต้น 

- บุคลากรในการปฏิบัติงานเวรยามไม่เพียงพอ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการท างานในเรื่อ งนี้ 

แต่ยังมี บางส่วน มีความคิดเห็นว่าปัญหาในเรื่องการให้ข่าวข้อมูลการเสพยาเสพติดแก่หน่วยงาน
ราชการว่าเมื่อให้ข่าวหรือข้อมูลไปแล้วนั้นจะเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นจึงท าให้
ผู้ให้ข่าวไม่กล้าให้ข่าว ท าให้การปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านด าเนินการได้ไม่ราบรื่นและประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรรวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการประชุมประชาคมจากการให้ความร่วมมือ  
ทั้งของประชาชนเองและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ยังให้ความร่วมมือ ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะต่างต้องให้เวลา
กับการประกอบอาชีพ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในช่วงกลางคืนในการจัดเวรยาม จึงไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังจึงน้อยไปด้วย ในอ าเภอศรีธาตุ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการจัดเวรยามตรวจตราความเรียบร้อยและป้องกันยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ 
จากการปฏิบัติงานตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลท าให้มีประสิทธิภาพลดลงไปด้วย  

4) ในการท าหน้าที่ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการจัดอบรม ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด ท่านมีอุปสรรค ปัญหาในการด าเนินงานในด้านใดบ้าง โปรดอธิบาย 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องการท าหน้าที่
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนใหญ่  
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เพราะ
เห็นความส าคัญในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และสามารถประสานงานร่วมมือกันได้เป็ น
อย่างดี เช่น ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอ าเภอ แต่บางส่วนที่พบปัญหา ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) การด าเนินโครงการจัดอบรมไม่ต่อเนื่อง ช่วงเวลาจัดอบรมไม่เหมาะสม 
ประชาชนเข้าร่วมอบรมน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สะดวกเข้าร่วม
อบรม และส่วนใหญ่คิดว่าอบรมแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้จริง  

(2) ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม  



[752] 

 

(3) ขาดงบประมาณการด าเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง  
จากการศึกษาพบว่าในความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการ

ประสานงานในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากประสานกันได้ดี 
เพราะมีการลงพ้ืนที่ของบุคลากรภาครัฐในหมู่บ้านตลอดเวลาอยู่แล้วในหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอ าเภอ แต่กลับพบปัญหา อุปสรรคของผู้เข้า
รับการอบรมเอง คือ ไม่เห็นความส าคัญของการอบรม หรือใช้เวทีการอบรมเป็นการสร้างเครือข่าย
ของยาเสพติดเสียเองในกลุ่มผู้ที่เสพยาอยู่แล้ว ซึ่งในเรื่องการอบรมนี้เป็นเสมือนดาบสองคมแต่ก็เป็น
ส่วนน้อยมาก แต่ทั้งนี้จะสามารถขจัดปัญหานี้ได้ ต้องอาศัยการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง  
รวมไปถึงสถาบันครอบครัวที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกหลานด้วย 

5) ในบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนในการค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดฟื้นฟู ท่านมีอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นและพบปัญหา
อุปสรรค ไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้เสพปกปิดข้อมูล ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทั้งผู้เสพและครอบครัว เพราะคิดว่าหากเปิดเผยข้อมูล จะสร้างความอับอายให้กับ
ครอบครัว กลัวเสียชื่อเสียง และกลัวว่าจะถูกด าเนินคดี  

(2) ไม่สามารถน าผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด ได้เนื่องจากญาติพ่ีน้อง
ของผู้เสพไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงตัวผู้เสพเองก็ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการรักษาและบ าบัด
ฟ้ืนฟู อีกทั้งเมื่อเข้ารับการบ าบัด ฟ้ืนฟูแล้วยังมีแนวโน้มที่จะกลับมาเสพซ้ า  ร่วมถึงการเข้ารับการ
บ าบัดทางครอบครัวผู้ติดยาเสพติดต้องใช้เงินของตัวเอง ในบางรายไม่มีเงินในการเข้าบ าบัด ขาดการ
บ าบัดฟื้นฟู 

(3) เมื่อผ่านขั้นตอนการบ าบัดฟ้ืนฟูมาแล้วยังมีผู้เสพบางรายกลับไปเสพ 
ซ้ าอีก ท าให้ผู้ปกครอง ญาติของผู้ติดยาเสพติดไม่เชื่อกระบวนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของภาครัฐ เนื่องจากเห็นตัวอย่างของผู้เสพที่เข้าบ าบัดฟ้ืนฟูออกมากลับไปเสพซ้ า ท าให้ไม่อยากส่ง
บุตรหลานเข้าบ าบัด 

จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องนี้ ในภาพรวม 3 ประเด็นหลัก ที่ท าให้ 
การปฏิบัติงานยากล าบากไม่บรรลุตามเป้าหมายนั่น คือ ตัวผู้ติดยาเสพติดไม่ออกมาเปิดเผยตนเอง  
ที่จะออกมาบ าบัดรักษา เพราะกลัวความผิด ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นเพราะขาดข้อมูลที่ว่า มีกฎหมายว่า 
ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วย ต้องออกมาบ าบัดรักษา ส่วนในประเด็นที่ว่าครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการแยกผู้เสพออกมาบ าบัดรักษานั้น หากครอบครัวเห็นความส าคัญ เห็นข้อดีของการบ าบัดรักษา
ลูกหลานที่ติดยาเสพติด มากกว่าการอับอายเพ่ือนบ้าน อาจจะเป็นการเปลี่ยนทัศนะคติได้ และน า
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ลูกหลานออกมาบ าบัดได้ และในประเด็นสุดท้ายในเรื่องการเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูของผู้เสพและผู้เสพ
กลับมาเสพซ้ า ในส่วนนี้ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการแก้ไขปัญหา หาแนวทาง
ร่วมกันในการป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ า 

6) ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ท่านมีอุปสรรค
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง โปรดอธิบาย 

ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
พิษภัยของยาเสพติด ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไปทิศทางเดียวกันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน  
ในเรื่องนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์จะมีในช่องทางที่ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด  
ที่ได้รับจากข้อสั่งการทางอ าเภอ 

(2) การประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ครั้ง ที่มีการประชุมประจ าเดือน 
(3) ประชาสัมพันธ์ โทษ พิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดในการอบรมเยาวชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่เก่ียวกับยาเสพติดเป็นประจ า 
(4) มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาพบว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างัดเจนอยู่แล้ว คือเสียงตามสายที่มีทุกหมู่บ้าน
รวมทั้งพยายามสอดแทรกในเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม อบรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน แม้ไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องยาเสพติด จึงท าให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามนโยบายในเรื่องนี้เป็น
อย่างดีโดยอาศัยการบูรณาการการท างานในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณอันจ ากัด 

7) ในการสอดส่องดูแล และการให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดแก่หน่วยงานราชการ 
ท่านมีอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง 

ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่อง 
การสอดส่องดูแล และการให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดแก่หน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ไปในทิศทาง
เดียวกันดังต่อไปนี้ 

(1) การข่าวรั่วไหล ท าให้ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ค้ารู้ตัว  
(2) ประชาชนไม่กล้าให้ข่าวเกรงกลัวอิทธิพล อาจได้รับอันตรายในชีวิตของ

ตนเอง ครอบครัวและทรัพย์สิน 
(3) ผู้ค้า ผู้เสพ ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลในการต่อต่อสื่อสาร เป็นช่องทางหลบ

เลี่ยงการกระท าความผิด ยากต่อการสอดส่องดูแล  
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(4) การด าเนินการหลังจากให้ข่าวของหน่วยงานราชการล่าช้า ผู้ต้องสงสัย
ไหวตัวทัน  

จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมมีปัญหาในเรื่อง เกรงกลัวว่าตนเองและครอบครัวจะ
เป็นอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงท าให้ให้เบาะแสข่าวการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน
ได้ไม่เต็มที่ และประกอบกับเมื่อให้ข่าวไปแล้วหน่วยงานราชการท างานล่าช้า ด าเนินการจับกุมตัว
ผู้กระท าผิดไม่ได้ ความม่ันใจในความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวก็จะยิ่งลดน้อยลง ดังนั้นจะท าให้ยิ่งไม่กล้า
ให้ข่าวเพ่ิมเติมอีกด้วย ดังนั้น การจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิด  
ผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ในการกวดขันแหล่งมัวสุมเสพยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ท่านมีอุปสรรคปัญหา 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง 

ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องการ
ป้องกันปราบปรามแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดในชุมชน ความคิดเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน
ดังต่อไปนี้ 

(1) การด าเนินการล่าช้าหลังจากให้ข่าวแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ผู้ติดยาเสพติด/
ผู้ค้าหลบหนีไปได ้

(2) ผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนสถานที่แหล่งมั่วสุมไปเรื่อย ๆ 
จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องยังขจัดแหล่งมั่วสุมไม่ได้

ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากผู้เสพยาเสพติดรู้เท่าทันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเปลี่ยนแหล่งมั่วสุมไป
เรื่อย ๆ จึงยากต่อการจับกุม อีกทั้งหากทราบแหล่งมั่วสุมที่ชัดเจนแล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว แต่การมา
จับกุมล่าช้า จึงท าให้ผู้ต้องสงสัยไหวตัว หนีไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพ้ืนที่อยู่ไกล และการรวมก าลัง
พลของหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงท าให้การปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายเท่าท่ีควรในเรื่องนี้ 

9) ท่านคิดว่าในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบ มีอิทธิพลมืดที่ท าให้ท่านปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ไม่เต็มที่หรือไม่ อย่างไร 

ความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความคิดไปในทิศทาง
เดียวกันว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ 

จากการศึกษาพบว่าสภาพพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งมี
ด้วยกันสามชนเผ่าในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว ญ้อ ภูไท วิถีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันแบบ
พ่ีแบบน้อง พ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องอิทธิพลมืดเข้ามาเกี่ยวข้อง  
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10) มีปัญหาอุปสรรคในด้านอื่น ๆ โปรดระบุ 
(1) ด้านการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันในความเห็นของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้ามาในพ้ืนที่ให้รวดเร็วทันเวลา
ป้องปราม 

(2) ด้านงบประมาณด าเนินการ ซึ่งขาดงบประมาณด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
งบประมาณสนับสนุนการตั้งจุดเวรยาม เช่น ค่ากาแฟ ค่าอาหาร  

(3) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ต ารวจ และในข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยส่วนให้เสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานราชการซึ่งในมุมมองของก านันผู้ใหญ่บ้านมีความต้องการให้หน่วยงาน
ปรับปรุงมากกว่านี้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ตามนโยบายอ าเภอศรีธาตุ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น   

สรุปปัญหำ กำรปฏิบัติงำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนตำมนโยบำย
ของอ ำเภอศรีธำตุ 

กำรจัดประชุมประชำคม 
1) การจัดประชุมประชาคม เพ่ือค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบปัญหาการไม่ให้

ความร่วมมือของผู้เสพยาเสพติดและคนในครอบครัวผู้เสพที่ไม่ให้ความร่วมมือในการน าตัวเข้าร่วม
ประชุมประชาคม และประชาชนบางส่วนต้องประกอบอาชีพจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้ 

2) ประชาชนปิดบังข้อมูลผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน 
3) การสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่ชัดเจน 

จากหน่วยงานราชการ 
4) การขาดแคลนงบประมาณ ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

กำรท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำในกำรรวมพลังประชำชน 
5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดแก่หน่วยงานราชการ อาจได้รับอันตรวจ

จากผู้เสพ/ผู้ค้า จากการถูกขมขู่ คุกคาม หรือได้รับอันตรายแก่ชีวิ ต ทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเองและ
ครอบครัว 

6) ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติด้านลบต่อหน่วยงานของรัฐ เชื่อว่าไม่สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง จึงขาดความร่วมมือและการมีส่วนในการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด 

กำรจัดเวรยำมตั้งจุดตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อย และป้องกันกำรน ำยำเสพติด 
เข้ำมำในพื้นที่ 

7) ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดเวรยามตั้งจุดตรวจ เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจ อาทิ ค่ากาแฟ ค่าอาหาร ในขณะเข้าเวรยาม 
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8) ก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจไม่เพียงพอ 
กำรจัดอบรมของหน่วยงำนรำชกำรในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 

9) ขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
10) ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมไม่เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ไม่สนใจและไม่เข้า

ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร 
บทบำทกำรแยกผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ และฟื้นฟู 

11) ปัญหาการแยกผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ เนื่องจากผู้เสพไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ติดยาเสพติด  

12) ครอบครัวผู้ติดยาเสพติดไม่ยินยอมให้ลูกหลานเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟู ในบางรายครอบครัวไม่มีงบประมาณส่งผู้เสพเข้ารับการรักษาบ าบัดและฟ้ืนฟู 

กำรสอดส่องดูแลและกำรให้เบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติดแก่ทำงรำชกำร 
13) การให้ข่าวในพ้ืนที่แก่หน่วยงานราชการรั่วไหล ท าให้ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ค้า 

ไหวตัวทัน 
14) การด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยงานราชการหลังจาก

ประชาชนแจ้งเบาะแส 
15) การใช้ช่องทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของผู้เสพ/ผู้ค้า ในการหลบเลี่ยงการท าผิด

กฎหมาย 
กำรกวดขันแหล่งม่ัวสุมในหมู่บ้ำน 

16) ผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนสถานที่แหล่งมั่วสุมไปเรื่อย ๆ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข 
กำรจัดประชุมประชำคม  
ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึนจากหน่วยงานราชการในการจัดประชุมประชาคม เพ่ือให้

ก านันผู้ใหญ่บ้านเข้าใจและสามารถสื่อสารไปยังประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน 
กำรท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำในกำรรวมพลังประชำชน 
หน่วยงานราชการมีมาตรการที่ปกปิดความลับให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวด และรับรอง

ความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งการปฏิบัติงานหลังจากได้รับเบาะแสอย่างบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นและท่ีส าคัญสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 

กำรจัดเวรยำมตั้งจุดตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อย และป้องกันกำรน ำยำเสพติดเข้ำมำ
ในพื้นที่ 

จัดตั้งชุดปฏิบัติการภายในหมู่บ้าน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีแล้วในเรื่องการจัดเวรยามและการสับเปลี่ยนการเข้าเวรยามเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หมู่บ้านที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีและช่วยเสนอแนวทางการแก้ไข ในแต่ละหมู่บ้านที่มีปัญหา 
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กำรจัดอบรมของหน่วยงำนรำชกำรในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 
เสนองบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความตระหนัก

และปลูกจิตส านึกภายในชุมชน 
บทบำทกำรแยกผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ และฟื้นฟู 
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัวได้ทราบว่าการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด

ไม่ได้ถือเป็นความผิดที่ต้องจ าคุกเพราะผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย ในทางกลับกันหากผู้ติดยาเสพติด  
ไม่เข้ารับบ าบัดรักษา ถือเป็นความผิดทางกฎหมายมากกว่า 

กำรสอดส่องดูแล และกำรให้เบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติดแก่ทำงรำชกำร 
บูรณาการประกอบกับทุกภาคส่วน ปรับแผนการออกพ้ืนที่ส าหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการ

ออกพ้ืนที่ 
กำรกวดขันแหล่งม่ัวสุมในหมู่บ้ำน 
เพ่ิมเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแลเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งมั่วสุม และด าเนินการขจัด

การ แหล่งมั่วสุมให้หมดไปจากพ้ืนที่ 
 
6. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ้ืนที่การศึกษาอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการประชุมประชาคม ในการด าเนินงาน
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการนั้นอย่างชัดเจน
จากหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ก านันผู้ใหญ่บ้านสามารถสื่อสารไปยังชาวบ้านได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
ในการจัดประชาคม รวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติดและครอบครัวด้วย โดยเน้นถึงผลดีผลเสียของการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม ไม่ใช่เป็นความผิด และไม่ใช่น าเฉพาะผู้ติดยาเสพติหรือผู้สงสัยที่เสพยามาเข้าร่วม
เท่านั้น แต่จะกล่าวเป็นกลาง ๆ ว่าเป็นการน าประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วม โดยการประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึงในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤต สุวานิช (2558) การท าหน้าที่เป็นผู้น า 
ในการรวมพลังประชาชน ควรมีมาตรการที่ปกปิดความลับให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวด และคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน และการปฏิบัติงาน
หลังจากได้รับเบาะแสอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และที่ส าคัญสร้างความเข้มแข็ง 
ในชุมชนเพ่ือให้เกิดความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมฤต สุวานิช (2558) พบว่าแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน หน่วยงานราชการซึ่งก าหนดนโยบายนั้นควรมีมาตรการ  
ในการคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมทั้งก าหนดให้ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือที่จะได้เป็นขวัญก าลังใจให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
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ในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังพบว่าการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในส่วนนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรรณทิวา มุณีแนม (2562) พบว่าการที่ประชาชนขาดความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหายาเสพติด ผู้น าชุมชนควรส่งเสริมให้กับคนในชุมชนมีบทบาทในการจัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างต่อเนื่องและสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามกระแสสังคมในอนาคต   

การจัดเวรยามตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการน ายาเสพติดเข้ามา  
ในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในการเข้าร่วมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการภายในหมู่บ้าน กล่าวคือ ในส่วนที่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย อมฤต สุวานิช (2558) โดยให้ประชาชนที่มีจิตอาสาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการออกค าสั่งการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ภายในหมู่บ้าน มีการให้อ านาจหน้าที่ในการให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ในภาคส่วนของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนในชุมชน หรือระหว่าง
หมู่บ้านที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วในเรื่องการจัดเวรยามและการสับเปลี่ยนการเข้าเวรยาม  
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านที่ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีและช่วยเสนอแนวทางการแก้ไขในแต่ละ
หมู่บ้านที่มีปัญหา  

การจัดอบรมของหน่วยงานราชการในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การที่หน่วยงาน
ราชการให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด และปลูกจิตส านึกภายในชุมชน ดังนั้น งบประมาณถือเป็นสิ่งส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภาครัฐควรจัดสรรงบบประมาณ 
ที่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์ (2550) พบว่า งบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ยิ่งส าหรับงานด้านยาเสพติด เนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติด หน่วยงานต้องได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปัญหา  

บทบาทการแยกผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู ควรสื่อสารให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนแก่ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัวได้ทราบว่าการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ได้ถือเป็น
ความผิดที่ต้องจ าคุกเพราะผู้เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย ซึ่งกฎหมายยังคงให้โอกาสกับผู้กระท าผิด น าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ ผู้กระท าผิดสามารถขอเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูได้โดยที่ไม่
ต้องรับโทษทางกฎหมาย ในทางกลับกันหากผู้ติดยาเสพติดไม่เข้ารับบ าบัดรักษา ถือเป็นความผิด  
ทางกฎหมายมากกว่า 
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การสอดส่องดูแล และการให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดแก่ทางราชการ โดยร่วมบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรภัทร พึงร าพรรณ (2556) 
พบว่าเนื่องจากกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ภาคประชาชนซึ่งเป็นกลไกส าคัญในชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในทุกระดับ ดังนั้น ทุกหน่วยต้องท างานร่วมกันเป็นทีมเดียว ทั้งนี้ให้มีการปรับแผนการออก
พ้ืนที่ส าหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการออกพ้ืนที่ปราบปรามยาเสพติด และการน าสื่อสังคมออนไลน์มา
ใช้ประโยชน์ในการสอดส่องผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้อง
กับวิจัยของ จิตราภรณ์ ศรีลาฤทธิ์ (2561) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับ
ใช้ในการท างานให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ใช้ระบบออนไลน์ในการในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด  

การขจัดแหล่งมั่วสุ่ม พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงกระท าความผิดในชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในชุมชนหมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันกวดขันแหล่งมั่วสุม 
ในหมู่บ้าน ดังนั้น การเพ่ิมเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ในกา รให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งมั่วสุม 
เพ่ือด าเนินการขจัดแหล่งมั่วสุมให้หมดไปจากพ้ืนที่ และเพ่ิมมาตรการจัดตั้งเวรยามในพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง 
ที่เกิดการมั่วสุ่ม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัย 
1) การปฏิบัติงานตามนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

จะต้องมีการบูรณาการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งทางด้าน 
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการข่าวจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง และข้อมูลต้องเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

2) การประชุมจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ควรมีการประชุมในเรื่องการวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน ควรจัด
ให้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจ 

3) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ในพ้ืนที่เบื้องต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการท า

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กัน หลังจากได้น าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ไปปฏิบัติในพื้นที่แล้ว ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้ 

2) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ข้างเคียงว่าผลการศึกษามีความเหมือน
หรือแตกต่างกับอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

4) ควรศึกษากรณีการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระนี้  ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยนี้มาโดยตลอด ท าให้ผู้ศึกษาวิจัย ได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองเป็นอย่างมาก จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่อบรม สั่งสอนตลอดมาและได้ให้ข้อมูลเป็น
ส่วนประกอบในการท าวิจัยครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ ท่านนายอ าเภอศรีธาตุ ปลัดอ าเภอศรีธาตุทุกคน รวมถึงบุคลากรสังกัดที่ท า
การปกครองอ าเภอศรีธาตุทุกคนที่สนับสนุนงานศึกษาวิจัยนี้ ให้ก าลังใจและช่วยเหลือมาโดยตลอด 
ที่ส าคัญยิ่งขาดไม่ได้คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ าเภอศรีธาตุทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ขอบคุณศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีและ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอศรีธาตุที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การค้นคว้าวิจัย ท าให้สามารถได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนและได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์  
ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจกับผู้ศึกษาทั้งคอยสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษาค้นคว้ าขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณพ่อ
และคุณแม่ ตลอดจนบูชาพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน 
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ฉบับทบทวน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

อัมพร อุดมชารี* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structured 
Interview Format) โดยสัมภาษณ์หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสกลนคร จ านวน 15 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับเจ้าหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 14 คน 

ผลการศึกษาพบว่า การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.00) 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.09) และ 
ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าการท างานเป็นทีมกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีระดับนัยส าคัญอย่างยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค ำส ำคัญ: การท างานเป็นทีม, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: umporn.udo@stu.nida.ac.th 
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ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการน าเอาแนวคิดในการท างานเป็นทีม 
มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน  
การท างานเป็นทีมสามารถดึงความรู้ความสามารถ ความช านาญของแต่ละบุคคลให้มาท างาน  
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของทีม (Woodcock and Francis, 1994, p.10) และผู้บริหาร 
ในทุกองค์การให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีม โดยลักษณะของสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้อง
ท างานร่วมกัน หากไม่มีการท างานเป็นทีมแล้ว จะเกิดปัญหาอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของ
องค์การ (ประคอง สุคนธจิตต์, 2551, น.65-72)  

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในหลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด 
สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจฯ ส่งผล
กระทบต่อภารกิจขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้สามารถปรับตัวและพัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ที่ส าคัญในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับประชาชน ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนงานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ การประสานราชการ ให้แก่ผู้บริหารสูงสุดในส่วนกลาง คือ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และส่วนภูมิภาค คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
นั้น ส านักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในเรื่องการบริหารงานทั่วไป (Line) การช่วยอ านวยการ (Staff) 
และการช่วยบริการ (Auxiliary)  

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ถือเป็นพันธกิจที่ส าคัญของส านักงานจังหวัดสกลนคร 
เพราะแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน านโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนทิศทางและการพัฒนา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
ที่ผ่านมาพบว่าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครปี (พ.ศ. 2561-2565) บางแผนงาน/โครงการที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณมีความซ้ าซ้อนจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยของแผนงาน/ 
โครงการ ท าให้จังหวัดต้องเสนอเรื่องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติการจากความซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการและ
แผนพัฒนาจังหวัดไม่สามารถส่งได้ตามก าหนด เนื่องจากในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน  
ที่ร่วมบูรณาการจ านวนค่อนข้างมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดยังต้องตรวจสอบรายละเอียด โดยมีกระบวนการทบทวนผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพความเร่งด่วนให้สอดคล้องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และ  
วิธีปฏิบัติ  พร้อมทั้ งให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจาก
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คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด หรือ
การท างานร่วมกันแบบบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือเป็นการปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและลดความซ้ าซ้อน ดังนั้น ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
และเป็นผู้รับผิดชอบอ านวยการด าเนินการทบทวนแผนมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการประสาน 
ความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครฯ (ฉบับทบทวน) ให้ส าเร็จทันเวลาและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี สะท้อนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันส านักงาน
จังหวัดสกลนครมีปริมาณงานที่มากข้ึน งานมีความเร่งด่วนมากขึ้น มีงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
หลายด้าน ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในจังหวัด
อ่ืน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาแทนส่วนใหญ่โอนย้ายมาจากกลุ่มงานอ่ืนที่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดท า
แผน เช่น กลุ่มงานอ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุ คคล 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิงสอบบรรจุราชการได้ 
จึงเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
และหัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร ตระหนักถึงความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ โดยเฉพาะการท างานเป็นทีม โดยมีแนวทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานจังหวัดสกลนคร ท างานร่วมกัน ให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม รวมทั้งสามารถสร้างความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งแนวทาง นโยบาย วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ได้ถูกสื่อสารมายังผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตามแม้การสื่อสารดังกล่าวเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงผลตอบรับ 
หรือการรับรู้ที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อนโยบายของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือให้
ทราบความเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริง เพ่ือน าไปสู่การวางแผน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท างาน
เป็นทีมว่าการท างานเป็นทีม  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 
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การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับใด 

 
4. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิดกำรท ำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิผล  
ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดของ Newstrom (2007, pp.202-205) ซึ่งได้น าเสนอถึงเรื่อง ทีมงานที่มี

ประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วย ปัจจัยหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
1) สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย (Supportive Environment) การท างานเป็นทีมจะมี

การพัฒนาไปในทางที่ดี ก็ต่อเมื่อผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี รวมถึงการส่งเสริม  
ให้สมาชิก มีการคิดร่วมกันเป็นทีม จัดสรรเวลาในการประชุมหารือที่เหมาะสม แสดงถึงการเชื่อมั่น  
ในศักยภาพของสมาชิก การให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร จะเป็นก้าวแรกที่ท าให้ทีมงานสามารถเดิน
ต่อไปข้างหน้าได้และจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นผู้บริหาร
จ าเป็นต้องสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยในการท างาน 

2) การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถของบุคคล (Skill and Role Clarity) 
สมาชิกในทีมต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับทีมงาน 
นอกจากนั้นการที่สมาชิกของกลุ่มจะสามารถท างานร่วมกันได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและ
หน้าที่ของตน หลังจากนั้นจึงจะสามารถท างานตามหน้าที่เหล่านั้น ตามแต่ละสถานการณ์โดยไม่ต้อง
รอให้ใครมาสั่งการหรืออาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในกลุ่มจะท างานรับผิดชอบหน้าที่ของตน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มได้นั่นเอง 

3) การมีเป้าหมายร่วมกัน (Superordinate Goals) บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหาร 
ประการหนึ่งก็คือการพยายามให้ทีมงานรับรู้ถึงเป้าหมายการท างานที่มีร่วมกัน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการให้มีส่วนร่วมในการแกปัญหา แสดงความคิดเป็นในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางนโยบายหรือเป้าหมายบางอย่าง โดยผู้บังคับบัญชาจะร่วมปรึกษาหารือกับ
พนักงานและก าหนดปัญหาที่จะแก้ไข หรือมีระบบให้พนักงานค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นด้วยวิธีการที่พนักงานคิดค้นกันเอง แนวความคิดในการสร้างความรู้สึกร่วมนี้เริ่มใช้กัน
แพร่หลายเพราะเป็นแนวทางท่ีจะส่งผลในระยะยาวทั่วทั้งองค์การ 

4) การให้รางวัลจูงใจ (Team Rewards) ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของการส่งเสริม
การท างานเป็นทีม คือ การให้รางวัลจูงใจ ซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือเป็นรูปแบบของการให้การสรรเสริญ 
การให้รางวัลจูงใจมีคุณค่ามาก หากเป็นการให้รางวัลกับทั้งทีม โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะ
ได้รับรางวัลโดยเป็น ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการท างานของทีม อย่างไรก็ตามองค์การต้อง
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ระมัดระวังในเรื่องของความสมดุล ระหว่างการให้รางวัลต่อความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ เป็นรายบุคคล
ซึ่งจะต่อยอดไปเป็นความส าเร็จของทีมด้วยเช่นกัน 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  
ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของ Cherrington (1994, pp.4-5) กล่าวถึง ประสิทธิผลการท างาน 

โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
1) คุณภาพของงาน (Quality of Work) ได้แก่  ความส า เร็จในการท างาน 

การปรับปรุง การบริการลูกค้า ความสามารถในการชักจูงลูกค้า และอ่ืน ๆ 
2) ปริมาณงานที่ท าได้ (Quantity of Work) ได้แก่ ความส าเร็จในการท างานจาก

จ านวนเนื้องานที่ท าได้ ในระยะเวลาการท างานที่ก าหนด 
3) การพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล (Personal Quality Development) ได้แก่ 

การมีความรับผิดชอบ การมีความคิดริเริ่ม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด การพัฒนาความสามารถ ทักษะ  
มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ มีความสามารถในการพูดคุย 

โดยจะไม่ท าการศึกษาในแง่ของการพัฒนาการจัดการบริหาร ด้วยเหตุที่การวิจัยนี้  
ต้องการศึกษาในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อภาพรวมของการวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ไม่ได้
มุ่งไปทีก่ารบริหารงานและการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด 

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด 
1) ขอบเขต เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา  

มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และทิศทางของภาคตามศักยภาพและโอกาสของ
จังหวัด 

2) แนวทางการด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ให้จังหวัดด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด จากระยะเวลา 4 ปี เป็น 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

3) องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด 
ส่วนที่  1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ  

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ของจั งหวัด เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมการวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของจังหวัด (3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี รวมทั้งมีการประสานแผนระดับต่าง ๆ และ (4) ผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย (1) บทวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา อุปสรรคของจังหวัด (2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่แสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคต (3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และ (4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับชาติและความต้องการในพื้นท่ี ในแต่ละประเด็นการพัฒนาจะ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการที่เป็นการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

4) การด าเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้จังหวัดน าร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. … เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณและในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา
ของพ้ืนที ่

4.5 แนวคิดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด  
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

พ.ศ. 2565 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563) เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2) เป็นไปตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 

(1) มีข้อมูลเชิงพัฒนา เชิงเปรียบเทียบ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและความม่ันคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) มีประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ โดยน าเสนอกระบวนการ
เก็บรวมรวบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี  
การพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องน าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยจัดเรียง ล าดับความส าคัญไม่เกิน 10 ล าดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ชัดเจน และมีผลการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาว่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

(3) ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
- บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัด และมีการวิเคราะห์เชื่อมโยง
เป้าหมายการพัฒนาตามหลัก Logical Framework  
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- เป้าหมายการพัฒนา/ตัวชี้ วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
การพัฒนา/มีประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับชาติ และทิศทางการพัฒนา 
ภาครวมศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่  

- มีวัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)  
- มีแผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) เป็นแผนงาน

โครงการชุดส าคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา  
- แผนงาน จะต้องประกอบไปด้วย ชื่อแผนงาน/ประเด็นการ

พัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด/แนวคิดหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของแผนงาน/เป้าหมาย
ของแผนงาน/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงานสามารถวัดความส าเร็จตามเป้าหมาย/  
ความเชื่อมโยง ในลักษณะ Value Chain /พ้ืนที่เป้าหมาย/งบประมาณ  

- โครงการ จะต้องประกอบด้วย ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย/พ้ืนที่เป้าหมาย/กิจกรรมหลัก/หน่วยงานด าเนินงาน/งบประมาณ/ผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

3) การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน ต้องเป็นไป
ตามปฏิทินการจัดท าแผนแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

แนวคิดในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด โดยกรอบแนวคิดการท างานเป็น
ทีมประกอบด้วยแนวคิดของ Newstrom (2007) และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
แนวคิดของ Cherrington (1994) ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กำรท ำงำนเป็นทีม 
1.สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย 
2.การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถของ
บุคคล 
3.การมีเป้าหมายร่วมกัน 
4.การให้รางวัลจูงใจ 

(Newstrom, 2007) 

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
1.คุณภาพของงานท่ีท าได้ 
2.ปริมาณงานท่ีท าได้ 
3.การพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล 

(Cherrington, 1994) 
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6. สมมติฐำนงำนวิจัย  
การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
7. วิธีท ำกำรศึกษำ 

7.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 

งานเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ  
2) การสัมภาษณ์ ( Interview) การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง 

(Structured Interview Format) กลุ่มประชากร จ านวน 15 คน  
3) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์

แบบการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) จ าแนกข้อมูลในระดับจุลภาค  
โดยการวิเคราะห์ค าหลัก (Domain Analysis) และน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ 
ตีความหมายเชื่อมโยง ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุป ส่วนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

7.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
1) ประชากรในการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 14 คน  
2) เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบในการเก็บข้อมูล โดยบูรณาการ

แบบสอบถามของ ชลิตา วรศิริ (2559) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Newstrom 

(2007) ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 2) การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถของบุคคล 
3) การมีเป้าหมายร่วมกัน และ 4) การให้รางวัลจูงใจ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของ Cherrington (1994) โดยเลือกการวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมา 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) คุณภาพของงานที่ได้ท า 2) ปริมาณงานที่ได้ท าการ และ 3) พัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล  
(1) ประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การหาค่าเฉลี่ ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีม และ
ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาตามช่วงคะแนน 
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(2 )  หาค่ าสถิ ติ สหสั ม พันธ์ เ พียร์ สั น  ( Person’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับประสิทธิผล 
การปฏิบัติงาน 

 
8. ผลกำรศึกษำ 

8.1 ผลกำรศึกษำเชิงคุณภำพ  
8.1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป กลุ่มประชากรผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน  

15 คน อายุผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 10 คน 
และท างานมาแล้วเฉลี่ย 4 ปีขึ้นไป 

8.1.2 ผลกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนเป็นทีมของกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ 
1) บรรยากาศและลักษณะการท างานเป็นทีม ลักษณะการท างานเป็นทีมของกลุ่ม

งานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ มีการแบ่งงาน มีอิสระในการคิดงาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน  
มีเป้าหมายร่วมกัน มีการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการท างานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในกลุ่มงาน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการมอบหมายงานตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 4789/2562 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ผู้สนับสนุน ผู้จัดท าฐานระบบข้อมูลและ 
ผู้ประสานงานทั่วไปหรืองานธุรการ  

3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ด าเนินการโดยการประชุม
กลุ่มงาน การเสนอปัญหาให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานช่วยแก้ไขปัญหา การประสานงานกันภายใน  
กลุ่มงาน การก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

4) ปัจจัยที่ท าให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ คือ การตระหนักรู้ในการท างาน
เป็นทีม การมีส่วนร่วม การสื่อสารและการประชุม วัสดุอุปกรณ์การท างาน ความสัมพันธ์ของสมาชิก 
ในกลุ่มงาน การมีภาวะผู้น าที่เหมาะสม ค่าตอบแทน/รางวัลจูงใจและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  
มีบุคลากรที่เพียงพอ กระบวนการท างานร่วมกัน การแบ่งงาน การมีเป้าหมายในการท างานและ 
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 

5) ปัญหาในการท างานเป็นทีมของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ คือ พฤติกรรมส่วนบุคคล
และความสัมพันธ์ในกลุ่มงานฯ ขาดบุคลากร แบ่งงานที่ไม่เป็นธรรม ขาดการมีส่วนร่วม ปริมาณงาน 
การพิจารณาความดีความชอบ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
 
 



[772] 

 

8.1.3 ผลกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนเป็นทีมกับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสกลนคร จัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดฯ ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการจัดท าแผน ประกอบด้วย 
(1) ส่งแผนพัฒนาจังหวัดทันตามเวลาที่ก าหนด (2) แผนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีการด าเนินการ
ตามกระบวนการที่ก าหนด (3) องค์ประกอบของแผนครบถ้วน (4) แผนได้รับการอนุมัติ (5) ทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วม และ (6) ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมหรือวิธีการสร้างทีมงาน คือ การมีภาวะ
ผู้น า การสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม เช่น สร้ างความเชื่อมั่น สร้างการรับรู้ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ตระหนักรู้ถึงทัศนคติการท างานเป็นทีม การออกแบบกระบวนการ
ท างาน และการแบ่งงานที่เหมาะสม และกระทรวงมหาดไทยควรจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสม 

8.1.4 ผลกำรศึกษำกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด/องค์ประกอบของ
แผนพัฒนำจังหวัดฯ พบว่า เหตุผลที่จังหวัดสกลนครต้องทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ คือ จังหวัด
สกลนครได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและมีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 พร้อมทั้งแจ้งสรุปผลการพิจารณาให้คะแนน
คุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ได้คะแนน 85 คะแนน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) 
ได้แจ้งนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้ด าเนินการทบทวน
หรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
กฎหมายและระเบียบความจ าเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน แล้วจัดส่งแผนฯ 
ทั้งฉบับให้ทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดมีกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
เพ่ือสั่งการให้ส่วนราชการ จัดท าข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
จังหวัดสกลนครในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดสกลนคร  
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2) บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้ประสานงานและจัดรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมี
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง โดยที่ท าการปกครองจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ 

3) บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพ่ือจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  

4) ฝ่ายเลขานุการของคณะท างานในแต่ละด้านตามที่จังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้ง 
จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ทบทวน จัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
ประกอบด้วยด้านวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการอย่าง
ย่อ (Project Brief) 

(2) พิจารณากลั่นกรอง แผนงานโครงการรวมทั้งงบประมาณตามประเด็น
การพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือบรรจุในร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวน 
ก าหนดส่งโครงการในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

5) บันทึกเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพ่ือจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ รวม 300 คน  

6) สรุปสาระการประชุม ตรวจสอบ และด าเนินการแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดฯ ตามค าแนะน าของที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
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7) รวบรวมข้อมูลแผน ประสาน ตรวจสอบ วิเคราะห์รายละเอียดร่างแผนพัฒนา
จังหวัดฯ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วจึงให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดฯตามท่ีมีการเสนอ 

8) บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือจัดท าหนังสือส่งแผนพัฒนาจังหวัดฯ 
ไปยังทีมบูรณาการกลาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาลงนาม
แล้ว และไปส่งแผนตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทันเวลาตามที่ก าหนด 

9) องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครฯ จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ
ของเล่มแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครฯ มีจ านวน 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสกลนคร จะประกอบไปด้วย 
(1) ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิ

ประเทศลักษณะภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย โครสร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร 

ณ ราคาตลาด, ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปี พ.ศ. 2560, รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2560, ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร, ภาคเกษตร, 
นอกภาคเกษตร,การท่องเที่ยว และการกีฬาในจังหวัดสกลนคร 

ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการปกครอง, 
ประชากร, โครงสร้างผู้มีงานท า, การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา, การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, การศึกษาระดับอาชีวศึกษา, 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสการพัฒนาชุมชน ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.), ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี, การสาธารณสุขการสนับสนุนการพัฒนา
จากองค์กรภาคอกชนและภาคประชาชน, การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและด ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนที่, ภัยคุกคาม,  
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม, การจัดระเบียบสังคม และการเกิดสาธารณภัย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ, อุทยานแห่งขาติในเขตจังหวัดสกลนคร, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบบ าบัดน้ าเสีย, ขยะมูลฝอย และข้อมลูด้านพลังงานจังหวัดสกลนคร  

(3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ความต้องการของประชาชน
ในจังหวัดสกลนคร 

(4) ด้านผลการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดสกลนครในช่วงที่ผ่านมาผล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
(1) บทวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลวิเคราะห์และสรุปประเด็นความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 2) การวิเคราะห์ศักยภาพและทิศทางการพัฒนา
จังหวัดสกลนคร 3) การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 
มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 4) ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดสกลนคร 
และ 5) การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยใช้ TOWS Matrix 

(2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
(3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
(4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
(5) วัตถุประสงค์ 
(6) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

8.2 ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
8.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชำกรที่ศึกษำ พบว่า เพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย เพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 -35 ปี จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.10 ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีวุฒิการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.90 และส่วนเป็นเป็นข้าราชการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10  

8.2.2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นทีม พบว่าการท างานเป็นทีมของ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.00, S.D.=0.725) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการท างานเป็นทีม ด้านการให้รางวัลจูงใจ (  ) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและ 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.21, S.D.=0.737) ล าดับถัดมา คือ การท างานเป็นทีมด้านการแบ่งงานกัน

ตามความรู้ความสามารถของบุคคล (  ) มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.18, S.D.=0.756) 

รองลงมา คือ ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน (  ), ( ̅=3.86, S.D.=0.795) และด้านสิ่งแวดล้อมที่

เอ้ืออ านวย (  ) ( ̅=3.74, S.D.=0.611) ตามล าดับ 
ผลการวิจัยการท างานเป็นทีมรายด้าน ดังนี้  
1) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

( ̅=3.74, S.D.=0.780) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเฉพาะด้านพบว่าสภาพแวดล้อมในการท า งาน
ส่งเสริมให้มีการคิดร่วมกันเป็นทีม มีการจัดสรรเวลาในการประชุมที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน  

ระดับมาก ( ̅=4.07, S.D.=0.703) รองลงมา คือ องค์การมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม ( ̅=3.64, S.D.=0.811) และทีมงานและผู้บริหารเชื่อมั่น 

ในศักยภาพการท างานของท่าน และท าให้ท่านมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  ( ̅=3.50 , 
S.D.=0.824) ตามล าดับ 
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2) ด้านการแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก ( ̅=4.18, S.D.=0.756) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเฉพาะด้านพบว่า การรับรู้บทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

( ̅=4.71, S.D.=0.589) รองลงมาคือการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ของทีม ( ̅=4.50, S.D.=0.627) ตามล าดับ และการได้รับความไว้วางใจในการใช้ความสามารถและ
ไหวพริบในการแกไขปัญหาในการท างานเมื่อเกิดปัญหาโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86, S.D.=0.679) และการได้รับความเชื่อถือให้ปฏิบัติงานตรงตาม

ทักษะความเชี่ยวชาญ และความสามารถ ( ̅=3.64, S.D.=0.895) ตามล าดับ 
3) ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ( ̅=3.86, S.D.=0.795) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเฉพาะด้านพบว่าความเชื่อมั่นในการท างาน

เป็นทีมว่าจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.36, S.D.= 
0.610) รองลงมาคือ การรับรู้แนวคิดและทัศนคติรวมทั้งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายการท างานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.14, S.D.=0.639) 
ล าดับถัดไปเป็นการวางแผนในการท างาน รวมทั้งค้นหาวิธีแก้ไขปัญหากับเพ่ือนร่วมทีม โดยได้รับ 

การสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ( ̅=3.57, S.D.=0.821) ตามล าดับ ส่วนบทบาทและ 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างานเป็นทีม

ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.36, S.D.=1.109)  
4) ด้านการให้รางวัลจูงใจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

( ̅=4.21, S.D.=0.737) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเฉพาะด้านพบว่า การรู้สึกภูมิใจเมื่อได้รับรางวัล
หรือค าชมเชยต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานไม่ว่าจะเป็นผลมาจากตัวท่านเองหรือมาจาก

ทีมงานในกลุ่มงานฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.64, S.D.=0.479) รองลงมาคือ การรับรู้ว่า
การท างานที่ประสบผลส าเร็จ มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลตอบแทนไม่ว่าจะ เป็นผลงานจากตัวท่านหรือ
ผลงานที่ได้รับจากการท างานเป็นทีม เพ่ือแสดงความยินดี และเป็นกาลังใจในการปฏิบัติ งาน 

( ̅=4.50, S.D.=0.732) ตามล าดับ ล าดับถัดไป คือ การได้รับค ายกย่องและยอมรับจากผู้ร่วมงานและ

ผู้บริหารเมื่อท างานส าเร็จโดยผลงานมีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.14, 
S.D.=0.833) รองลงมาคือการได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจให้ช่วยเสนอแนะความคิดเห็นและ 

ความคิดเห็นนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือเพ่ือนร่วมงาน ( ̅=3.57, S.D.=0.904) ตามล าดับ 
8.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน พบว่า ประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นอยู่ในระดับ

มาก ( ̅=4.09, S.D.=0.723) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

งานที่ท าได้ (  ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.24, S.D.=0.747) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
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คุณภาพส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ), ( ̅=4.11, S.D.=0.627) และล าดับถัดไป คือ 

ด้านคุณภาพของงาน (  ), ( ̅=3.93, S.D.=0.794) ตามล าดับ 
ผลการวิจัยประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพของงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.93, 
S.D.=0.794) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานด้วย

ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในงานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.14,  
S.D.=0.742) รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานของท่านมีความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

( ̅=4.07, S.D.=0.703) ผลงานที่ท่านท าครบถ้วน และมีความผิดพลาดน้อย ( ̅=3.79, S.D.=0.773) 

และผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและใช้ผลงานของท่านให้เกิดประโยชน์ได้ ( ̅=3.71, S.D.=0.958) 
ตามล าดับ 

2) ด้านปริมาณงานที่ท าได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  

( ̅=4.24, S.D.=0.747) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปริมาณงานที่สามารถท าได้มีความเหมาะสม

กับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.29, S.D.=0.795) รองลงมา
คือจ านวนผลงานที่ท าได้มีปริมาณงานตามที่ก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่องค์กรวางไว้และ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผลงานมีความถูกต้องตรงตาม

เป้าหมายที่วางเอาไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.21, S.D.=0.773) 
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ( ̅=4.11, S.D.=0.627) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.57, S.D.=0.623) ส่วนการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการท างานโดยไม่ต้องรอรับฟังค าสั่งแต่เพียงอยางเดียวและการแก้ไขปัญหาและหาวิธีการท า งาน 

ให้ส าเร็จลุล่วงเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.07, S.D.=0.593) ล าดับรองลงมา คือ 
การพัฒนาทักษะความสามารถ พัฒนาบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ( ̅=3.71, S.D.=0.700) 
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8.2.4 ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิเครำะห์หำ “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรท ำงำน
เป็นทีมกับประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
จังหวัด ส ำนักงำนจังหวัดสกลนคร ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับทบทวน”   

ตัวแปร                                 

   1.000       

   .694** 1.000      

   .8000** .932** 1.000     

   .641** .914** .857** 1.000    

   .707** .823** .787** .756** 1.000   

   .682** .908** .841** .913** .789** 1.000  

   .649** .721** .643** .768** .901** .913** 1.000 

**p<0.01 
 

จากตาราง แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นรายคู่แยกตามองค์ประกอบย่อย
ของแต่ละตัวแปร โดยองค์ประกอบการท างานเป็นทีม จ านวน 4 องค์ประกอบ 1) สิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ านวย (  ) 2) การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถของบุคคล (  ) 3) การมีเป้าหมาย
ร่วมกัน (  ) 4) การให้รางวัลจูงใจ (  ) และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 3 องค์ประกอบ 
1) คุณภาพของงาน (  ) 2) ปริมาณงานที่ท าได้ (  ) 3) การพัฒนาคุณภาพส่วนบุคคล (  ) โดยผล
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบวา องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมและประสิทธิผล  
การปฏิบัติงานแต่ละคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.643-0.913 เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่าคู่ที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ล าดับแรก 
คือ การให้รางวัลจูงใจกับปริมาณงานที่ท าได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.913 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง รองลงมา คือ การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถกับปริมาณงานที่ท า
ได้ และการมีเป้าหมายร่วมกันกับปริมาณงานที่ท าได้ ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด
สกลนครมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีระดับนัยส าคัญอย่างยิ่งทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
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กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำ 

อัศวีน์ บุตรโคตร* 

บทคัดย่อ 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ“บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
เชื้อโรคโควิด-19”การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงคุณภาพ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กร เครื่องมือที่เลือกใช้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินและสถิติข้อมูลอ่ืน ๆ ในสถานที่จริง มาวิเคราะห์และสรุปผล 
น าเสนอผลงานการวิจัยในเชิงพรรณนาและเชิงอธิบายเหตุ ผลสรุปคือ ตามค าสั่งนายอ าเภอโนนสะอาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ได้ด าเนินการตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองและให้ประชาชนยึดถือ
ปฏิบัติแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 
อย่างเคร่งครัดและสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด พบว่า อ าเภอโนนสะอาด ไม่พบจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุดและน าแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา (Action Learning for Development) 
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโ รน่า 2019 
(Coronavirus Disease 2019) หรือที่เราเรียกอย่างสั้น ๆ ว่า โรคโควิด-19 (COVID-19) องค์กรอนามัยโลก 
(WHO) จัดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง และยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อ 
นี้ได้  100% เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้ยังใหม่และแตกต่าง จากสายพันธุ์ เดิมอยู่มาก ต้องใช้วัคซีน 
ที่พัฒนามาเฉพาะ ซึ่งทีมวิจัยก าลังพัฒนาอยู่ โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์การอนามัยโลก 
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากมีการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 สามารถติดเชื้อได้ง่ายจากคนสู่คน ดังนั้นจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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2563 มีการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้ออกประกาศจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายให้  
มีการตรวจคัดกรอง เพ่ือคัดกรองผู้มีอาการเข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีค าสั่งให้
งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างาน
ควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามมาตรการและ 
การด าเนินงานของประเทศไทยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ เรื่องความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของสุขภาพทางร่างกาย
และสภาวะทางจิตใจจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 และมีความสนใจมุ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของพนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี ให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรบ้าง   
การด าเนินงานและการปฏิบัติงานจะน าระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยท างานมากขึ้น จึงจ าเป็นที่
จะต้องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือน ามาปรับใช้และพัฒนาองค์กร 
และให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ด้วยการใช้วิธีการศึกษา
รูปแบบที่เรียกว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา (Action Learning for Development) 
 
2. ค ำถำมเพื่อกำรวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดค าถามเพ่ือต้องการศึกษาเกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคโควิด-19: การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา (Action Learning for Development) 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

3.1 ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันเหตุการณ์ และเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 

3.2 ศึกษาเพ่ือต้องการทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการท างานและการให้บริการประชาชน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของค าสั่งจังหวัดอุดรธานีก าหนด 
ในการเตรียมความพร้อมรับมือ 

3.3 ท าให้ทราบข้อดี-ข้อเสีย อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการท างานตามหน้าที่รับผิดชอบ
และการให้บริการแก่ประชาชน ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 เพ่ือการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกคือ กลุ่มพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกกลาง จ านวน 55 คน เป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยต้องการมุ่งศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ในสถานการณ์โควิด 19 นี้ โดยยึดถือมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามนโยบายก าหนดเป็นหลักในการด าเนินงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
เพ่ือแสวงหาแนวทางท างานได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อุปสรรคในการท างานมีหรือ  
ไมค่รอบคลุม ทั่วถึง ทนัท่วงทีต่อสถานการณ์หรือไม่ อย่างไร และประสิทธิภาพ การเรียนรู้จากการน า
ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน เพ่ือน าไปพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ต่อไป  

4.2 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี 

4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
เดือน มีนาคม 2563 - เมษายน 2564 
 

5. ทบทวนวรรณกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น  

นิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชน 
ในหมู่บ้าน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก องค์การบริหารส่วนต าบล 
ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้ประชาชนในชนบท
ได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ต้องการกระจาย
อ านาจให้กับท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีนายก อบต. เป็นผู้บริหาร มีอ านาจในการตัดสินใจสูงสุด ควบคุม
และรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน 
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537, 2537) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทสามัญ ระดับกลาง เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่
ให้บริการประชาชนในทุก ๆ ด้านที่พึงเป็นการเอ้ือประโยชน์ ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
อ านวยความสะดวกสบายในบริการด้านสาธารณูปโภค ดูแลทุกข์และสุขของประชาชนนั้น องค์การ
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บริหารส่วนต าบลโคกกลาง ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
ก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ ดังนี้ 

1) พนักงานส่วนต าบล: คือข้าราชการที่ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้น
การใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
2) ลูกจ้างประจ า: ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคน
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 
3) พนักงานจ้าง: ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง 2 
ประเภท ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   

บทบำทหน้ำที่ของพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ได้ด าเนินการตามนโยบายจังหวัดอุดรธานีและ

ยึดถือแนวทางปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ท างานควบคุมการแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 กล่าวคือ เพ่ือมุ่งศึกษาข้อค าถามการวิจัยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการวิจัย และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน ได้แบ่งหน้าที่ 
การท างานตามส่วนราชการโดยมีอ านาจหน้าที่ในค าสั่ง ดังนี้ 

 
 



[789] 

 

1) ด าเนินการตามนโยบายระบบและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อ 
ที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่องค์กรบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

3) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาด  
ซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางต่อในอ าเภอโนนสะอาด 

4) สนับสนุนส่งเสริมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางแล้วรายงานต่อนายอ าเภอโนนสะอาด 

5) แต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกในกรณีที่จังหวัดมีด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างต าบล 

6) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัดส่งข้อมูล
หรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบพิจารณา 

7) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 3 และ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 4 

แผนกำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่มกำรเรียนรู้เพื่อกำรปฏิบัติ 
1) ขั้นเตรียมงาน 

- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ แนะน าการป้องกันตัวเองให้
ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 

- ประกาศเสียงตามสาย วัน เวลา ที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน 
เช่นการประชุมปฏิคมประจ าเดือน การก าหนดวันจ่ายเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุ ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่เสียภาษี เป็นต้น 

และด าเนินตามโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์จังหวัดดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

อย่างยั่งยืน 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาและส่งเสริมนันทนาการและกีฬา  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 การดูแลสุขภาพคนและสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 .1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การจัดเก็บขยะและปฏิกูล 
แนวทางการพัฒนาที่  5.3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
2) ขั้นด าเนินการ 
นายก อบต.โคกกลาง ได้อนุมัติจัดท าโครงการ เย็บหน้ากากผ้าอนามัย เพ่ือแจกจ่าย

แก่ประชาชน เนื่องจากขาดเครื่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 เพ่ือน าไปแจกจ่าย 
ให้ประชาชน ครอบครัวละ 3 ผืน ผลิตได้จ านวนมากพอที่จะแจก และโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์
แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง การด าเนินงานตามหน้าที่การแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(1) ส านักปลัด รับผิดชอบจาก โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี, โครงการ
จัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์, โครงการป้องกันเด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย  

(2) กองคลัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบประปาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า โครงการออกเก็บภาษีบริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

(3) กองช่าง โครงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 รั้วและติดตั้งประตู
ทางเข้า-ออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร, โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์เด็กวัดศิลา
อาสน์ หมู่ 9 บ้านหินลาด 

(4) กองการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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(5) กองสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ การเก็บภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ จากชุดค าสั่งท างานโควิด -19 
จัดการด าเนินตามโครงการ-เย็บหน้ากากผ้าอนามัย เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน เนื่องจากขาดเครื่อง
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้ประชาชน-ประชาชนสามารถผลิตเจล
แอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและใช้ในครอบครัว 

3) ขั้นจัดท ารายงาน 
- รายงานผลแต่ละเดือนต่อนายอ าเภอโนนสะอาดเพ่ือทราบถึงผลการ

ด าเนินงานและจ านวนผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่โคกกลาง ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางอย่าง
เคร่งครัด จึงไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

- รายงานผลด าเนินงานจากการเข้าอบรมจากโครงการต่าง ๆ ของพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

- รายงานผลจากการอบรม e-plan eMENSCR  
- รายงานการเข้าอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ 
- รายงานการอบรม e-GP 
- รายงานผลอบรม e-Social Welfare เป็นต้น  

ทั้งนี้ จากการเรียนรู้ที่เกิดโดยการเข้ารับอบรมหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรต่อสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งผลจากรายงาน 
การด าเนินงานของแต่ละบุคคลนั้น ผู้บังคับบัญชาได้น ามาประกอบการประเมินผลในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเงินค่าจ้างประจ าปี ทุกอย่างล้วนแล้วส่งผลกระทบก็มาจากการปฏิบัติตน จากการกระท า
ของเราเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะยาก ดี มี จน เราเป็นคนเลือกปฏิบัติเอง ชีวิตของคุณ จงใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีสติ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัตินับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคนในบริบทของหน่วยงาน 
ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้เชิงวิชาการที่เน้นเนื้อหาสาระขณะที่เป็นหลักวิชา การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ได้รับความนิยมเชื่อมั่นว่า สร้างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดทั้งในระยะสั้น -ระยะยาวแก่บุคคล 
ทีม และองค์กรตอบสนองต่อเจตจ านงของการสร้างคุณค่าเพ่ิมดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดีกับยุคสมัย
ที่ต้องเรียนรู้ได้เร็ว รู้รอบ รู้แจ้ง รู้จริง พัฒนาภาวะผู้น าทีมงานและองค์กรการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เป็นการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่ผสมผสานการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความเหมาะสมอย่าง
ยิ่งกับการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน มีลักษณะส าคัญดังนี้  

1) มุ่งสู่เป้าหมายชี้น าด้วยตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาเพ่ือเริ่มโครงการใหม่ในทางปฏิบัติ
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านพันธกิจ  

2) มุ่งตั้งและเสนอต่อความคาดหวังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ลดความล่าช้าเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจสนองนโยบายมั่นคงม่ังคั่งยั่งยืน 
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3) แสดงความรับผิดชอบจากการมุ่งใช้ประสบการณ์ผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญ  
ที่สั่งสมจะเป็นการน าประสบการณ์ในวงกว้างผสานเข้ากับแบบเชี่ยวชาญในเชิงรุกเข้าด้วยกันผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดขัดเกลาเชิงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากการรับฟังการท้าทายท าแบบเดิม ๆ 
การแลกเปลี่ยนการสนับสนุนความคิด ค าพูด และการกระท าที่เป็นพลวัต ดังนั้นกระบวนการรับฟัง
และการซักถามการพูดคุยพบปะหน้ากัน จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

4) เป็นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนกันสองทางที่ไม่ใช่การชี้น าการพ่ึงพาการเป็น
อิสระเอกเทศแต่เป็นการเรียนรู้แบบต่างฝ่ายต่างขึ้นและเกื้อกูลกันและกันผ่านการซักถามการรับฟัง 
ใส่ใจในสิ่งที่ตนท าทั้งในมิติทางปัญญาอารมณ์การคิดให้ควรทบทวนการต่อยอดทางความคิดหรือ  
เป็นเสน่ห์ที่งดงามยิ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นการเปิดใจกว้างไม่ท าตนแบบน้ าล้นแก้วท้าทายแนวคิด
แนวปฏิบัติแบบเดิม ๆ มุ่งแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุดอย่างเดียวดังนั้นบั้นปลาย
ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติคือให้ได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดกับทางออกทางริเริ่มแต่ไม่ใช่แนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของความเป็นเลิศซึ่งควรจะก่อให้เกิดแนวคิดมุ่งลอกเลียนแบบที่น าไปสู่ความยิ่งใหญ่ 
ในสิ่งที่ตนสนใจ  

5) เป็นการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการรับรู้เรียนรู้ร่วมรู้ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงรับรู้จากการสังเกตการรับฟังพูดฟังอ่านเขียนเรียนรู้การเชื่อม กระบวนการและ
ล่วงรู้เห็นปัญหาผ่านการคิดใคร่ครวญผ่านปฏิสัมพันธ์และน าไปสู่การปฏิบัติการในลักษณะแทรกแซง
ป้องกันแก้ไขส่งเสริมตามอ านาจในการบริหารที่ก่อให้เกิดมรรคผล 

6) กระบวนการเรียนรู้ที่ดีผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมเข้าใจปัญหาด้วยมุมมองใหม่ ๆ เล็งเห็นมิติแนวทางท่ีดีกว่าเดิม  

สรุป จากการน าแนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนานั้น ผู้วิจัยสร้าง
กรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษาและค้นคว้าท าวิจัย ให้ความส าคัญกับการวิจัยเพ่ือการพัฒนา เพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับตัวในการด าเนินชีวิตต่อไป  
ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร กล่าวคือ เน้นการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วถูกต้องแม่นย าน ามาใช้ได้ทันที เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ในการท างาน โดยให้กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ท างานในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มุมมอง 
เน้นท างานกันเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยสิ่งส าคัญต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารด้วย การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอีกด้วย 

หลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยประเภทหนึ่ง 
ที่มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ซึ่งสังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปรกติแล้วนิยม  
ใช้การวิเคราะห์จากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตเพ่ือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพรวมและ
หลากหลายมิติ โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นต้องสามารถครอบคลุม
ลักษณะส าคัญทั้ง 5 ของการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
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1) ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักในการวิเคราะห์ 
2) มุ่งท าความเข้าใจเชิงลึก เช่น รายละเอียด บริบท องค์รวม หรือพลวัตของสิ่งที่

ศึกษา เป็นต้น 
3) มีการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบข้อมูล 
4) สามารถออกแบบกระบวนการได้อย่างยืดหยุ่นเพ่ือความสอดคล้องตามประเด็น 

ที่ศึกษา 
5) วิเคราะห์โดยอาศัยการตีความจากข้อมูลเป็นหลัก 

ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานและเจ้าหน้าที่ท างานตามความรับผิดชอบในสายงานผู้วิจัย
จึงเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือต้องการมุ่งศึกษาการท างานและแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในหัวข้อมีดังนี้ 

- พนักงานส่วนต าบล 17 คน แบ่งเป็นชาย 7 คน หญิง 10 คน 
- ลูกจ้างประจ า เพศชาย 1 คน 
- ครู เพศหญิง 11 คน ผู้ดูแลเด็ก 9 คน แบ่งเป็นชาย 2 คน หญิง 7 คน 
- พนักงานจ้าง 16 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 10 คน 
- จ้างเหมาบริการ เป็นหญิง 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 55 คน แบ่งเป็นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 38 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด าเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยใช้หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้ท าบันทึกขอข้อมูลแผนการพัฒนา
องค์กรและผลการรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์ผล เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีท าให้ได้ตามความจริงในการท างานและ 
มีความหลากหลายในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขและพัฒนาองค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายและด าเนินการต่อไป 

เนื่องจากงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าเอาผลการวิจัยจากประชากรในการวิจัย 
จ านวนทั้งสิ้น 55 คน มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการอภิปรายผล ดังนี้ จากข้อมูลส่วนบุคคล
และแผนด าเนินงานแสดงให้เห็นว่าเป็นการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่ผสมผสาน  
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยขอเสนอดังนี้ 

1) มุ่งสู่เป้าหมาย จากการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก 
ท าให้จังหวัดมีนโยบายให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนตระหนักถึงความอันตราย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ปฏิบัติตามมาตรการของท้องถิ่น รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขึ้นเพ่ือระดมสรรพก าลังบุคลากรของ
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รัฐที่มีความรู้ในด้านสาธารณสุขมาเป็นก าลังหลักในการบริหารสถานการณ์ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขึ้นในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน รับนโยบาย ข้อสั่งการจาก ศบค. ชุดใหญ่เพ่ือน านโยบายระดับประเทศ 
ไปปฏิบัติโดยสั่งการมายังส่วนราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ของจังหวัด มีอ านาจก าหนดมาตรการเฉพาะของจังหวัดตนเองได้ตาม
สถานการณ์ของจังหวัดนั้น ๆ 

2) มุ่งสนองและเสนอต่อความคาดหวังความต้องการ จากนโยบายส าคัญที่ท้องถิ่น
ปฏิบัติ คือ การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายผู้มาใช้บริการ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง  
ทั้งการปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลและการขอความร่วมมือไปยัง ชุมชน หมู่บ้านสถาน
ประกอบการ โดยเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเชื้อโรคประเภทเชื้อไวรัส ติดต่อกันผ่านการสัมผัส 
การรับเชื้อผ่านอากาศหายใจ การติดต่อผ่านผิวหนังที่บอบบาง เช่น ตา จมูก ปาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการ 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่กระจายสู่บุคคลอ่ืน ศบค.จึงก าหนดมาตรการให้จังหวัด 
อ าเภอ ท้องถิ่นต้องด าเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อการติดเชื้อและมาตรการอ่ืน ๆ  
เพ่ือป้องกันผลกระทบจากค าสั่งของรัฐ และท้องถิ่น โดย ศบค.ได้มีนโยบายให้ทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด งดการรวมกลุ่มจ านวนมาก การประกาศเคอร์ฟิว  
เพ่ือป้องกันการ ออกจากบ้านของประชาชนที่ต้องออกไปเสี่ยงกับเชื้อโควิด 19 การสั่งปิดสถานบันเทิง
สนามกีฬา โดยเฉพาะสนามมวย จากการระบาดครั้งที่ 1 ของประเทศไทยนั้นพบว่าสถานที่ที่มีการ
ระบาดสูงคือ สถานที่ที่แออัด มีอากาศถ่ายเทน้อย จึงจ าเป็นต้องมีการปิดสถานที่ดังกล่าว 

3) แสดงความรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางมี ช่องทางหลาย
ช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน คือ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยท างานตามค าสั่งของนายอ าเภอโนนสะอาดโดยเข้าเวรประจ าด่านจุดตรวจ  
คัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง (แบ่งเป็น 2 ช่วงใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงละ 12 ชั่วโมง) ซึ่งด่านจุดตรวจคัด
กรองโควิด-19 เป็นด่านตรวจที่มีความส าคัญมากและก็มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคเช่นกัน สถานที่ตั้งอยู่
หน้าโรงพยาบาลอ าเภอโนนสะอาด บนเส้นถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 12) มีระยะทางรวม
ทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนใช้
สัญจรในการคมนาคมทางบก ซึ่งเป็นด่านที่มีความส าคัญมากเพราะเป็นรอยต่อระหว่างเขตอ าเภอ  
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นกับเขตอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และประสบปัญหาเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ ต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐช่วงที่มีการตั้งด่านก็ต้องพบปะกับ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจ านวนมากที่เดินทางกลับภูมิล าเนา มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
รถเคลื่อนที่สื่อสังคมออนไลน์ การให้ความรู้แก่ประชาชนเมื่อมีกิจกรรมส าคัญ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ให้ร้านอาหาร เปิดบริการเฉพาะการซื้อกลับรับประทานที่บ้านเพ่ือไม่ให้ผู้รับบริการนั่งที่ร้านเนื่องจาก
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เสี่ยงต่อการติด เชื้อสูง มีการจัดสถานที่พักชั่วคราวในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพ่ือแยกผู้ป่วย
ไม่ให้กระจายเชื้อและง่ายต่อการรักษาของแพทย์  

4) แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์โควิด 19 องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกลางจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ประชาชนในการเย็บหน้ากาก
ผ้าใช้เองตามหลักการพ่ึงตนเอง มีการแจกจ่ายอาหาร เจลล้างมือ หน้ากาก จากการร่วมมือร่วมใจ 
และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้จ าเป็น จากผู้ประกอบการและประชาชนที่มี
ก าลังทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวโคกกลาง ภายใต้สถานการณ์อันน่ากลัวนี้รัฐบาลภายใต้ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ได้ออกค าสั่ง 
เป็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด 19) ผ่านค าสั่งต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยับยั้ง
การเดินทางในเวลาวิกาลของประชาชน เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อ นอกจากนั้นยังมีการปิด
สถานที่เสี่ยงต่าง ๆ มีค าสั่งปิดห้างสรรพสินค้าทุกแห่งท าให้ลูกจ้าง พนักงานห้างต้องตกงานหรือไม่มี
สถานที่ค้าขายส าหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายในห้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีงานท า  
ไม่มีเงินใช้จ่ายจ าเป็นต้องออกจากห้องเช่าและต้องกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งก็ไม่ทราบ
ว่าจะมีใครติดเชื้อหรือไม่การป้องกันจึงต้องเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งในประเทศ เพราะฉะนั้นควรดูแลตัวเอง
เป็นดีที่สุดรู้จักป้องกันและท าตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

5) เป็นการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากผลกระทบในการล็อคดาวน์ ท าให้
ประชาชนจ านวนมากขาดรายได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จาก มาตรการของรัฐและสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวโดยเพ่ือให้ท้องถิ่นมี บุคลากรที่มีความรู้
และสามารถช่วยก าหนดกิจกรรม มาตรการให้ตรงกับปัญหาการแพร่ระบาดได้ดี ยิ่งขึ้นรับมือกับ  
การแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางจึงได้ยึดมาตรการและน าแนวทางไป
ปฏิบัติเพ่ือการด าเนินการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ การหยุด
เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะท้องถิ่นเองซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทุกแห่งต้องน า
นโยบายรัฐบาลและจังหวัดไป ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองโดยผ่านการประชุมปรึกษาหารือของ
นายก อบต. /นายกเทศมนตรี ในพ้ืนที่ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้น าหลักในการรับนโยบายจากส่วนกลางและจังหวัดและปรึกษาหารือกับ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก าหนดออกมาเป็นมาตรการ กิจกรรม แนวทางต่าง ๆ ในการรับมือกับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19): การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา (Action 
Learning for Development) โดยก าชับและดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ผู้วิจัยขออภิปรายว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ต้องท าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ 
ต้องสามารถท าให้เกิดข้ึนได้จริง โดยต้องเลือกสิ่งที่ส าคัญที่สุดด้วยการลงมือท าและเอ้ือต่อกลยุทธ์ของ
องค์การ คือ กลยุทธ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งต้องเชื่อมโยงและสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ของ
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องค์การโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์แล้วยึดหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามองค์ประกอบ 
ผลการวิจัยน าเสนอเป็นการชี้แจงและอธิบาย คือ 

1) ปัญหา ประเด็นของการวิจัยคือมุ่งศึกษาบทบาทในหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชนและการเตรียมพร้อมรับมือจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 

2) กลุ่ม คือประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยเลือกพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
จ านวนทั้งสิ้น 55 คน 

3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง การวิเคราะห์ปัญหาความจริงเป็น
เหตุเป็นผล แนวทางแก้ไข จากแผนพัฒนาองค์กรและข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
พนักงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งสนับสนุนในการการเรียนรู้จากการปฏิบัติในองค์การ เช่น 
อินเตอร์เน็ท อินทราเน็ต แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 

4) แนวทางแก้ไข จากผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องค์กรสามารถด าเนินการต่อไปได้ดี จากสถานการณ์โควิด-19 

5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งบุคลากรเข้าอบรมและน ามารายงานต่อนายก อบต.
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และด าเนินการต่อไป 

6) อ านวยกลุ่ม ผู้ วิจัยต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลมีหัวหน้าส านักปลัดเป็น
ผู้บังคับบัญชาในสายงานจึงได้ขอค าแนะน า ปรึกษาหารือตลอดจนจัดท าโครงการด้านการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมขององค์การด้วยท าแล้วจะสามารถช่วยในการท างานได้
อย่างไรบ้าง 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแบบใหม่ (New 
Normal) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอโนสะอาด จังหวัดอุดรธานีในการ
ด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด 19 (COVID-19): การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท ี

6.2 เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และวางแผนการด าเนินการ  
ให้สอดคล้องเพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจน 
การคาดการณ์ในอนาคต เรื่องการวางแผนอัตราก าลังคน ต าแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสม
ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ ท าให้
สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การสรรหา การบรรจุ การสอบแข่งขัน เป็นต้น 

6.3 เป็นการเรียนรู้จากการน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการท างานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
องค์กรและตัวเองอีกด้วย เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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6.4 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบแนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการท างานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโควิดตามนโยบายก าหน 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะต้องมีการประเมินผลงานประจ าปีโดยใช้เกณฑ์จากการปฏิบัติงาน
พิจารณาผลงานเป็นหลัก ในการประเมิน เพ่ือทราบศักยภาพการท างานของแต่ละบุคคล เพ่ือน าไป
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างในล าดับต่อไป ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณทั้งตัวบุคคลและองค์กรจะช่วยติดตามความก้าวหน้า ทิศทางในการด าเนินก ารของ
หน่วยงานได้ และจากการปฏิบัติงานนั้นท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ และจะได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขได้ทันท่วงที ตามหลักจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติเ พ่ือการพัฒนาตาม
ผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติในครั้งต่อไป คือ 
 
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชน
เป็นหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดูแลทุกข์สุขตลอดจนเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารทุกระดับของศูนย์ฯควรน ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ไปจนถึงระดับบริหารซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส  
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจริงที่ต่างสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองอย่างอิสระ 
ท าให้เกิดการรับฟัง การยอมรับร่วมกันในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นไปด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกถูกบีบบังคับ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ในการน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติอาจท าได้ครบถ้วน แต่มีบางส่วน

ที่ต้องปรับหรือปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจนและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือเช็คอินการเข้า-ออก ท าให้ทราบข้อมูลไทม์ไลน์สะดวก 
ในการติดตามผลและเพ่ิมช่องทางแจ้งแผนโดยแจ้งทางโปรแกรมไลน์ เป็นต้น ทุกคนในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจึงควรมีความยืดหยุ่น พร้อมร่วมกันปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

2) ในการเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องเป็นอิสระ โดยไม่มี
การควบคุมความคิดเห็นโดยผู้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงไม่ควรมีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นด้วย 

3) กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาการสัมผัสตามาตรการจังหวัด 
ในการลดและหยุดการกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 นี้ มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยแก้ปัญหาและ
ควรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
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4) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการประชุมแต่ละ
ครั้งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงและเป็นคนเดิม เพ่ือให้สามารถเข้าใจความส าคัญของการแก้ปัญหา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด าเนินการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจถ่องแท้
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอให้ศึกษาแนวทางในการเยียวยาทางด้านสภาพร่างกาย

และจิตใจจากผลกระทบโควิด-19 นี้ กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด 
 

กิตติกรรมประกำศ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ. โนนสะอาด 
จ.อุดรธานี ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19: การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนา (Action Learning for Development) ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า สละเวลาในการ ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบใน
งานวิจัยด้วยความเอาใจใส่และสนับสนุนมาโดยตลอดจนกระท่ังการศึกษาเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 

คุณประโยชน์อันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่คณาจารย์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้เพ่ิมพูนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางสืบ
ต่อไป 
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กำรศึกษำแนวทำงพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรภำครัฐ ภำยในส ำนักงำนสถิติจังหวัด กลุม่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

อารีพร อุทัยเรือง* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษา เรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1” เป็นการใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ เป็น
หลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปปรับปรุง และแก้ไขตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ ในส านักงานสถิติจังหวัด พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) และบุคลากรอ่ืน ๆ ในส านักงานสถิติจังหวัด รวม 128 คน  
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.88, σ=0.447) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=4.02, σ=0.575) 

รองลงมาคือ ด้านการตระหนักรู้และความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.96, 

σ=0.581) ด้านการบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.96, 

σ=0.581) ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.80, σ=0.574) 

และด้านความพร้อมด้านเครื่องมือดิจิทัลภายในส านักงานสถิติจังหวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.73, σ= 
0.640) ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนา, เทคโนโลยีดิจิทัล, ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 
 
 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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1. บทน ำ 
การปฏิรูประบบราชการไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ประยุกต์หลักของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
มาใช้ในระบบราชการประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 การพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0: โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงรูปแบบการท างาน การบูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยมีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ และช่วยยกระดับคุณภาพการบริการที่ส่งมอบให้แก่
ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล คือ เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนทัศน์การ
ท างานการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากแต่การปรับเปลี่ยนและการยกระดับภาครัฐ
ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น กลับพบว่าบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล หรือทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล อุปกรณ์เครื่องมือ ยังคงมีความขาดแคลนเป็นจ านวนมาก เพราะเป็นทักษะที่ภาครัฐต้องการ
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการรังสรรค์บริการส าหรับรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลในการยกระดับเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (9) ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่  
ในการเผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ 
แก่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน) ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการบูรณาการยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่าน
การเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ในการบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน และการใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
และการจ่ายเงินเดือน เพ่ือยกระดับการด าเนินงานภาครัฐให้สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็น
การสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ซึ่งก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐรวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัดกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) เพ่ือให้สอดรับกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายผู้บริหาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึง 



[802] 

 

การพัฒนาระบบราชการตามกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ และการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน  
ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง และในปัจจุบันอยู่ ระหว่างการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

2.2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุง และแก้ไขตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวทาง
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
และการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในกระบวนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปรับปรุง และแก้ไขตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
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สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการในส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 
24 คน และพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) และบุคลากรอ่ืน ๆ ในส านักงาน
สถิติจังหวัด จ านวน 104 คน รวม 128 คน โดยผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาโดยตรง 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และเป็นเพศ

หญิง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 โดยมีผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20 -30 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.2 อายุ 31-40 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อายุ 41-50 ปี จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.6 และมีอายุ 51-60 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และมีผู้จบการศึกษา
ระดับชั้น ปวช. จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ระดับชั้น ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ านวน 18 

กำรวำงแผน (Planning) 

ค้นหำสภำพปัญหำ 
ศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ด้านสถิติและเทคโนโลยีดจิิทัล 

ค้นหำสำเหตุของปัญหำ 

การมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา
ทักษะด้านสถิติและเทคโนโลยีดจิทิัล 

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

Action 
สัมภาษณ์ โดยใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับข้ าราชการ 
พนั ก ง า น ร า ชก า ร  เ จ้ า ห น้ า ที่
บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) และ
บุคลากรอื่น ๆ 

ข้อสรุป (Conclusion) 

ทราบถึงแนวทางพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
ไปปรับปรุ ง และแก้ ไขตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 ระดับชั้นปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 และระดับชั้น
ปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ จ านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.8 เป็นพนักงานราชการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 เป็นเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 0 -5 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.3 ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ประสบการณ์ท างาน 11-15 ปี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ประสบการณ์ท างาน 16-20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ประสบการณ์ท างาน 21-25 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ประสบการณ์ท างาน 26 -30 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และมีประสบการณ์ท างาน 31 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.3 ตามล าดับ 

4.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ กับแนวทำงพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐฯ 

ตำรำงที่ 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ กับแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐฯ 

ล ำดับที ่ ควำมคิดเห็น μ σ 
ระดับ 

ควำมหมำย 
อันดับท่ี 

1 ด้านการตระหนักรู้และความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 3.96 0.581 ปานกลาง 2 

2 ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทลัเพื่อการท างาน 4.02 0.575 ปานกลาง 1 
3 ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือดิจทิัลภายในส านักงานสถิติ

จังหวัด 
3.73 0.640 ปานกลาง 5 

4 ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของผู้ปฏิบัติงาน 3.80 0.574 ปานกลาง 4 
5 ด้านการบริหารจดัการกระบวนการเปลีย่นแปลงสู่องค์กร

ดิจิทัล 
3.88 0.537 ปานกลาง 3 

โดยรวม 3.88 0.447 ปำนกลำง  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมต่อแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.88, σ=0.447) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=4.02, σ=0.575) รองลงมาคือ 

ด้านการตระหนักรู้และความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.96, σ=0.581) 

ด้านการบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.96, σ=0.581) 
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ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (μ=3.80 , σ=0.574) และ 

ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือดิจิทัลภายในส านักงานสถิติจังหวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (μ=3.73, σ= 0.640) 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐภำยในส ำนักงำนสถิติจังหวัด กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

จากผลการศึกษา พบว่า การศึกษาในภาพรวมต่อแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
ทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
รองลงมาคือ ด้านการตระหนักรู้และความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล ด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานและ 
ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือดิจิทัลภายในส านักงานสถิติจังหวัด ตามล าดับ 

1) ด้านการตระหนักรู้และความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อแนวทางในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านสามารถสนับสนุนและปฏิบัติตน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ท่านมี
ความพร้อมที่จะสนับสนุนสื่อสารสนเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกรูปแบบ ท่านสามารถให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง ท่านสามารถบ ารุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคว าม
ต่อเนื่อง และท่านมีความรู้และความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามล าดับ 

2) ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างานต่อแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ (Real Time) 
รองลงมาคือ ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศในการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้สนทนา เช่น 
Smartphone Labtop Tablet และสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลขั้นต้น
ส าหรับการท างาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
ท่านสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการใช้โปรแกรม
ดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า ตามล าดับ 
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3) ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือดิจิทัลภายในส านักงานสถิติจังหวัดต่อแนวทาง 
ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด  
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอ (Video Conference) และมีเครื่องมือในการบ ารุงรักษาเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศมีความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบตรวจสอบและควบคุมครุภัณฑ์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรายงานผลการส ารวจ 
เป็นต้น มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอส าหรับ 
การปฏิบัติงาน เช่น เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์ เครื่องส ารองไฟ และระบบเครือข่ายมีความเร็ว มีความ
เสถียรภาพ และมีจุดเชื่อมต่อที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น Lan Internet Wi-Fi ตามล าดับ 

4) ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานต่อแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 
ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านสามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการและ
ให้บริการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ ท่านสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของส านักงาน ท่านสามารถแนะน าวิธี
แก้ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ท่านสามารถจัดการสารสนเทศ ประมวลผลและ
น าเสนอข้อมูลผลการส ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถให้ความรู้ค าปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม และท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

5) ด้านการบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลต่อแนวทางในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท่านคิดว่า “ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ควรมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล เต็มรูปแบบหรือไม่” รองลงมาคือ ท่านสามารถ
พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การท างานแบบดิจิทัล ท่านสามารถ
สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการท างานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายองค์กรดิจิทัล 
ท่านสามารถก ากับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การท างานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรูปแบบ  
การท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถ
คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรดิจิทัล ตามล าดับ 
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5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
จากผลการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สามารถสรุปได้ว่า ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา จันทร์อ่อน 
(2562) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
พบว่า การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัลมีความสอดคล้องกับแนวคิด
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในด้านการสร้างระบบการพัฒนาสนับสนุนด้านบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงาน
สามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์แต่ระหว่างการด าเนินงานพบสาเหตุของปัญหา อุปสรรค  
ในด้านช่วงอายุวัยที่แตกต่าง ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน อีกทั้งการปรับทัศนคติของบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในสร้างการรับรู้ 
เข้าใจต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เป็น
หน่วยงานดิจิทัล  

ความพร้อมด้านเครื่องมือดิจิทัลภายในส านักงานสถิติจังหวัด เป็นด้านที่ยังมีความพร้อม 
ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายในส านักงานสถิติ
จังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องสแกน 
เครื่องพิมพ์ เครื่องส ารองไฟ และระบบเครือข่ายมีความเร็ว มีความเสถียรภาพ และมีจุดเชื่อมต่อ  
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น Lan Internet Wi-Fi โดยอาจเกิดขึ้นเพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความล้า
หลัง ช ารุดเสียหาย และอาจไม่มีเพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ 
และประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชบา โพธิ์มณี 
และโกวิท รพีพิศาล (2563) การศึกษาเชิงประจักษ์ด้านทักษะการรู้เท่าทันนวัตกรรมดิจิทัลของ
ข้าราชการทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางและประโยชน์การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทัน
นวัตกรรมดิจิทัลล้วนมิอิทธิพลที่ส่งผลมาจากทักษะด้านต่าง ๆ 1) ด้านการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
ได้แก่ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมปฏิทิน 2) ทักษะการใช้
เครื่องมือ ด้านดิจิทัลขั้นต้น ได้แก่ การใช้โปรแกรมน าเสนอ การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การใช้
โปรแกรมตารางค านวณ 3) ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมจับ
ภาพหน้าจอ การก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน และ 4) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลคือเรื่อง  
ของการใช้ชุดโปรแกรมส านักงานโดยเฉพาะโปรแกรมตารางค านวณ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ภายในส านักงานสถิติจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอ 
ต่อการใช้งานกับบุคลากร เนื่องจากเครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและล้าสมัย 
สาเหตุเกิดจากมีการบรรจุข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ แต่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ใช้ในการปฏิบัติงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นั้นล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานกับ
ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ ได้ จึงต้องมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน และอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป อีกทั้งยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากสถานที่  
ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดจากบุคลากรเดิมยังสงวนพื้นที่และสิ่งของไว้ และหากน าออกไปอาจไม่มี
การทดแทน เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีแบบแผนนโยบายการจัดสรรพ้ืนที่อย่าง
ชัดเจนและบุคลากรเดิมต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2) ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลในหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางมีจ านวนน้อย 
ไม่เพียงพอต่องานในปัจจุบันซึ่งต้องรองรับงานที่ เป็นเทคโนโลยีตามนโยบาลไทยแลนด์ 4.0  
ในภาพรวมของหน่วยงาน อาทิเช่น ระบบ VDO Conference งานปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
สายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  
จึงต้องมีการการส่งเสริมให้บุคลากร เข้าอบรมจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความช านาญการ
โดยเฉพาะ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในระหว่างเจ้าของงานเดิมก่อนการส่งมอบงานและภายในมีที่ร่วม
ปฏิบัติงานด้วยกัน และมีการก าหนดนโยบายเป็นมาตรฐาน การใช้งานซอฟต์แวร์ส านักงานหรืออ่ืน ๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส านักงาน 

3) ควรมีสนับสนุนงบประมาณด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลให้แก่
บุคลากรต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่เป็น Compatible กัน และความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้นค่อนข้างจะรวดเร็ว
บุคลากรเฉพาะทางก็จ าเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาทักษะ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะนั้นจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงควรมีการวางแผนด้านงบประมาณไว้
ส าหรับการพัฒนาบุคลาการเฉพาะทางให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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กิตติกรรมประกำศ 

การท าวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์  
ที่ปรึกษาการวิจัย ผู้ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตรวจแก้ไขด้วย
ความเอาใจใส่มาตลอด ซึ่งฝึกให้ผู้วิจัยมีวิธีคิด การวิเคราะห์ และความละเอียดรอบคอบในการท าวิจัย
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่
ผู้วิจัย ตลอดจนเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่าน 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์การให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 
ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่ให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้

เกิดความมานะพยายามในการศึกษาครั้งนี้ จนประสบความส าเร็จด้วยดี 
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กำรประเมินผลโครงกำรอำสำสมัครบริบำลทอ้งถิ่นเพื่อดูแลผูสู้งอำยุทีม่ีภำวะ
พึ่งพิง กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล ำภู 

อุษาพร ชัยโยธา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู” เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูและศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนินโครงการฯ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลจาก  
การสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างชัดเจนชัดเจน ซึ่งจะแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม 
ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 15 คนและผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 15 คน และข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ ข้อสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมาก
เนื่องจากได้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ในแต่ละด้าน เช่น ด้านร่างกาย การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัด การช่วยเหลือดูแล
กิจวัตรประจ าวัน ด้านจิตใจที่ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและความสัมพันธ์  
ในครอบครัว และด้านสังคมที่มีการประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ การประเมิน
ปัญหา/ส่งต่อ การดูแลสุขภาพตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง คือ งบประมาณที่รัฐ
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความไม่เพียงพอในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในส่วนของการจัดสรรค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท 
เป็นจ านวนที่น้อยและไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งมีสัญญาในการปฏิบัติงาน 1 ปี อาสาสมัคร

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: Usaporn.cha@stu.nida.ac.th 
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จึงมีความต้องการที่จะให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิมค่าตอบแทนและให้ต่อสัญญาการจ้าง
เพ่ือให้อาสาสมัครได้มีก าลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และวัสดุ อุปกรณ์ การลงพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินสังกัดเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ล้างแผล เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น แต่ยังมีไม่เพียงพอกับการดูแลผู้สูงอายุ
เนื่องจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้มีการไปขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล อีกทั้งปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงบุคลากร  
ไม่เพียงพอเนื่องจากจึงท าให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงได้ 
นอกจากนี้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงยังต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการสนับสนุนการด าเนินงานที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ คือ ต้องการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ให้ความส าคัญกับคนพิการมากขึ้น หรือมีการจัดสวัดิการให้กับผู้สูงอายุ เช่น 
การบริการด้านการแพทย์ การสนับสนุนรถวีวแชร์ เตียงนอน ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น  
ค ำส ำคัญ: การประเมินผลโครงการ, อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 
1. บทน ำ 

ด้วยสถานการณ์ประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ  โครงสร้าง
ประชากรที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสังคมที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging 
Society) ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตรา  
การเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืน  
ยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ด าเนินไปเช่นเดียวกับนานาประเทศ กล่าวคือ การด าเนิน
นโยบาย ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวขึ้น และมีโอกาส
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผน
ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวท าให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์และอัตราการ
เกิดมีแนวโน้มที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร กล่าวคือ ประชากรที่
อยู่ในวัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง 

หากพิจารณาจากค าจ ากัดความที่ว่าสังคมผู้สูงอายุคือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่า 10% หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 7% ประเทศไทยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุ
แล้วตั้งแต่ปี 2548 เพราะตอนนั้นประเทศไทย มีประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10.4% และยังคาดการณ์ว่า
ในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจาก



[814] 
 

 

จ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 14% 
คาดว่าในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้อายุเกิน 60 ปี 23.5% กล่าวโดยรวม คือ ประเทศไทยจะก้าว
จากสังคมผู้สูงอายุ เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในเวลาเพียง 20 กว่าปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อย
เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ โดยเมื่อมีคนแก่หรือคนชรามากขึ้น สัดส่วน
คนท างานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลง เกิดปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศได้ผู้สูงอายุต้องเกษียณจากการงานไม่มีรายได้ต้องอาศัยรายได้จากเงินที่เก็บ
ออมไว้ถ้าหากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพเป็นภาระแก่สังคมที่ต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อถึงวัยสูงอายุสภาพร่างกายและ
จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัว และที่ส าคัญเมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกาย เริ่มเสื่อมถอยลง 
ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมา ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนสมควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับ
จ านวนผู้สูงอายุที่จะมีเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ประกอบกับเมื่อปี 2562 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด -2019 
ท าให้หลายประเทศออกมาตรการเพ่ือยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลท าให้  
ประชาชนตกงานมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดรัฐบาลจึงได้มี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายต่าง ๆ มาเพ่ือสร้างให้ประชาชนมีงานท าและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 2019 
ไปยังส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ในหลักการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าว โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงให้ได้รับสิทธิการอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและกายภาพบ าบัดตลอดจนการ
แนะน าดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข  
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
เพ่ือประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูคืออะไร
และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

3.2 ศักยภาพของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีมากน้อยเพียงใด
และข้ึนอยู่กับปัจจัยใด 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ สุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัดจาก
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

4.2 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ลงพ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ  
 
5.วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
5.1.1 ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 

สุพัตรา สุภาพ (2540) การมีอายุเพ่ิมขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้ได้เริ่มตั้งแต่บุคคลเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อม
จิตใจสังคมและจิตวิญญาณที่แตกต่างไปจากวัยหนุ่มสาวในด้านการก าหนดช่วงแห่งการเข้าถึงความ
เป็นผู้สูงอายุและการก าหนดความหมายของผู้สูงอายนี้ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ค าว่า “ผู้สูงอายุ” 
มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Elderly หรือ Age มาในประเทศไทยได้บัญญัติขึ้นโดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ 
สิทธิสุนทร เมื่อปี พ.ศ. 2506 เนื่องจากที่ประชุมของผู้สูงอายุเห็นว่าความแก่หนุ่มชราไม่มีอะไรเป็น
เครื่องวัดและเครื่องขีดคั่นกับทั้งไม่สมควรใช้ค าว่าผู้ชราเพราะจะท าให้รู้สึกหดหูจึงให้ใช้ค าว่าผู้สูงอายุ
ตั้งแต่นั้นมาโดยให้หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความเสื่อมของร่างกายตามสภาพมีก าลังถดถอย
เชื่องช้าหรือเป็นผู้ที่มีโรคสมควรจะได้รับการช่วยเหลืออุปการะ  

องค์การสหประชาชาติซึ่งได้จัดการประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุ (World 
Assemblyon Aging: WAA) เมื่อปี 2525 ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ให้ความหมายผู้สูงอายุ
คือบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
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สรุปจากแนวคิดความหมายของผู้สูงอายุสรุปได้ว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งเพศหญิงและเพศชายถ้านับตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผู้ที่เกษียณอายุการท างานแล้วโดยมีสภาพ
ร่างกายมีการเสื่อมถอยตามธรรมชาติที่มนุษย์มิอาจหลีกเลี่ยงได้ทางด้านร่างกายจิตใจเป็นผู้ที่ไม่
สามารถท างานหรือกิจกรรมที่เคยท าในอดีตได้อันเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของร่างกายที่เป็นผลท า
ให้เกิดโรคภัยและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม 

5.1.2 สภำพปัญหำของผู้สูงอำยุไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ผู้สูงอายุไทยโดยการ

สนทนากลุ่มและสรุปปัญหาของผู้สูงอายุได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาของอายุเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  
1) ปัญหาด้านร่างกาย ได้แก่ การเสื่อมถอยของสุขภาพเช่นโรคของผู้สูงอายุอวัยวะ

ภายในเสื่อมถอยเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมโรคเอ็นเสื่อม
และโรคอ่อนเพลียเป็นต้น  

2) ปัญหาด้านจิตใจซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัญหาที่มา
รุมเร้าจิตใจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงปัญหาเยาวชนที่เป็นอนาคตของลูกหลานเป็นผลให้
ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลเครียดส่งผลให้เกิดโรคแก่ร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง  
โรคไขมันอุดตันเป็นต้นสรุปจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มี
การเปลี่ยนแปลงไม่เพียง แต่ทางด้านร่างกาย แต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจความรู้สึก
และพฤติกรรมต่าง ๆ จนท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนครั้งวัยเด็กหรือ  
วัยหนุ่มสาวท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้
นอกจากผู้สูงอายุจะต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของตนเองเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกภาคส่วนควรจะ
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เอ้ือต่อผู้สูงอายุที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5.1.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ 
พูนสุข สีตะปะคล (2550) ได้ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากการศึกษาพบว่าการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ 1) บริการ
ด้านรักษาพยาบาล 2) สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุ 3) สวัสดิการด้านการส่งเสริม
อาชีพและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่บริการด้ามรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมทางสันทนาการ
และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  4) บริการด้านการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมทางสังคม 
5) สวัสดิการด้านนันทนาการ และ 6) สวัสดิการด้านอื่น ๆ 

สรวิชย์ ภูมิศรี (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทภารกิจในการด าเนินงาน
การดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอเมืองจังหวัดเลย จากการศึกษาพบว่าการ
ดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด านั้นจะถูกบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ด้านการบริหารชุมชนและสังคมทั้งในแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์และแผนงานการบริหารทั่วไป  
ซึ่งโครงการโดยส่วนใหญ่จะเก่ียวกับการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ 

สิงหา จันทร์วงษ์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางจากการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในชนบทของไทยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายในเป็นผล
จากความเสื่อมทางร่างกายที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่วนตัวและสังคมซึ่งอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีผู้สูงอายุและองค์ประกอบภายนอกเกี่ยวข้องกับการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจเพ่ือการด ารงชีพขั้น
พ้ืนฐานในสังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย
นอกจากนี้การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมีความขัดแย้งกับภูมิปัญญา
ดั้งเดิมทั้งนี้สิ่งแวดล้อมในอดีตถูกท าลายโดยระบบทุนนิยมเป็นอุปสรรคส าหรับผู้สูงอายุในชนบท 
ซึ่งพ่ึงพาธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีพ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับพิษภัยจากสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้ว่าสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย แต่สวัสดิการดังกล่าวมีจ านวน จ ากัด และยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุ  
ที่อาศัยอยู่ในชนบท และ 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทซึ่งได้
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในชนบททุกด้านเป็นฐานข้อมูลได้รูปแบบซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมการส่งเสริมโดยครอบครัวระบบคุ้มครอง
สวัสดิการโดยครอบครัวการพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัวการจัดการความรู้และการวิจัยโดยครอบครัว 
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสูงอายุและครอบครัว
ทั้งได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากกลุ่มผู้สูงอายุผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้น าชุมชนอยู่ใน
เกณฑ์ดีสรุปโดยภาพรวมรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในชนบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ด ารงคุณค่าแห่งปูชณียบุคคลของสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป 

สุพร คูหา (2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลหนองขาวอ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจากการศึกษาพบว่า 1) สภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกายโดยการเจ็บป่วยทางร่างกายด้านจิตใจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความจ า  
ไม่ดี แต่พบว่ามีความพอใจต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิก 
ในครอบครัวนอกจากนี้ยังพบว่ามีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกบ้านเช่นสะอาดบรรยากาศดีไม่มีมลพิษ 2) ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้สูงอายุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาของตนเองที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคต และ 3) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพบว่าต้องให้ความส าคัญในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็นอันดับแรกก่อนโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นประจ า
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ทุกเดือนรองลงมาต้องให้ความส าคัญทางด้านจิตใจโดยการเสริมสร้างความมั่นคงทางใจด้วยการจัด
โครงการแสดงธรรมเทศนาส าหรับผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือนนอกจากนี้ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มชมรมส าหรับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม ควรเน้นให้มีการเพ่ิมเงินเบี้ยยังชิพคนชราแบบ
จัดเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน 

5.2 ทฤษฎีและโมเดลกำรประเมิน 
ทฤษฎีการประเมินมีด้วยกันหลายทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมีลักษณะเฉพาะจุดเด่นจุดด้อยและ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนั้นการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งจึงไม่ควรยึดติดในเรื่องของ
ทฤษฎีหรือโมเดลการประเมินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงบริบทและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโครงการรวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เอ้ือต่อการใช้โมเดลนั้น ๆ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการใช้โมเดลนั้น ๆ ควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปโมเดลการเมินที่ส าคัญดังนี้ 

1) โมเดลการประเมินของ Tyler (1943, อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุลวิบูลย์ศรี , 
2546) เป็นแนวคิดของการประเมินที่ยึดจุดหมาย (Goal-base Model) Tyler (1943) มีความเห็นว่า
การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดได้โดยมี
ความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนรัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการ
ประเมินได้เป็นอย่างดี Tyler (1986) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (Tyler, 
1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ 

(1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objective) 
(2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the Learning Plan) 
(3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการประเมินโครงการ (Evaluation to Guild 

Program Development) 
(4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
(5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the 

Outcome of on Education Program) 
(6) การติดตาม (Follow Up) และการประเมินผลกระทบ ( Impact 

Evaluation) 
จุดเด่นของแนวคิดนี้คือมีความสะดวกและขัดเขจนในการประเมินข้อ จ ากัด คือถ้ามี

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนอาจน าไปสู่ปัญหาในการประเมินหรือถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็
อาจประสบปัญหาเรื่องการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้รับการยอมรับ
หรือไม่เนื่องจากยังมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) สูงรวมทั้งการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก
จะท าให้ละเลยสิ่งอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ท าให้สามารสนเทศท่ีได้จากการประเมินมี จ ากัด 
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2) โมเดลการประเมินของ Alkin (1969; อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานนท์, 2550) ได้เสนอ
รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE (Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน้น
ของการประเมินตามแนวคิดนี้คือเป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของ  
การประเมินว่าเป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับ
ผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับการด าเนินโครงการขอบข่ายของการประเมิน
ประกอบไปด้วย 

(1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนา
สภาพของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นการประเมินระบบจะช่วย
ให้สามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสิ่งที่ต้องศึกษา ได้แก่ ความต้องการของ
ประชาชนชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน  

(2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการ
ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการเพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมของโครงการผู้ประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับ
ประเมินผลที่จะได้รับจากการใช้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วยเพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบ  
ในการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา
โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน  

(3) การประเมินการน าไปใช้เพ่ือด าเนินโครงการ (Program Implementation) 
เป็นการประเมินขณะที่ก าลังด าเนินโครงการเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือไม่เพียงไร  

(4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็น
การประเมินเพ่ือหาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดหมายผู้ประเมินมีบทบาทส าคัญ
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการตลอดจนผลกระทบ
ของโครงการที่มีต่อโครงการอื่นเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป  

(5) การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Acceptance) ขั้นตอน
นี้ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ 
ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ได้จากผู้ประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่าจะด าเนินกับโครงการในลักษณะใด
อาจยกเลิกประปรุงใหม่หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก 

3) โมเดลการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1967, อ้างถึงใน 
สุวิมล ติรกานันท์, 2550) แดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีมและคณะได้เสนอแนวคิดเกี่ยวรูปแบบการประเมิน
ที่เรียกว่า CIPP Model สตัฟเฟิมบีมได้ให้ความหมายของการประเมินว่าการประเมินเป็นกระบวนการ
ของการบรรยายการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมซึ่งในการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้านดังนี้ 
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(1) การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็น
เพ่ือก าหนดการด าเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คาดหวังบริบทของสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริงรวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความไม่
สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังโดยการประเมินบริบทจะท าให้ได้ข้อมูลส าคัญ  
เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบ 
เพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงหรือไม่วัตถุประสงค์
ของโครงการชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายองค์กรหรือไม่โครงการมีความเป็นไปได้ในแง่ของ
โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ หรือไม่เป็นต้น  

(2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระบบบริหารจัดการ  
ที่วางแผนไว้เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการประเมินปัจจัย
น าเข้าเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญเช่นปัจจัยที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมเ พียงพอ
หรือไม่กิจกรรมหรือทางเลือกที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น 

การประเมินในข้อนี้จะน าไปสู่การวางแผนซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสิ่งที่ด าเนินการโดยพิจารณาความสอดคล้องความสมบูรณ์ประสิทธิภาพความเหมาะสม
ของการบริหารผลกระทบและความเป็นธรรมความเป็นไปได้ด้านแผนงานแผนเงินและแผนก าลังคน  

(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผล
การบริหารโครงการอันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้เพ่ือจัดหาสารสนเทศ 
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการต่อไปการประเมินนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ  

(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้
จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
โดยพิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการในทุก ๆ ด้านผลการประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะด าเนินการต่อยุติปรับขยายหรือยกฐานะจากส่ง
การเป็นงานประจ าเป็นต้น 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2561) กล่าวว่าตัวแบบ CIPP Model เป็นที่นิยมใช้ในการ
ประเมินนโยบายสาธารณะทางด้านสังคมศาสตร์, การศึกษาและสาธารณสุขเนื่องจากเน้นวิธีการศึกษา
ที่หลากหลายทั้งการศึกษาบริบทในเชิงลึกการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพและผลตอบแทน  
ในเชิงปริมาณอีกท้ังตัวแบบดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงทุกมิติที่ถูกประเมินตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
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ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและขั้นตอนกาประเมินผลจึงท าให้ CIPP Model เป็นตัวแบบที่
นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการในปัจจุบัน 

5.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
ภำพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) โดยค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
ซึ่งให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 15 คน และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 15 คน เพ่ือน ามาวิ เคราะห์ในการ
ประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 
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3) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามโครงสร้างของ
เนื้อหาในแบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปสู่ค าตอบการประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาการประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูและศักยภาพของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
มีมากน้อยเพียงใดและขึ้นอยู่กับปัจจัยใด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) โดยค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) ประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
จ านวน 15 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 
15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

6.1 ด้ำนบริบท (Context) 
1) จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจังหวัดหนองบัวล าภู 
พ.ศ. 2564 มีจ านวน 1,044 คน (ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 
2564) จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู มีจ านวน 134 คน และจ านวนผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เฉลี่ยจะอยู่ที่ 15 -20 คน ซึ่งท าให้การดูแล
ผู้สูงอายุไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 

2) สภาพแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบว่า เนื่องจากอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวน 2 คน ในแต่ละต าบล ซึ่งแต่ละต าบลมีหลายหมู่บ้านจึงต้อง
มีการใช้ระยะเวลาในการเดินทางแต่ไม่ถึงกับล าบากมากเนื่องจากการเดินทางสะดวกและในแต่ละวัน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุจะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ 2-3 คน เท่านั้น เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอยู่คนละหมู่บ้านและจะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกรมอนามัย เช่น 
การปฐมพยาบาล การพูดคุยให้ก าลังใจ การให้ค าปรึกษากับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง  
การประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ของร่างกาย 
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6.2 ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
ความพร้อมของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผลการศึกษาพบว่ า

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมากเนื่องจากได้มีการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในแต่ละด้าน เช่น  
ด้านร่างกาย การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัด การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน 
ด้านจิตใจที่ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวและ 
ด้านสังคมที่มีการประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ การประเมินปัญหา/ส่งต่อ การดูแล
สุขภาพตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแต่ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ คื อ 
ด้านงบประมาณ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีงบประมาณที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ คือ ได้ค่าตอบแทน 5,000 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ซึ่งทางอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมองว่า 
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มเวลาแต่ค่าตอบแทนน้อยมาก และระยะเวลาในการจ้างน้อย ไม่มีความ
มั่นคง จึงอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการจ้า ง
ต่อไป  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสังกัด
เป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เช่น อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ล้าง
แผล เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น แต่ก็มีการจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาสาสมัคร
เนื่องจากบางรายอาจมีแผลกดทับจะต้องมีการล้างแผลทุกวัน จึงต้องขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพสต.)  เพ่ือให้เกิดความ
เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ สนับสนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณก็จะจ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทน คือ 5,000 บาท  
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสังกัดเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เช่น อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ล้างแผล เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
รวมถึงการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความต้องการเช่น 
รถวีวแชร์ เตียงนอน ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ส่วนหนึ่งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) บางครั้งก็จะมีการลงพ้ืนที่ร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ อสม.ในพ้ืนที่ด้วย เนื่องจากเป็นการดูแล
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ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเช่นเดียวกันจึงท าให้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกัน และมีการเข้าร่วมการอบรมจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย 

6.3 กระบวนกำร (Process) 
การด าเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่นได้มีการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงอย่างเต็มที่เต็มก าลั ง
ความสามารถซึ่งมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านร่างกาย  
การดูแลสุขภาพสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัด ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ส่วนใหญ่จะมีคนในครอบครัวคอยดูแลในด้านปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง บางรายมีโรคประจ าตัวมากกว่า 1 
โรค ซึ่งการดูแลของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะเข้ามาดูแลในการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพเบื้องต้น  
นวดผ่อนคลาย ดูแลความสะอาดเบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้และมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคเก๊า เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพตามที่แพทย์สั่ง เช่น การควบคุมอาหาร การทานยา
สม่ าเสมอ และการไปพบแพทย์ตามนัด  

2) ด้านจิตใจ  
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงส่วนใหญ่

จะมีสุขภาพจิตดี ไม่รู้สึกเหงา ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอยู่กันแบบครอบครัวดูแล ลูก ๆ ผลัดเปลี่ยนกันมา
ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหลานจะคอยดูแลตลอดเวลาเพราะว่าบางคนเคลื่อนไหวเองไม่ได้หรือเคลื่อนไหว
เองได้บ้างเล็กน้อย ผู้มาดูแลผู้สูงอายุได้ให้ค าปรึกษาแนะน ากับครอบครัวให้ผู้สูงอายุได้มีการออกก าลัง
กายบ้างหรือท ากายภาพบ าบัดตามที่ร่างกายของผู้สูงอายุสามารถท าได้ และการสร้างความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กับลูกหลาน มีลูกหลานคอยดูแลสุขภาพร่างกาย ดูแลเรื่อง 
การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ จึงท าให้ผู้สูงอายุกับลูกหลานมีความใกล้ชิดกันและ 
เมื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงก็ได้เข้ามาให้ค าแนะน าครอบครัว  
การดูแลผู้สูงอายุ การท ากายภาพบ าบัดเบื้องต้น การประเมินทางด้านร่างกาย และการให้ค าปรึกษา
แนะน าต่างที่เก่ียวกับผู้สูงอายุทางด้านจิตใจ  

3) ด้านสังคม  
การประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่พิการส่วนใหญ่จะอยู่แต่

ในบ้านมากกว่าการออกไปใช้บริการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ไปใช้
บริการมากที่สุด คือโรงพยาบาล เพราะส่วนใหญ่จะต้องไปพบแพทย์เป็นประจ า แต่เมื่อมีอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเข้ามาดูแลผู้สูงอายุและให้ความรู้กับครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุสอบถาม
อาการต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หากมีความต้องการให้ทางองค์กรปกครองส่วน



[825] 
 

 

ท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น รถเข็น เครื่องช่วยพยุง 
ไม้เท้า เตียงส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น และการประเมินปัญหา/ส่งต่อ การดูแลตามเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหว อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นก็จะมีการลงพ้ืนที่ดูแล ประเมินผล เช่น การประเมินผลสุขภาพเบื้องต้นตามแบบกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด การประเมินภาวะซึมเศร้า การประเมินภาวะสมองเสื่อมตามแบบฟอร์มของ
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด บางครั้งสามารถที่จะเรียกรถฉุกเฉินในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการที่น่าเป็น
ห่วงเพ่ือส่งถึงโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด  

6.4 ผลผลิต (Product) 
ศักยภาพของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผลการศึกษาพบว่า

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ผ่านการอบรมการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จ านวน 70 
ชั่วโมง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงพบว่าอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นมีศักยภาพในการด าเนินงานมากเนื่องจากต้องลงปฏิบัติงานทุกวัน ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ความดูแลประมาณ 15-20 คน และลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานวันละ 2-3 คน ซึ่งบางรายเป็นผู้ป่วยหนัก
จะต้องมีการตรวจประเมินและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะเข้าไปดูแลสุขภาพ
พ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัด ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน การให้บริการด้านสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น
กับครอบครัว การประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆการประเมินปัญหา/ส่งต่อและการดูแล
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดถึงแม้บางครั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพ.สต.) และ อสม. ร่วมลงพ้ืนที่ในการตรวจดูแลผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่ได้มาร่วมลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นประจ าทุกวันเหมือนกับอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  

งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาท และระยะเวลาในการจ้างตามโครงการ 1 ปี ซึ่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลว่า
ไม่เพียงพอกับการด ารงชีวิตแต่ยังดีกว่าไม่มีงานท าและไม่มีรายได้เลี้ยงชีพซึ่ง ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เนื่องจากปฏิบัติงานด้วยใจรักและต้องการช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะต่อ
สัญญาจ้างและขอให้เพ่ิมค่าตอบแทน เพ่ือจะให้อาสาสมัครได้มีก าลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์ การลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุกรณ์ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสังกัดเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ล้างแผล เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
แต่ยังมีไม่เพียงพอกับการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้มีการไปขอรับการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นท าได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร 



[826] 
 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้  

1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้ง
งบประมาณท าให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างมีน้อยและอยากให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุให้มากข้ึน 

2) บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมี
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินแห่งละ 2 คน ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงมีเป็นจ านวนมากจึงท าให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงได ้

3) ปัญหาครอบครัวของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นท้องถิ่นที่บางครอบครัวผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจน ท าให้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และรายได้ของผู้สูงอายุมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น
ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันส่งผลท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถที่
จะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ได้ 

4) ผู้สูงอายุบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตนเองท าให้บางครั้งท า
ให้การปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่

5) การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เท่าที่ควรหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานมาก เช่น การขอรถเข็น เครื่องช่วยพยุง ไม้เท้า เตียงส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น  

6) เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -
19) จึงท าให้การปฏิบัติงานยากขึ้น เนื่องจากต้องมีการระมัดระวังตัวทั้งอาสาสมัครฯเองและผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
แต่ก็มีการป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยใช้แอลกอฮอล์ตลอดในขณะปฏิบัติงาน 
 
7. อภิปรำยผล 

จากผลการศึกษา เรื่อง การประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูจากการศึกษาพบว่า
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมากเนื่องจากได้มีการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในแต่ละด้านเช่น 
ด้านร่างกาย การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟู กายภาพบ าบัด การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวัน
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ด้านจิตใจที่ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวและ 
ด้านสังคมที่มีการประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ การประเมินปัญหา/ส่งต่อ การดูแล
สุขภาพตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิยา ใจเย็น 
(2557) พบว่า ผู้สูงอายุที่พิการส่วนใหญ่จะมีคนในครอบครัวคอยดูแลในด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศัยและจะใช้เวลาในแต่ละวันอยู่กับครอบครัวมากกว่าจะออกไป
ใช้บริการต่าง ๆ รายได้หลักของผู้สูงอายุที่พิการมาจากการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง คือ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความไม่เพียงพอในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในส่วนของการจัดสรรค่าตอบแทนเป็นราย
เดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นจ านวนที่น้อยและไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งมีสัญญาในการ
ปฏิบัติงาน 1 ปี อาสาสมัครจึงมีความต้องการที่จะให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิมค่าตอบแทน
และให้ต่อสัญญาการจ้างเพ่ือให้อาสาสมัครได้มีก าลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

วัสดุอุปกรณ์ การลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุกรณ์ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสังกัดเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ล้างแผล เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
แต่ยังมีไม่เพียงพอกับการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้มีการไปขอรับการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นท าได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

บุคลากรในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจาก  
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแห่งละ 2 คน ซึ่งมีจ านวน 
ไม่เพียงพอต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีเป็นจ านวนมากจึงท าให้อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงได้ แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความเหมือนกับ  
การปฏิบัติงานของ อสม. จึงท าให้บางครั้งได้มีการประสานงานการลงพ้ืนที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลร่วมด้วย 

การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนการด าเนินงานที่นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายเดือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ คือต้องการให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ให้ความส าคัญกับคนพิการมากขึ้น 
หรือมีการจัดสวัดิการให้กับผู้สูงอายุ เช่น การบริการด้านการแพทย์ การสนับสนุนรถวีวแชร์ เตียงนอน 
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงจิตต์ นะนักพัฒน์ (2550) พบว่า 
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รัฐบาลและเอกชนได้มีการจัดบริการสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น บัตรสุขภาพ บัตรประจ าตัว
ผู้สูงอายุ บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน เป็นต้น 

ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองท าให้บางครั้งท าให้การปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และปัญหาครอบครัวของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
ท้องถิ่นที่บางครอบครัวผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ท าให้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และรายได้ของ
ผู้สูงอายุมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ได้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  
(โควิด-19) จึงท าให้การปฏิบัติงานยากขึ้น เนื่องจากต้องมีการระมัดระวังตัวทั้งอาสาสมัครฯเอง และ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นแต่ก็มีการป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยใช้แอลกอฮอล์ตลอดในขณะ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 
8. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้  

8.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ด าเนินโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ควรให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการโครงการ
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีภาระงานที่
เหมือนกันกับภารกิจงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงมีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าว 

8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเข้ามาช่วยเหลือ ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ จะต้องมีการส ารวจความ
ต้องการและสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุที่ว่างงาน 

 
9. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

9.1 ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.2 ควรศึกษาความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้หรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะห์ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง 2) เพ่ือแสวงหา 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับสูง และ 3) เพ่ือเสนอแนะ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจที่มีผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหารและ
พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด (สปป.ลาว) จ านวน 18 ท่าน โดยเป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ  
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของ
พนักงาน และด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ด้านการวางแผน 2)
ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็ว และ
ด้านความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ด้านการตัดสินใจ 
3) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็ว  
ด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านความถูกต้องของข้อมูล ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับสูง ด้านการควบคุมและติดตามผล และ 4) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการยอมรับของพนักงาน และด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง 
ด้านการสื่อสาร 

ขณะที่การแสวงหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทควรจะหาวิธีการในการปรับปรุงภาษาในซอฟท์แวร์
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว เพ่ือให้เกิดความง่ายในการใช้งาน รวมถึงท าให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานผ่านระบบ ERP เป็นไปอย่างถูกต้อง และเข้าใจตรงกันมากขึ้น 

 

                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทควรจะจัดให้มีการจัดอบรมพนักงาน  
ในเรื่องของการท างานของระบบ ERP ให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในส่วนของเนื้อหา
ของข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ท้ายที่สุด ปรับปรุงการสื่ อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
พนักงานที่ยังไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ 
ERP ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ค ำส ำคัญ: แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, กระบวนการการบริหาร

จัดการ, ผู้บริหารระดับสูง  
 
1. บทน ำ 

ประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ค าว่า 
ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยนายไกรสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว 
ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของลาว โดยใช้นโยบาย “จินตนาการใหม่” (New Economic 
Mechanism) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ไปสู่เศรษฐกิจแบบเปิด 
ภายใต้การชี้น าแนวทางโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และในปี 1988 สปป.ลาว ได้มีการจัดตั้งองค์กร 
เพ่ือบริหารจัดการการลงทุนที่มีชื่อว่า “คณะกรรมการคุ้มครองการลงทุน” และได้มีการออกกฎหมาย
ว่าด้วยการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวจากการลงทุนจากต่างประเทศ ต่อมาในปี  
2004 รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการปรับปรุงกฎหมายอีกครั้ง ด้วยการออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
อีกทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Management 
Committee: FIMC) โดยมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตการลงทุนให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและ
ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ  
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ตระหนักดีว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยส่งเสริมการจ้าง
แรงงานภายในประเทศ การสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทที่ผู้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นคนไทยได้น าเอาความรู้ด้าน  
การบริหารจัดการเข้ามาถ่ายทอดให้กับพนักงานทั้งคนไทยและคนลาวในการด าเนินธุรกิจ โดยเน้นย้ า
กับพนักงานว่า ในปัจจุบันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีความถูกต้องของข้อมูล 
มีความรวดเร็ว การใช้งานง่ายและเป็นที่ยอมรับของพนักงานจะต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) และการสื่อสาร (Communication) เรียกรวมกันว่า “ไอซีที” โดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม 
(Software) ผู้ใช้ (People Ware) ข้อมูล (DATA) และโครงสร้างระบบการสื่อสารข้อมูล (Network) 
เพ่ือน ามาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ดังนั้นการน าระบบ ไอซีที 
มาช่วยการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนการพัฒนา การตัดสินใจ การควบคุมและการสื่อสารของ
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ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน มีความรวดเร็ว มีความ
น่าเชื่อถือ มีความง่ายต่อการบริหารการจัดการ มีความปลอดภัย มีความคุ้มค่า มีความยืดหยุ่น มีการ
ตรวจสอบได้ง่าย มีความสะดวกต่อการเข้าถึง และเป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กร จะท าให้การ
บริหารจัดการธุรกิจเกิดความประสบผลส าเร็จ  

การบริหารและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องใหม่ และเป็นความจ าเป็นในการ
บริหารและจัดการในองค์กรทุกระดับในองค์กรที่มีขนาดใหญ่จะพบปัญหาที่ผู้บริหารลังเลใจในการ
ลงทุน หรือการตัดสินใจจัดหาระบบ นอกเหนือจากที่ระบบเหล่านี้มักมีการลงทุนที่สูงแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบกับการตัดสินใจดูจะไม่เพียงพอ การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหา และสร้างภาพรวมของระบบสารสนเทศขององค์กร
ขึ้นมา แต่การจะตัดสินใจในการลงทุนด้านเทคโนโลยี ก็ควรจะได้รับการวิเคราะห์ในเรื่องของ  
ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และโครงการสารสนเทศถ้าสร้างขึ้นมาโดยมีการจัดท าการออกแบบ
กระบวนการท างานใหม่จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานสามารถน าระบบสารสนเทศไปใช้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด และประการสุดท้ายการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศธุรกิจเป็นกระบวนการ  
ที่เสนอแนะให้ด าเนินการลักษณะรุกที่น าโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพ่ือการสร้างแผนกลยุทธ์  
ที่น าไปสู่การเป็นผู้น าของธุรกิจ 

กระบวนการการบริหารงานของบริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการ ซึ่งกระบวนการการจัดการประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการของการใช้ความคิด และการตัดสินใจโดยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ จากนั้นจึงท าการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้ทรัพยากร ทางการบริหารทีประกอบด้วย คน เงิน วัตถุดิบ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และใช้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด เช่น ด้านก าลังการผลิต ท าเลที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ การจัด
แผนผังการผลิต โครงการตารางการผลิต ส าหรับหลักในการวางแผนที่ดี ต้องค านึงถึง ได้แก่ 
การพยากรณ์ถึงความต้องการในอนาคต วัตถุประสงค์ นโยบาย โปรแกรมตารางการด าเนินงาน 
มาตรฐาน และงบประมาณด้านการผลิต ส่วนประโยชน์ของการวางแผนนั้น คือ องค์กรสามารถไปสู่
เป้าหมายได ้

2) การจัดองค์กร (Organizing) เพ่ือให้เป้าหมายของธุรกิจที่วางแผนไว้ล่วงหน้าประสบ
ความส าเร็จผู้บริหารจะมีการจัดโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งงาน มอบหมายงาน จัดพนักงานในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) การน า (Leading) หมายถึง การสั่งการ การชี้แนะ ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้ท างานตามค าสั่ง หรือค าชี้แนะของผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นภาวะผู้น า การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึง 

4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมข้ันสุดท้ายของกระบวนการบริหาร เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมาในช่วง
ของการวางแผน หากผลการปฏิบัติงานเกิดความแตกต่างไปจากมาตรฐาน ผู้ที่รับผิดชอบในงาน
ดังกล่าวจะต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับ มาตรฐาน 
โดยทั่วไปในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติอาจจะอยู่ในรูปของการซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
การควบคุมสินค้าคงเหลือ คุณภาพปริมาณตลอดจนเวลาในการออกสินค้าสู่ตลาดเป็นต้น 
โดยกระบวนการในการควบคุมจะเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานในการวัดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงน าผล  
ที่ได้จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานหลังจากการเปรียบเทียบแล้ว อาจจะเท่ากับสูง
หรือต่ ากว่ามาตรฐาน หากเท่ากับมาตรฐาน ย่อมแสดงว่าการปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย แต่หากผล  
ที่ได้รับเป็นผลลบต่อการปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องรีบหาทางแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก 
ซึ่งขอบเขตการควบคุมด้านการผลิตได้แก่ ปริมาณที่เพียงพอคุณภาพที่เหมาะสมทันต่อเวลา และเกิด
ต้นทุนที่ต่ าเป็นต้น 

5) การติดต่อสื่อสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของ
หน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ขององค์กรและสังคม โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ การสื่อสารในองค์กรจะท าให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ทั้งนี้การบริหารงานจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  
ส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์การจะ
ช่วยให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มาประกอบการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ในการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานหน้าที่ของการติดต่อสื่อสารในองค์กร ได้แก่การแบ่งปันข้อมูล การให้
ข้อมูลย้อนกลับ การประสานความร่วมมือ การจูงใจ การแสดงความรู้สึก และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
เ พ่ือให้ผู้บริหารในองค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เ พ่ือน าไปใช้ ในการวางแผน  การตัดสินใจ 
การบริหารงานโครงการต่าง ๆ อันจะส่งผลดีต่อผู้บริหารในองค์กรในด้าน การวางแผนกลยุทธ์  

ในกรณีของบริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัดนั้น บริษัทมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสุขในการท างาน และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการกับ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีพันธกิจ (Mission) ในการท าธุรกิจคือ การยึดหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรมในการท าธุรกิจ คือได้ประโยชน์ทั้ง ลูกค้า คู่ค้า บริษัท และพนักงาน จึงได้มีความต้องการ  
ที่จะท าให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ท าการจัดหา ซอฟท์แวร์ส าหรับ
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การวางแผนการจัดการที่มีชื่อว่า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการภายในบริษัทเมื่อเดือน มกราคม ปี 2020 เนื่องมาจาก การด าเนินธุรกิจของบริษัท
ในช่วงปี 2018 และ 2019 บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด มียอดขายเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ต่อปี 
แต่ในขณะเดียวกัน ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจกลับเพ่ิมขึ้นในอัตรา 8-9% ต่อปีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2020 หลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงได้น าระบบ ERP มาใช้เพ่ือเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System: DSS) ในการบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ทั้งในประเทศ สปป.ลาว และประเทศคู่ค้าเพ่ือนบ้าน เช่น ไทย จีน และเวียดนาม ธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ในประเทศ สปป.ลาว จะได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แต่ยอดขายของบริษัท เจบี  
เทรดดิ้ง จ ากัด กลับเพ่ิมขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบกับปี 2019 ขณะที่ต้นทุนในการบริหารจัดการได้ลดลง
ถึง 10% เมื่อเทียบกับต้นทุนในปี 2019 ซึ่งผู้บริหารระดับสูง (ผู้ถือหุ้น) บางท่าน เชื่อว่าเกิดจากการที่
ประเทศ สปป.ลาว ประกาศปิดประเทศ ท าให้ประชาชนไม่สามารถข้ามฝั่งมาซื้อสินค้าจากประเทศ
ไทยได้เช่นปกติ แต่ก็มีผู้ถือหุ้นบางท่าน เชื่อว่าปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจเช่นนี้เกิดจากระบบ 
ERP ที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารนั่นเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด 

2.2 เพ่ือแสวงหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ 
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด 

 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริหารและพนักงานทั้งชาวไทยและ
ลาว ของบริษัทเจบี เทรดดิ้ง จ ากัด (สปป.ลาว) 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะก าหนดเนื้อหา
งานวิจัยดังนี้ 

- แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะกล่าวถึง 
ด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความง่ายต่อการใช้งาน และการยอมรับของพนักงาน 

- กระบวนการการบริหารจัดการ จะกล่าวถึง ด้านการวางแผน การตัดสินใจ 
การควบคุม และการสื่อสาร 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2564 
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4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ แบ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ และการปฎิบัติ ดังนี้ 
4.1 การได้รับทราบถึงผลสรุปจากการศึกษา (Output) ได้แก่ 

- ความถูกต้องในระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความส าคัญต่อ 
การวางแผนบริหารงาน 

- ความรวดเร็วและความถูกต้องในการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ต่อการตัดสินใจ การบริหารงาน 

- ความง่ายต่อการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บ ริหารส่งผลต่อ 
การควบคุมบริหาร 

- การยอมรับของพนักงานที่ผู้บริหารใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่อการสื่อสาร
และบริหาร 

4.2 การน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน (Outcome) ในเรื่องต่อไปนี้ 
- การยอมรับการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร 
- การน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้กับโครงการต่าง ๆ ขององค์กรทุกระดับ 
- การน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กร 

 
5. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) 
เป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลโดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

5.1 กำรเลือกพื้นที่ในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการศึกษา 
การกระท าร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ถูกวิจัย การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยคือ บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด 
(สปป.ลาว) ที่มีจ านวนพนักงานรวมทั้งหมด 132 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูง 4 คน 
พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด 58 คน พนักงานฝ่ายขนส่ง 29 คน พนักงานฝ่ายคลังสินค้า 30 
คน พนักงานฝ่ายบัญชี 8 คน และพนักงานฝ่ายธุรการ 7 คน 

5.2 กำรเลือกแบบเจำะจง (Purposeful Sampling) โดยจะคัดเลือกผู้รู้ถึงข้อมูลที่ส ำคัญ
และก ำหนดคุณสมบัติในกำรเลือก ดังนี้ 

1) ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 2 ท่าน 
2) พนักงานฝ่ายการขายและการตลาดจ านวน 6 ท่าน 
3) พนักงานฝ่ายขนส่ง จ านวน 3 ท่าน 
4) พนักงานฝ่ายคลังสินค้า จ านวน 3 ท่าน 
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5) พนักงานฝ่ายบัญชี จ านวน 2 ท่าน 
6) พนักงานฝ่ายธุรการ จ านวน 2 ท่าน 

 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
2) เครื่องมือแบบสังเกต (Observation)  
3) แบบบันทึก (Field Note)  

5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์จะ
เป็นข้อมูลจากการถอดการบันทึกเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้งการสังเกต 
และการจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูล 
แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ดังนี้ 

5.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสร้ำงข้อสรุป 
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ผู้วิจัยจะตีความข้อมูลเพ่ือสร้าง

ข้อสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัท ที่เป็นข้อมูลที่ เป็นรูปธรรม ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และท าการจดบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นจึงจะลงมือสร้างข้อสรุปจาก  
การถอดค าให้สัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งข้อมูลทุกประเด็นของการสัมภาษณ์จะตรง
ตามกรอบแนวคิดและน ามาตีความข้อมูลเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 

2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) ผู้วิจัยจะท า
การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือจากการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม 
โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต น าข้อมูลมาจัดเรียงตามหมวดหมู่ให้เป็นระบบและประเภทต่าง ๆ หรือ
การลงรหัสข้อมูล (Coding) ให้อยู่ในรูปของประเด็นที่จะศึกษา เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์จากทัศนะของผู้ให้ข้อมูล เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว จึงท าการวิเคราะห์
เนื้อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและอธิบายกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงกัน 

5.4.2 กำรวิเครำะห์เนื้อหำ  
โดยผู้วิจัยศึกษาจากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากเอกสาร และสรุปเนื้อหาหลักตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์หาข้อสรุป และเขียนบรรยายเนื้อหาข้อมูลด้วยการพรรณนา 
เชิงวิเคราะห์และเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และอธิบาย
ผลร่วมกับหลักฐานจากการตรวจเอกสารและอิงตามแนวคิดทฤษฎี 
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6. ผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของ

พนักงาน และด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ด้านการวางแผน  
2) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็ว 
และด้านความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ด้านการตัดสินใจ  
3) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็ว 
ด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านความถูกต้องของข้อมูล ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับสูง ด้านการควบคุมและติดตามผล และ 4) ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ด้านการยอมรับของพนักงาน และด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง 
ด้านการสื่อสาร 

ขณะที่การแสวงหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทควรจะหาวิธีการในการปรับปรุงภาษาในซอฟท์แวร์
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว เพ่ือให้เกิดความง่ายในการใช้งาน รวมถึงท าให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานผ่านระบบ ERP เป็นไปอย่างถูกต้อง และเข้าใจตรงกันมากขึ้น 

ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทควรจะจัดให้มีการจัดอบรมพนักงาน  
ในเรื่องของการท างานของระบบ ERP ให้เข้มขน้มากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในส่วนของเนื้อหา
ของข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ท้ายที่สุด ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
พนักงานที่ยังไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มากขึ้นเพ่ือให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ 
ERP ให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้ 

 
7. สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

7.1 ประสิทธิภำพของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแต่ละด้ำน ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรระดับสูง ทำงด้ำนกำรวำงแผน  

จากผลที่ได้ คือ ด้านการยอมรับของพนักงานและด้านความรวดเร็ว พบว่าส่งผลต่อ 
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงในด้านการวางแผนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง การประมวลผลวิเคราะห์
ข้อมูล และยังเป็นการประสานการท างานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ ดังนั้น
บุคลากรหรือพนักงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ ต้องมีทักษะในการใช้งานและมีการ
ยอมรับต่อการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ Kroenke และ Hatch (1994; 
อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ นาคม่วง, 2547) สามารถอธิบายได้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือระบบที่ใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งด าเนินงานโดยบุคลากร จะท าการประมวลผลข้อมูลที่มีความถูกต้อง ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
ในการวางแผน 

ขณะที่การแสวงหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการวางแผนนั้น ควรจะเพ่ิมในส่วนของความง่าย  
ในการใช้งานของระบบ ERP ที่บริษัทน ามาใช้ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการวางแผนนั้น ผู้บริหารของบริษัทควรจะให้มีการ
ปรับในส่วนของซอฟท์แวร์ที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษให้มีการแปลเป็นภาษาลาวเพ่ือความง่ายในการ
เข้าใจความหมายของค าสั่งในซอฟท์แวร์มากขึ้น 

7.2 ประสิทธิภำพของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแต่ละด้ำน ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรระดับสูง ทำงด้ำนกำรตัดสินใจ  

จากผลที่ได้ คือ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็วและด้านความง่ายในการ  
ใช้งาน พบว่า ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการตัดสินใจ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในเรื่องกระบวนการในการตัดสินใจที่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร การรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรวดเร็ว สะดวก เป็นอิสระมากขึ้น มีความง่ายในการ  
ใช้งาน และมีการยอมรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ 
มีความคล่องตัวในการด าเนินงานสูงขึ้น และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในโอกาส
หรือปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจะต้องท าภายใต้ข้อจ ากัดทางสารสนเทศ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Simon (1960) ที่อธิบายขั้นตอนการตัดสินใจโดยใช้แบบจ าลอง 
(Model) ที่ประกอบด้วยตอนหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้ คือการใช้ความคิดประกอบเหตุผล 
(Intelligence) ที่ผู้ตัดสินใจจะรับรู้ถึงโอกาสหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากนั้นผู้ท าการตัดสินใจเริ่มเก็บ
รวบรวมข้อมูล หรือต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องเพ่ือน ามาสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบ 
(Design) ผู้ตัดสินใจวิเคราะห์และพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้มีความง่ายในการใช้งานของระบบ  
เป็นที่ยอมรับของพนักงานมีความรวดเร็วที่เหมาะสม มีความถูกต้องของข้อมูล น าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก ทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสมการคัดเลือก (Choice) ผู้ท าการตัดสินใจจะท า 
การคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสุด 

ขณะที่การแสวงหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการตัดสินใจนั้น ควรจะเพ่ิมในส่วนของการรวบรวม
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องตามไปด้วย 
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ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการวางแผนนั้น ผู้บริหารบริษัทควรจะจัดให้มีการ
อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความเข้าใจ
ตรงกันของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ 

7.3 ประสิทธิภำพของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแต่ละด้ำน ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรระดับสูง ทำงด้ำนกำรควบคุมและติดตำมผล  

จากผลที่ได้คือ ด้านการยอมรับของพนักงาน ด้านความรวดเร็ว ด้านความง่ายในการใช้งาน
และความถูกต้องของข้อมูล พบว่า ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงในด้าน  
การควบคุมและติดตามผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ  
การควบคุมและติดตามผล โดยกระบวนการในการควบคุมจะเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานในการวัด
ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงน าผลที่ได้จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานหลังจากการ
เปรียบเทียบแล้วอาจจะเท่ากับสูงหรือต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งการก าหนดมาตรฐานในการวัดขึ้นมา 
จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความง่ายใช้งาน และเป็นที่ยอมรับของ
พนักงานในการใช้ระบบ เพ่ือที่จะได้ควบคุมและติดตามผลในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Morton (1971; อ้างถึงใน ทวีศักดิ์  นาคม่วง , 2547) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่มีการท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งพนักงานมีการยอมรับในการใช้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความง่ายในการใช้งาน จะวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ท าหน้าที่ช่วยผู้ตัดสินใจสามารถนข้อมูล (Data) และแบบจ าลองต่าง ๆ 
(Model) มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผล 

ขณะที่ในการแสวงหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการควบคุมและติดตามผลนั้น ผู้บริหารของบริษัท
ค่อนข้างท่ีจะพอใจระบบ ERP ในด้านนี้ เนื่องจากระบบนี้สามารถช่วยให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการควบคุมและติดตามผลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม  
การแสวงหาความรู้ ในส่วนของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ของดัชนีชี้วัด ที่แต่ละฝ่ายงาน
ก าหนดขึ้นมาเองนั้นว่า มีความสมเหตุสมผลเพียงใด มีดัชนีชี้วัดตัวใด ที่มีค่าสูงหรือต่ าเกินไปหรือไม่ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการควบคุมและติดตามผลนั้น บริษัทควรจะเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์
เฉพาะวิชาชีพ มาช่วยเป็นคนกลางและถ่ายทอดความรู้ ในการก าหนดดัชนีชี้วัดของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้
บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างแท้จริง 
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7.4 ประสิทธิภำพของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแต่ละด้ำน ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของผูบ้ริหำรระดับสูง ทำงด้ำนกำรสื่อสำร  

จากผลที่ได้คือ ด้านการยอมรับของพนักงาน และด้านความรวดเร็ว พบว่า ส่งผลต่อ 
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการสื่อสาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า เป็นอย่างมาก ท าให้
สามารถมีการติดต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็ว สะดวกในการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นที่ยอมรับในการใช้งานอย่างมากของพนักงาน ส่วนประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแต่ละด้าน ที่ไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ทางด้านการสื่อสาร คือ 
ด้านความถูกต้องของข้อมูล ด้านความง่ายในการใช้งาน ไม่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และยังเป็น  
การติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานการท างานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ 
และพนักงานในองค์กร 

ขณะที่การแสวงหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการสื่อสารนั้น บริษัทควรจะแสวงหาช่องทางในการ
สื่อสาร ระหว่างพนักงานแต่ละฝ่ายให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่านี้ รวมถึงช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานที่ยังไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น ควรจะมีมากขึ้นและสม่ าเสมอ 
เพ่ือท าให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP ให้ได้มากที่สุด เท่าท่ีจะท าได้ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง ในด้านการสื่อสารนั้น ผู้บริหารของบริษัทควรจะจัดให้
บุคลากรหรือพนักงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ ต้องมีทักษะในการใช้งานและมีการ
ยอมรับต่อการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ ผู้บริหารบริษัทควรจะเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีความถูกต้อง รวมถึงการใช้ภาษาลาวควบคู่กับภาษาอังกฤษในซอฟท์แวร์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 

 
กิตติกรรมประกำศ 

ในการศึกษา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อ
กระบวนการ การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง กรณีศึกษา บริษัท เจบี เทรดดิ้ง จ ากัด (สปป.
ลาว) ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ เกิดจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าแผนก
และพนักงานในองค์กรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้เสนอแนะทั้งข้อดีและข้อเสียของระบบ สิ่งที่ปฏิบัติได้
จริงและสิ่งที่เป็นปัญหา สนองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
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สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ซึ่งเป็นอาจารย์  
ที่ปรึกษาในการเขียนวิจัยนี้ ที่ได้สละเวลาในการเอาใจใส่ สนับสนุน เสนอแนะแนวทาง แนวความคิด
และให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือที่จะให้งานวิจัยชิ้นนี้สมบูรณ์ที่สุด 
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ก ำหนดกำร 

กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดอุดรธำนี รุ่นที่ 26 

วันอำทิตย์ที่ 27 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 
  กลุ่มที่ 1 : UD 26  

อำจำรย์ผู้วิจำรณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง และ  
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (5) รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (6) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (5)  

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร : คุณประกาศิต ตั้งสกุล 
เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว 
ล ำดับ   เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 
 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1   
นายนราวุฒิ รัตนัง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเลย 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 
เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2   
นายวิญญู นิลศักดิ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ
ให้ส าเร็จและยั่งยืนในอ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 
เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3   
นายภูธเรศ สระแก้ว 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดขอนแก่น 

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 
เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4   
นางสาวอุษาพร ชัยโยธา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 
เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5   
นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า  
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การบริหารการเงินการคลังของจังหวัดอุดรธานี 
 

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 
เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6   
นายอัมพร อุดมชารี 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดสกลนคร ในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 
เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7   
นายประคอง ตันชุณห์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ส านักงานท่ีดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 
ส่วนแยกโนนสะอาด 

 เวลำ 12.00 -13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ล ำดับ   เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 
เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8   
นายธนโชติ ตั้งอรุณสวัสดิ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัญหาระหว่างร้านค้าประเภทจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9   
นางสาวสุธินี ศักดิ์พันธ์พนม 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวโน้มโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากเข้า
สู่ยุคยานยนต์ EV ประเภท BEV (Battery 
Electric Vehicle) 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10   
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุค าภา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นท่ีการศึกษา
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11   
นายนิติธร จดจ า 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาต าบลโพนสูง และ
ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12   
นางสาวสงกรานต์ ระโยธี 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี 

13 เวลา 15.05 - 15.20 น. 
 
เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13   
นายเกริกเกียรติ โฮมวงศ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

14 เวลา 15.30 - 15.45 น. 
 
เวลา 15.45 - 15.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 14   
นายประกาศิต ตั้งสกุล 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย 

15 เวลา 15.55 - 16.10 น. 
 
เวลา 16.10 - 16.20 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 15   
นางสุกัญญา ใจปิติ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

16 เวลา 16.20 - 16.35 น. 
 
เวลา 16.35 - 16.45 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 16   
นางนันทยา ศรีระโท 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักธรรมาภิบาลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนนหมู่บ้าน 
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

เวลำ 17.20 น. สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์ 
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ก ำหนดกำร 

กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดอุดรธำนี รุ่นที่ 26 

วันอำทิตย์ที่ 27 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 
กลุ่มที่ 2 : UD 26 

อำจำรย์ผู้วิจำรณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์  และ
อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์ 

นักศึ กษำกลุ่ มอำจำรย์ที่ ปรึ กษำ รศ .ดร .จั นทรานุ ช  มหากาญจนะ  (6 )  ศ.ดร .อุ ดม ทุ ม โฆสิ ต  (5 )  
รศ.ดร.ปกรณ์ปรียากร(5) 

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร : คุณปณวัฒน์ พยุงตน 
เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว 
ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิจำรณ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 
 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1  
 นายสุรวัฒน์ สอนดา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสกลนคร 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 
เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2   
นางสาววารณี จิตตะยโศธร 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวที
ประชาคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี 
อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 
เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3   
นายปณวัฒน์ พยุงตน 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเทศบาล
นครอุดรธานี (ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - 
พฤษภาคม 2564) 

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 
เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4   
ร้อยเอกหญิงทิพย์เกษร กุจนา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาการปรับองค์การภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID19 : กรณีศึกษา องค์กร
พยาบาล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 
เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5   
นางสาวมิชชิน พัชรฉัตรพัฒน์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
กู้ยืมเงิน ประเภทขายฝากทองค ารูปพรรณ 96.5% 
กรณีศึกษา ห้างทองชินเฮงเยาวราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 
เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6   
นายสุดเขต สหนันทรายุทธ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การควบคุมและตรวจสอบดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน 
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ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิจำรณ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 
เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7   
นางสาวอารีพร อุทัยเรือง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ภายในหน่วยงานส านักงานสถิติจังหวัดกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ) 

 เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 
เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8   
นางมะลิวัลย์ ไววอน 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการ
จัดสรรงบประมาณ กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9   
นายภาคิน ไชยนาม 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้น าชุมชนกับการสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ (กรณี
ข้าวอินทรีย์) ศึกษาผ่านผู้น าชุมชนบ้านว่านและ 
บ้านถ่อน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10   
นายทรงกต บุบปับพา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากศูนย์การจัดการขยะ
กรณีศึกษาศูนย์จัดการขยะเทศบาลเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11   
นางภัทรวดี วงศ์จารุรัตน์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเก่าน้อย
ต่อการเมืองระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชน
หมู่บ้านเก่าน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12   
นายภูวฤทธิ์ ศรีทอนสุด 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักทะเบียน กรณีศึกษา ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

13 เวลา 15.05 - 15.20 น. 
 
เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13   
นายกฤตพล แสงวิชัย 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจังหวัด
สะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู 

14 เวลา 15.30 - 15.45 น. 
 
เวลา 15.45 - 15.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 14   
นายฉัตรมงคล กลางท่าไค่ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในการ
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

15 เวลา 15.55 - 16.10 น. 
 
เวลา 16.10 - 16.20 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 15   
นายพชร ทองสุข 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินการ 
“โครงการหมู่บ้านอยู่เย็น ตามแนวทาง แผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง” กรณีศึกษา บ้านหาดค า หมู่ 2 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

16 เวลา 16.20 - 16.35 น. 
 
เวลา 16.35 - 16.45 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 16   
นายอัศวีน์ บุตรโคตร 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง ในการด าเนินการตามนโยบายการ
แก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา 

เวลำ 17.00  น. สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์ 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดอุดรธำนี รุ่นที่ 26 
วันอำทิตย์ที่ 27 มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 

กลุ่มที่ 3 : UD 26 
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และอาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร(6) รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย(9)  

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร : คุณนิชาภา แสนสุรินทร์ 
เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว 
ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิจำรณ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 
 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1   
นางสาวศิริน นิติมงคลกุล 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสร้างท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 
เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2   
นางสุชารัตน์ คามะดาจตุวิทย์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีกองทุนหมู่บ้านระดับ
ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 
เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3   
นางสาวตรีรัตน์ คันฉ่อง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
ท่ีมาใช้บริการห้างโฮมโปร สาขาสกลนคร 

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 
เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4   
นายน าโชค อนุสี 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 
เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5   
นายณภัทร  พิสัยพันธ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด
หนองคาย 

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 
เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6   
นางสาวลดาภัทร  ฉัตรธัญภูธิป 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษารูปแบบส่ือการตลาด และนโยบาย
รัฐบาล ท่ีมีปัจจัยส่งผลต่ออิทธิพล การสั่งซ้ือสินค้า
ออนไลน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 
เวลา 11.45 - 11.55 น. 
 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7   
ว่าท่ีร้อยตรีชัยตระการเดช  เครือค า 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขต
ท่ีดินท่ีไม่ชัดเจนระหว่างแปลง ในพื้นท่ีก่อสร้าง 
งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษา กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 
 

 เวลำ 12.00 -13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิจำรณ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 
เวลา 13.15 - 13.25 น. 

 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8   
นายวิริยะ บูชาเกียรติ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาความล่าช้าของการน าเอกสารเข้าส านวน
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e - Filing ศาลแขวง
อุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9   
นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาห้องเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 
เกินค่ามาตรฐาน 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10   
นายปรีชา มณีสร้อย 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะ เพื่อลด
ปริมาณขยะในหมู่บ้าน ของบ้านหนองสะไน  
ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11   
นายณดณณ์ ไชยหาญ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนการผลิตแหนม
เนือง บริษัท วีที แหนมเนือง จ ากัด จังหวัด
อุดรธานี 

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

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12   
สิบต ารวจโทกัมปนาท ถาวงษ์กลาง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาความสอดคล้องระหว่างภารกิจ บทบาท 
ขีดความสามารถ และ ค่าตอบแทน ของ สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน: กรณีศึกษา กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

13 เวลา 15.05 - 15.20 น. 
 
เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13   
นายนิเวศ ทองจรัส 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวทางการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า ป่าชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอโพธ์ิตาก จังหวัด
หนองคาย 

14 เวลา 15.30 - 15.45 น. 
 
เวลา 15.45 - 15.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 14   
Miss. Siliphone Keosouvanh 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ท่ีส่งผลต่อ กระบวนการ การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับสูง กรณีศึกษา บริษัท เจบี เทรดดิ้ง 
จ ากัด (สปป.ลาว) 

               
15 

เวลา 15.55 - 16.10 น. 
 
เวลา 16.10 - 16.20 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 15   
นายอนุสรณ์ จันทร์แจ้ง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มการ
มีส่วนร่วมการจัดสรรปันส่วนน้ า อ่างเก็บน้ าห้วย
หินกอง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

        เวลำ 17.00 น. สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์ 
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