


การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

 ก 

ค ำน ำ 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากจะเป็นการให้นักศึกษา
ได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมผลงานของนักศึกษา จึงได้จัดท า
หนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการศึกษาวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33 ในวิชา 
รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้น าเสนอ
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดย
มีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาอันจะประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีจ ากัด อาจจะมีข้อผิดพลาดในบางประการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย  

 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสสตร ์
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สารบัญ 

 
 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา     ฉ 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ผู้วิพากษ์และพิจารณาบทความ  ช 
ก าหนดการน าเสนอ         ซ 
ผลการศึกษาวชิา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ   
 

 ศูนย์อ านวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.): กรณศีึกษาความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการการรักษาชายฝั่งทางทะเลตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั่งยืนที่ 14 

 กฤตวิทย์ จันทคณางกูร                 1 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กฤษนันท์ ครึบกระโทก      18 

 การศึกษาการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร: กรณีศึกษา 
ส านักวิชาการและแผนงาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 กญัญาพัชร ศรีฤทธิ ์       48 
 แนวทางการพัฒนาเพ่ือประเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 

ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
 กัณฑมิา   แสงเนาวรัตน ์      75 

 การบริหารค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 
กรณีศึกษา: กลุ่มอ านวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

 กิตติ  วงศง์าม       103 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 กิตตินันท ์ จั่นศร ี       122 

 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
กรณีศึกษา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส านักงานใหญ ่

 กิตติยา  สีทองทุม       151 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  

กรณีศึกษา: ชุมชนริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 เขมนิจ ชูศรีทอง       163 
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 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาวะผู้น าขององค์การบริการส่วนต าบลกบินทร ์
กรณีศึกษา: ฝายชะลอน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (คลองพระปรง) บ้านนางเลง 
หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี 

 คณิศร เขตุเจริญ       179 
 ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 แคทรียา ปานบัวคลี ่                                              191 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญา ของพนักงานสอบสวน  
ระดับสถานีต ารวจ กรณีศึกษา : สถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 จิณฑ์จุฑา ใต้ตา       219 
 คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมพลศึกษา 

 จิรนันท ์ ศิริศักด์ิวัฒนา      235 
 การศึกษาบทบาทของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านการส่งเสริม 

การประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 จิรพงษ์ เศรษฐโอฬารกิจ      250 

 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการปฏิบัติภารกิจการบินของ 
ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

 จิรัฏฐ ์ สายสุวรรณ       276 
 การพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ส่วนประสานพื้นที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
 จุฑามาศ จันทร์งาม       308 

 การศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ 
ต ารวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 

 จุลพัฒน ์เจดีย ์       324 
 คุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การกรณีศึกษา:  

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 จุฬาลักษณ์  ประเสรฐิศร ี      351 

 แนวทางการเสริมสร้างจิตส านึกด้านการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย 
หน่วยงานภาครัฐกรณีศึกษาส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

 ชุติเดช ชื่นจิตต ์       384 
 ความพึงพอใจในมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและธนาคาร ที่ช่วยในการพักช าระหน้ี 

ของประชาชน ในวิกฤต Covid19  กรณีศึกษา: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
 โชติกา ไชยตา       400 

 การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจออนไลน์ 
 ฐานิศวร ์จริาธวัชชัย                  420 

 การจัดการองค์การของส านักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารงาน ปี พ.ศ.2563 

 ณฐัชยา ปัญญาใจ                  449 
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 การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในสิทธิสวัสดิการ 
ข้าราชการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 ดนิตา ธนาโชควิชญ                  474 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ทรงจิตติ วรภัย       491 

 บทความปัญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครและแนวทางการพัฒนา 
 ทักษณิ แก้วเอียด       514 

 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสภากรุงเทพมหานคร 
 ทิพย์ชนม์  เต่าทอง       535 

 การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการป้องกันโควิด-19 (COVID -19)  
แรงงานต่างด้าวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน 
กรณีศึกษา: ต าบลถ้ าสิงห ์อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 ธนพล  เอกรัตน ์       565 
 คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการส่วนกลาง  

กรมทรัพยากรน้ า 
 ธนภรณ์ โสตถิอุดม       599 

 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย ์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 ธัชปภา พุ่มสุวรรณ       608 
 การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 ธัญเทพ เบญจมิตร       634 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เป็นศูนย์กลางการบินไปปฏิบัต ิ

 ธิดารัตน์ คงสวัสดิ ์                  644 
 การศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้าโครงการต่อการจัดท าโครงการ 

ที่ประสบความส าเร็จและแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผู้บริหาร 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ธีรพัฒน ์สิงห์ทอง                 671 
 การศึกษาทัศนคติ ข้อเรียกร้อง ข้อจ ากัด กรณีไม่มีกฎหมายรองรับในการใช้ชีวิตคู่ 

ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
 นพมาศ  มั่นคง       686 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณบูรณาการ กรณีศึกษา: 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 นฤเทพ แก้วช่วง       708 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการก าหนดแนวทางการอนุรักษ ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 นฤพัชร ศรีผดุง       724 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 
 นันทิชา นาทอง       749 
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
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------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต    
 รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานุรักษ ์  
 รศ.ดร.ยุทธพงศ ์ลีลากิจไพศาล 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวชนกานต ์รักชาติ 

6210125063 
1. พัฒนาการของแนวคิด/ทฤษฎี
ของระบบการจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ... ในการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทย 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นายกิตตินันท ์จั่นศร ี
6210125004 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 

ศ.ดร.พลภัทร บรุาคม 

10.00-10.30 น. นายปองพล สดุวิไลพร 
6210125036 

3. ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณรายจา่ย เพื่อจดัท าบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตะเคียน 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสติ 

10.30-11.00 น. นายธัญเทพ เบญจมิตร 
6210125056 

4. การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่บาดเจบ็
และเสียชีวิตจากการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการ กองทุนสวัสดกิารกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

11.00-11.30 น. นายนฤเทพ แก้วช่วง 
6210125110 

5. การเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดท า
งบประมาณบูรณาการ กรณีศึกษาแผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐาน
ราก ปงีบประมาณ พ .ศ . 2564 

ศ.ดร.พลภัทร บรุาคม 

11.30-12.00 น. นางสาวอมราวดี ครองยุต ิ
6210125061 

6. แนวทางส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมอืงบางแม่นาง 
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นางสาวอริสา พึ่งเจียก 

6210125041 
7. การศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพันของสถาบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศกึษา อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จงัหวัดอา่งทอง 

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ             
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 1 การบริหารการเงินและการคลังและการปกครองท้องถิ่น  
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 1 (29/5/21) 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ฌ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. นายคณิศร เขตุเจริญ 

6210125070 
8. การศึกษาการมสี่วนร่วมของชุมชน
และภาวะผู้น าขององค์การบริการส่วน
ต าบลกบินทร์ กรณีศึกษา ฝายชะลอน้ า
เพื่อการอนุรักษด์นิและน้ า )คลองพระ

ปรง (บา้นนางเลง หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

14.00-14.30 น. นายวรุตม ์บัวเขียว 
6210125108 

9. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงราก
น้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากลุ  

14.30-15.00 น. นางสาวนูร์อาเซียน ยูโซะ 
6210125003 

10. ความซ้ าซ้อนของโครงสรา้ง 
ภารกิจ และงบประมาณของราชการ
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา  :จังหวดันครราชสมีา  
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสติ 

15.00-15.30 น. นายสาณุวัฒน ์ช่วยคงมา 
6210125055 

11.การประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ
ของกรมชลประทานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา  
กรมชลประทาน 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสติ 

15.30-16.00 น. นางสาวพิมพ์ภาณ ี 
รื่นพากเพียร 
6210125118 

12. ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาและอนุรกัษ์แหลง่
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกดิ 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

16.00-16.30 น. นางสาวรตัน์ชนานุช  
สุคันธรัต 
6210125081 

13. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการบรกิาร
ที่มีผลตอ่ความพึงพอใจของประชาชน 
กรณีศึกษาส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

16.30-17.00 น. นายณรงค์ชัย โง้วประดิษฐ ์
6210125044 

14. พัฒนาการของการปฏิรูป
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

  
 

    
 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์      
 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ ์  
 ผศ.ดร.กัณฑิมา นิลทองค า 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายวรเดช แสงสาคร 

6210125071 
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

09.30-10.00 น. นายบุลากร วิชระพล 
6210125002 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

10.00-10.30 น. นายสิทธิพงศ ์ชิกว ี
6210125043 

3. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎี  
การจัดการและพฒันาทุนมนุษย์ 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

10.30-11.00 น. นางสาวมณีรัตน ์ไข่มุกด ์
6210125075 

4. แรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงานของบุคลากร กรณีศกึษา 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

11.00-11.30 น. ว่าที่ร.ต.อภิยุทธ สตุัญตังใจ 
6210125086 

5. ปัจจัยสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

11.30-12.00 น. นางสาวรดา กรมแสนพิมพ ์
6210125092 

6. ปัจจัยความคาดหวงัในคุณภาพชวีิต
การท างานของขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
ส านักงานเขตบางพลัด 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นายกฤษนันท ์ครบึกระโทก 

6210125098 
7. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ที่สง่ผล
ต่อคุณภาพชีวติในการท างานของ
บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

13.30-14.00 น. นายกิตติ วงศ์งาม 
6210125105 

8. การบรหิารค่าตอบแทนที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่: กรณีศกึษากลุ่มอ านวยการ
พิธีการศพที่ได้รบัพระราชทาน
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ             
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 2 (29/5/21) 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ฎ 

 
เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 

14.00-14.30 น. นายวรยศ เลา่สกลุสุขไพศาล 
6210125109 

9. การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ศึกษาข้าราชการของ
สังกัดกรมควบคุมโรค 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

14.30-15.00 น. ร.อ.วชิระ ช านาญค้า 
6210125067 

10. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขา้ราชการกองบิน 4 
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

15.00-15.30 น. นางสาวศรัณย์ธร  
เพชรไพจิตรเจริญ 
6210125099 

11. ผลกระทบของการปฏิบัตงิานที่
บ้าน )work from home) ของ
เจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

15.30-16.00 น. นายทรงจิตต ิวรภยั 
6210125073 

12. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

16.00-16.30 น. นางสาวสาธิตา โพธิ์เจรญิกิจ 
6210125094 

13. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบรหิารมหานครระดับกลาง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กรณีศึกษา นักบริหารระดับกลาง: รุ่น
ที่ 25)  

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 

16.30-17.00 น. นายรัฐนินท ์ศิลารุจิรัชต์ธร 
6210125051 

14. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จต่อ
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ฏ  

 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.วีระวัฒน ์ปันนิตามัย      
 รศ.ดร.อัชกรณ ์ วงศ์ปรีด ี  
 ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. ร.ต.ท.จุลพัฒน ์เจดีย์ 

6210125033 
1. การศึกษาประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานสอบสวนสงักัด
กองบังคบัการต ารวจนครบาล 8 ตาม
ยุทธศาสตรส์ านกังานต ารวจแห่งชาติ 

รศ.ดร.ปกรณ ์ปรยีากร 

09.30-10.00 น. นางสาวธัชปภา พุม่สุวรรณ 
6210125072 

2. ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีผลต่อการปฏิบัตงิาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  :ฝา่ย

นย์ไปรษณีย์ บริษัท จัดระบบศู
ทไปรษณีย์ไ ยจ ากดั 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

10.00-10.30 น. นางสาวธนภรณ ์โสตถิอุดม 
6210125013 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

10.30-11.00 น. พ.อ.อ.พงษกรณ ์ใจใหญ ่
6210125029 

4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเสมียนประจ าส านกังาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ 
ต่างประเทศ 

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

11.00-11.30 น. นายสรกฤช จันทรคณา 
6210125095 

5. การเรียนรูจ้ากการปฏบิัติเพื่อ
แก้ปัญหาการไมผ่า่นการประเมินผล
การสอนภาษาอังกฤษของครูชาว
ต่างประเทศระหวา่งเทอมการศกึษา
ของ บริษัท ชวีานนัท์ กรุ๊ป จ ากัด 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์ 
ปันนิตามัย 

11.30-12.00 น. นางสาวยุวด ีกอบญุ 
6210125088 

6. คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการ กรณีศกึษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. น.ท.จิรพงษ์  

เศรษฐโอฬารกิจ 
6210125019 

7. การศึกษาบทบาทของส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้าน
การส่งเสริมการประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ             
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 3 (29/5/21) 
 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ฐ 

 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. ร.ท.วิชาญ จุติพิมาน

6210125083 
8. คุณลกัษณะทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการปฏบิัติงานของ
ระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ 
orbiter-3B 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

14.00-14.30 น. นายเอกพงศ์ ศรทอง 
6210125089 

9. การศึกษาการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของแตล่ะกลุ่มวิชาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้
คณะอนุกรรมการการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลติและพัฒนาก าลงัคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  

14.30-15.00 น. นางสาวพรปวณี์ รุง่เร ่
6210125104 

10. การศกึษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ชีพ -กู้ภยั 
จังหวัดนนทบุร ี

รศ.ดร.ประพนธ ์ 
สหพัฒนา 

15.00-15.30 น. นางสาวประกายแก้ว  
ใจเดียว 
6210125018 

11. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่
องค์การดิจิทลัของส านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

15.30-16.00 น. นางสาวกัญญาพัชร ศรีฤทธิ ์
6210125007 

12. การศกึษาการจัดการความรูก้ับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรณีศึกษา ส านักวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

16.00-16.30 น. นายวันเฉลิม เกียวจันทึก 
6210125074 

13. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของ
ภาวะผู้น า 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

16.30-17.00 น. นายฐานิศวร ์ จิราธวัชชัย 
6210125009 

14. เตรียมตวัอย่างไรส าหรบัการขาย
สินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ 

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีด ี

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ฑ  

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรตัน ์     
 รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค ์  
 ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร 
 อ.ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ   
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวจุฬาลกัษณ์ 

ประเสริฐศร ี
6210125079 

1. คุณภาพชีวิตในการท างานทีส่่งผล
ต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเมอืงใหม่ชลบุร ี

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

09.30-10.00 น. นางสาวภาณินี ริมทอง 
6210125087 

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสง่ผลต่อ
ความผูกพันในองค์การ  :กรณีศึกษา  
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมรกิา ส านกังานภาคพืน้
เอเชีย 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

10.00-10.30 น. นายชุติเดช ชื่นจิตต ์
6210125030 

3. แนวทางการเสริมสรา้งจิตส านึกดา้น
การรกัษาความปลอดภัยในการป้องกัน
อัคคีภัยหน่วยงานภาครัฐ กรณีศกึษา
ส านักขา่วกรองแห่งชาต ิ

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

10.30-11.00 น. นางสาวกัณฑิมา  
แสงเนาวรตัน ์
6210125047 

4. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บรกิาร
สาธารณะของศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา (KCC) 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

11.00-11.30 น. นางสาวทิพย์ชนม ์เต่าทอง 
6210125020 

5. แนวทางการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของสภากรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

11.30-12.00 น. นางสาวปภาภรณ ์ผลศิร ิ
6210125010 

6. ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ตอ่
ความผูกพันตอ่องค์การของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 

)ประเทศไทย (จ ากัด  

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นางสาวสุธาทิพย ์

วิริยะภูมิสิร ิ
6210125016 

7. พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ                          
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 4 องค์การและการจัดการ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 4 (29/5/21) 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ฒ 

 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางสาวศรัณภัสร ์แสงทอง 

6210125106 
8. การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับคณะ กรณีศกึษา  :คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

14.00-14.30 น. นางสาวจริยาภรณ์ ป้องเรือ 
6210125021 

9. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในการ
รับบริการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
กรณีศึกษาส านักงานศุลกากรทา่เรือ
กรุงเทพ 

ศ.ดร.พลภัทร บรุาคม 

14.30-15.00 น. นางสาวแคทรียา ปานบัวคลี ่
6210125022 

10. ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มผีลต่อ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

รศ.ดร.บุญอนันต์  
พินัยทรัพย ์

15.00-15.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น 
6210125076 

11. การประยุกตก์ารเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของ
การขออนุมัตแิผนงานการจดัตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ในจงัหวัดนราธวิาส 

รศ.ดร.วีระวัฒน ์ 
ปันนิตามัย 

15.30-16.00 น. นางสาวจิรนันท ์ 
ศิริศักดิ์วัฒนา 
6210125085 

12. คุณภาพชีวิตในการท างานทีส่่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กรมพลศึกษา 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

16.00-16.30 น. นางสาวหทัยชนก แสงนวน 
6210125090 

13. การศึกษาการจัดการความรู้ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ กรณีศึกษา 
ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

16.30-17.00 น. น.ท.(หญิง)ดนิตา  
ธนาโชควิชญ 
6210125093 

14. การศกึษาเปรียบเทียบการใหบ้ริการ
รักษาพยาบาลผูป้่วยนอกในสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ สิทธหิลักประกัน
สุขภาพถว้นหนา้และสิทธิประกันสังคม
กรณีศึกษารพ .ภูมพิลฯพอ.  

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ณ  

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ      
 อ.ดร.กรณ์ หุวะนันทน ์   
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวพรสวรรค ์ด าเนินผล 

6210125025 
1. การจดัการองคก์ารที่สง่ผลต่อ
แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ของกรม
ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติคน
พิการ กรณีศกึษากองส่งเสรมิสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

09.30-10.00 น. นางสาวสกลุทิพย ์สั่งสอน 
6210125027 

2. การพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 
จังหวัดสระบุร ี

รศ.ดร.ไพโรจน ์ 
ภัทรนรากลุ 

10.00-10.30 น. นายศุภวิชญ์ พลยมมา 
6210125031 
 

3. การบรหิารจัดการภาวะวิกฤต 
(Crisis Management) 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

10.30-11.00 น. นายพงศ์ชนัตฐ ์เลศิวรสิน 
6210125037 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่วัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่งเสริมนวัตกรรม กรณีศึกษา 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

11.00-11.30 น. นายธนกร เผือกอ่ า 
6210125042 

5. การศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ 
กรณีศึกษาศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวี กรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ 

11.30-12.00 น. นายรุ่ง นิ้มศิร ิ
6210125045 

6. การศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันตอ่
องค์การ กรณีศึกษา: พนักงานบริษทั 
วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ ่

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นางสาวกิตติยา สทีองทุม 

6210125114 
7. ความผกูพันต่อองค์การของบุคลากร 
กรณีศึกษาองคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ส านกังานใหญ ่

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ                          
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 5 องค์การและการจัดการ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 5 (29/5/21) 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ด 

 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางศิริพร ทองวัน 

6210125053 
8. การประยุกต์การเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติ พัฒนาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator: KRI) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
กรณีศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

รศ.ดร.วีระวัฒน ์ 
ปันนิตามัย 

14.00-14.30 น. ร.อ.สุทธินันท ์เหรยีญทอง
6210125058 

9.ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัยทางการ
บิน ของคณะกรรมการบริหารนริภัย
การบิน กองบิน 4 ประจ าปี พ .ศ .
2559-2563 

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีด ี

14.30-15.00 น. นางสาวณัฐชยา ปญัญาใจ 
6210125062 

10. การจัดการองค์การของส านักงาน
ไปรษณีย์นครหลวง 2 ภายหลงัการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ปี 
พ .ศ. 2563 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

15.00-15.30 น. นางสาวอาริยา ทองแฉ ่
6210125064 

11 การศกึษาความผูกพันของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

15.30-16.00 น. นางสาวพัชร ีอิ่นค า 
6210125097 

12 ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษา พนักงานขายยา 
บริษัทเมกา้ไลฟไ์ซแอนซ์ทีวายจ ากดั 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

16.00-16.30 น. นายทักษิณ แก้วเอียด 
6210125112 

13. ปัญหาการบรหิารงานเทศกจิ
กรุงเทพมหานครและแนวทางการ
พัฒนา 

รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากลุ 

16.30-1700 น. นางสาวสุชญา ปิยะพุทธิชัย 
6210125116 

14. ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
กรณีศึกษาฝา่ยทะเบียนส านักงานทีด่ิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

รศ.ดร.สุจติรา  
บุณยรัตพันธุ ์

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ต  

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ      
 รศ.ดร.ประพนธ ์ สหพัฒนา   
 ผศ.ดร.ติญทรรศน ์ประทีปพรณรงค ์
 อ.ดร.สุภาน ีนวกุล    
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายจิตบุณย์ นาคอุไร 

6210125028 
1. ทฤษฎีการเกิดคอร์รัปชันของ
ต่างประเทศและประเทศไทย และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในสังคมไทย  

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นายธีรพัฒน ์สิงหท์อง 
6210125066 

2. การศึกษาปจัจัยความส าเรจ็ในการ
จัดท า "โครงการศกึษาเปรียบเทียบการ
บรหิารจัดการงานต ารวจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน  
เพื่อการดแูลความปลอดภัยสาธารณะ" 
ที่น าไปสูก่ารสนบัสนุนการพัฒนาองคก์ร
ต ารวจในระดบันโยบายและปฏิบัต ิ

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

10.00-10.30 น. นางสาวนพมาศ มัน่คง 
6210125077 

3. การศึกษาทัศนคติ ข้อเรียกร้อง 
ข้อจ ากัด กรณีไมม่ีกฎหมายรองรับใน
การใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

10.30-11.00 น. นางสาวปริยชาต หนูแย้ม 
6210125032 

4. ศึกษาแนวทางการก าหนดให้
นักพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์เป็นผู้มหีนา้ที่
รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

11.00-11.30 น. นางสาวศิริน สาและหมัด 
6210160014 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อน
ชั้นนักโทษเด็ดขาด กรณีศกึษาเรือนจ า
กลางบางขวาง 

รศ.ดร.เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ ์

11.30-12.00 น. ว่าที ่ร.ต.ณัฐพล ขนัทอง
6210125068 

6. สิทธิที่ถกูลืมของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
ในปัจจุบัน 

รศ.ดร.เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ ์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. ร.ต.ท.(ญ)จิณฑจ์ุฑา ใต้ตา

6210125091 
7. แนวทางการพัฒนากระบวนการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวน ระดับสถานีต ารวจ 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ                          
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 6 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 6 (29/5/2021) 
 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ถ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. นายพสิษฐ์ไกร ชิณวงศ ์

6210125039 
8. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพงาน
พิจารณาค าอุทธรณ์ด้านพกิัดอัตรา
ศุลกากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากรกองพิกัดอัตราศลุกากร กรม
ศุลกากร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

14.00-14.30 น. ร.ต.ท.ลัทธพล อัครปัญญา
6210125040 

9. ความสามารถดา้นเทคโนโลยี 
Digital ของเจ้าหน้าที่ในการสร้างการ
รับรู้ของประชาชนการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

รศ.ดร.ประพนธ ์ 
สหพัฒนา 

14.30-15.00 น. นางสาวอณัฐธิกรณ ์ 
ทองสุวรรณ 
6210125038 

10. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการพจิารณาอุทธรณ์พิกดั
อัตราศลุกากร ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากร กองพิกดัอัตราศลุกากร กรม
ศุลกากร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

15.00-15.30 น. นายธนพล เอกรตัน ์
6210125117 

11. การศกึษาการบริหารจดัการ
แรงงานตา่งดา้วทีท่ างานในสวนทุเรยีน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 
(COVID-19) ของเกษตรกรสวนทุเรียน 
ต าบลถ้ าสิงห ์อ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

15.30-16.00 น. นางสาวจุฑามาศ จันทร์งาม 
6210125113 

12. การพัฒนาบทบาทเจ้าหนา้ที่ส่วน
ประสานพื้นที ่ของส านกังาน
คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

รศ .ดร. เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ ์

16.00-16.30 น. ร.อ.จิรัฏฐ ์สายสุวรรณ
6210125059 

13. การจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบนิ
ของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

16.30-1700 น. น.ท.กฤตวิทย์ จันทคณางกูร
6210125107 

14. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล )ศรชล(  กรณีศึกษา
ความรว่มมอืในการบริหารจัดการการ
รักษาชายฝั่งทางทะเลตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี14 

ศ.ดร.พลภัทร บรุาคม 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ท  

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.ปกรณ ์ ปรียากร      
 รศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร ์  
 ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ  
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายปิ่นปินัทธ ์ 

เจริญศิรมิงคล 
6210125023 

1. การศึกษาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที่ส่งผลต่อการท าเกษตรสมัยใหม่ของ
เกษตรกรเพาะปลกูทุเรียนพื้นที่
โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อ าเภอ
วังจันทร ์จังหวัดระยอง) 

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 

09.30-10.00 น. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ ์
6210125050 

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพฒันาในระดับพื้นที่ 
(One Plan) (กรณีศึกษา: จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

รศ.รต.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร ์

10.00-10.30 น. นางสาววรัญญา โฆสิตวิวัฒน ์
6210125001 

3. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่งกรณีศกึษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

10.30-11.00 น. นางสาวธนัชพร เพชรศรายุธ 
6210125005 

4. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่ง กรณีศกึษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

 

 

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ                          
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 7 นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 7 (29/5/21) 
 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    

 

 

            ธ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
11.00-11.30 น. นางศรีสดุา ดีบุดศรี 

6210125006 
5. บทบาทหน้าทีข่องอาสาสมัคร
สาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 65 
รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจ
ของประชาชนในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา 
ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

11.30-12.00 น. นายทศพร อ่องแสงคุณ 
6210125008 

6. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่งกรณีศกึษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดชลบรุ ี

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นายคเณศ ศรีตระกูล 

6210125015 
7. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราชนะ กรณีศึกษา 
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดชลบรุ ี

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

13.30-14.00 น. นางสาวไวษณวี จอกสถิตย ์
6210125026 

8. การวิเคราะห์และประเมินมาตรการ
เยียวยาและฟื้นฟผูลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) (โครงการเรา
ชนะ) กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

14.00-14.30 น. นายปิยชนินทร ์สนุทรเนตร 
6210125035 

9. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
(โครงการเราเที่ยวด้วยกัน) กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดชลบรุ ี

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

14.30-15.00 น. นายธนาพัฒน ์พงษ์วสุธร 
6210125048 

10. การวิเคราะหแ์ละประเมิน
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราชนะกรณีศึกษาประชาชน
ในพื้นที่จังหวดัระยอง 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
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เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
15.00-15.30 น. นางสาวพรรณิภา  

เปลือยหนองแข ้
6210125120 

11. การวิเคราะหแ์ละประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

15.30-16.00 น. นายณัฐวุฒ ิแสงอทุัย 
6210125102 

12. การวิเคราะหแ์ละประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตร ี 
โสคติยานุรักษ ์

16.00-16.30 น. นางสาวสุพรรณี กาญจนกุล 
6210125078 

13. การจัดสง่แรงงานไทยไปท างานภาค
เกษตรในประเทศอสิราเอล ภายใตก้าร
ด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ช่วงวกิฤตโรคโควิด-19 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

16.30-17.00 น. นายพลกร อัศวโสภณ 
6210125046 

14. การศึกษาสิง่ทีส่่งผลต่อการปรบัตวั
เพื่อความอยู่รอดของธุรกจิกรณีศกึษา
กิจการเอกชนในชว่งภาวะโรค Covid-19 

รศ.ดร.พลอย สืบวเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร    
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ ์: รศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค        
 รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์    
 อ.ดร.ภาวิณ ีช่วยประคอง  
 อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป ์
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารยป์ระจ ากลุ่มและอาจารยผ์ู้วิพากษ ์15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวพรรษา บนุนาค 

6210125011 
1. การศึกษาประสิทธิภาพโครงการ
ความโปรง่ใส่ในการก่อสรา้งภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency 
Initiative :CoST) 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นางสาวศุภวรรณ สวัสด ี
6210125012 

2. การศึกษาการให้บริการทาง
สาธารณสุขในกลุม่แรงงานต่างดา้ว 
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

10.00-10.30 น. นางสาวธิดารัตน์ คงสวัสดิ ์
6210125054 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบาย
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภมูใิห้
เป็นศูนย์กลางการบินไปปฏิบัต ิ

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

10.30-11.00 น. นางสาวฮุสนา รัตนาภิบาล 
6210125080 

4. แนวโน้มของปญัหาในการน าน
นโยบายไปปฏิบัติอันเกิดจาก
พระราชบัญญัติการผังเมอืง พ .ศ.  2562 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกร ี

11.00-11.30 น. นายวิทวัส กาลมกิาล 
6210125082 

5. เส้นทางสู่ความส าเรจ็ของ
ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ตาม
นโยบายของภาครัฐ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

11.30-12.00 น. นางสาวเขมนิจ ชศูรีทอง 
6210125084 

6. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากนโยบายการฟืน้ฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  :ชุมชนริมคลอง

เขตภาษีเจริญ บางหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. ร.ต.(หญงิ)ศศิพัสย ์ชูโต 

6210125101 
7.การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของมาตรการการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศกึษากรม
ข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทย 

รศ.รต.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร ์

ก าหนดการน าเสนอผลงานการศึกษา  
วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ                          
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33  
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
กลุ่ม 8 นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
น าเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
ชื่อ PA9000 BKK33 Group 8 (29/5/21) 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  

      ป  

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางสาวโชติกา ไชยตา 

6210125111 
8. ความพึงพอใจในมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครัฐและธนาคาร ที่ช่วยในการ
พักช าระหนี้ของประชาชน ในวิกฤต 
Covid19 กรณีศกึษา ธนาคารเกียรติ 
   นาคินภัทร 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

14.00-14.30 น. นายนฤพัชร ศรีผดุง 
6210125052 

9. การมสี่วนร่วมของประชาชนและ
การก าหนดแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

14.30-15.00 น. นางสาวแก้วตา ชวดชัง 
6210125017 

10. การเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่ทองค าระหว่าง
พระราชบัญญัติแร ่พ .ศ . 2510 และ
พระราชบัญญัติแร ่พ .ศ . 2560  

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

15.00-15.30 น. นางสาวสมนึก บญุเจือ 
6210125119 

11. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎกีาร
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

15.30-16.00 น. นายยศพล ชัยบุลวัชร 
6210125024 

12. การศกึษาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอ านวยการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุร ี

ผศ.ดร.ติญทรรศน ์
ประทีปพรณรงค์ 

16.00-16.30 น. นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวพอ 
6210125049 

13. รปูแบบการสือ่สารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานภายใน
องค์การ กรณีศึกษานโยบายด้านความ
ปลอดภัยในการใชร้ถใช้ถนนของ
กรมการขนส่งทางบก 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร ์

16.30-17.00 น. นางสาวนันทิชา นาทอง 
6210125057 

14. ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณศีึกษา   :
ส่วนกลาง 

รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก 
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ศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.): 

กรณีศึกษาความรวมมือในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14 

 
กฤตวิทย จันทคณางกูร0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.): กรณีศึกษา

ความรวมมือในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเลตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี 14”  

โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณการดำเนินงานรวมกันระหวาง             

ศรชล. และหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 2) เพื่อศึกษาอุปสรรค

จากการบริหารจัดการรวมกันระหวาง ศรชล. และหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการการรักษา

ชายฝ งทางทะเล และ 3) เพื ่อศึกษาการดำเนินงานดานการรักษาชายฝ งทางทะเลตามเปาหมาย              

การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14  

การศึกษาครั ้งนี ้ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ

เจาะลึก (In-Depth Interview) และการวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) จากหนวยงานที ่มี             

สวนเกี่ยวของกับการบูรณาการความรวมมือกับ ศรชล. อาทิ กองทัพเรือ กรมเจาทา กองบังคับการ

ตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง เปนตน โดยจะเนน           

ความรวมมือในการดำเนินงานหรือกิจกรรมระหวาง ศรชล.และหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการรักษา

ชายฝงทางทะเลท่ีเปนไปตามการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14  
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ผลการศึกษาพบวา บทบาทหลักของ ศรชล.มีหนาที่ในการคุมครองและรักษาผลประโยชน 

ของชาติทางทะเลและชายฝง ซึ่งมีการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีสวนราชการอื่นที่หนาที่รับผิดชอบงาน 

ทางทะเลรวมดวย เชน กองทัพเรือ กรมเจาทา กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมประมง และ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง ความรวมมือเปนไปในลักษณะของการบูรณาการทำใหเห็นถึง

กระบวนการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ โดยความรวมมือท่ีเกิดข้ึนท่ีผานมา ไดแก การประสานการใช

กำลังทางเรือ การประสานดานขอมูลขาวสาร การประสานงานดานกฎหมาย และการประสาน              

การปฏิบัติงานในเรื่องเรงดวนและสถานการณฺฉุกเฉิน ซึ่งจากการปฏิบัติงานรวมกันนั้นพบวาความ

แตกตาง ระหวางหนวยงานทำใหเกิดอุปสรรคและความทาทายในเรื่องของการใชกฎหมาย ความซ้ำซอน

ในอำนาจหนาท่ี ความรูและประสบการณจากสถานการณที ่แตกตางกัน และงบประมาณเกิดขึ้น ซ่ึง              

กำลังมีการปรับตัว และแกไขใหการทำงานมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 

ในสวนของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาชายฝ งทางทะเลที ่มีความสอดคลองตอ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี 14 ไดแก 1. ดานมลพิษ การปองกันและการลดมลพิษทางทะเล ทั้งท่ี 

เกิดจากกิจกรรมบนแผนดิน และเกิดจากเรือทิ้งของเสียและคราบน้ำมันในทะเล 2) การบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรประมง ความเทาเทียมกันในการเขาถึงทรัพยากรประมง การยุติการประมงแบบ            

ผิดกฎหมาย ไมมีการรายงานและควบคุม (IUU) ขจดัปจจัยท่ีอุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรูปแบบ และ 

3) การบริหารจัดการ อนุรักษ และฟนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง 

 

คำสำคัญ:  ผลประโยชนของชาติทางทะเล การรักษาชายฝงทางทะเล เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14 
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Thai Maritime Enforcement Command Center (Thai-MECC): 
A study of The Collaboration of Marine and Coastal 

Resources Management for Sustainable Development Goal 14 

 
 
 

Krittiwit Jantakanangkun* 

 
 

Abstract 
 

The study of Thai Maritime Enforcement Command Center (Thai-MECC): A study 

of The Collaboration of Maritime and Coastal Resources Management for Sustainable 

Development Goal 1 4 .  The objectives of this study were to determine 1 )  operation 

situation between Thai-MECC and related organization in marine and coastal resources 

management 2 )  obstacles in operation and management between Thai-MECC and 

related organization in marine and coastal resources management, and 3 )  marine and 

coastal resources management follows SDG 14  

A qualitative research was conducted using an in-dept interview and content 

analysis from related organization which integrated with Thai-MECC such as Thai Royal 

Navy, Marine Department, Thai Marine Police Division, Thai Customs, Department of 

Fisheries, Department of Marine and Coastal Resources and so on. In a focus of operation 

or activities between Thai-MECC and related organization in marine and coastal 

resources management which follows SDG 14  
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The results of the study were that the primary role of Thai-MECC is in the 

protection and preservation of national interests of marine and coastal resources. There 

are other related organization responsible for maritime work as well. Cooperation is in 

an integration, showing the process of working together in the same way. The past 

cooperation integration includes the coordination of maritime power, synchronization of 

information, legal coordination and operations in urgent and emergency situations. It 

was found that differences between related organization. Obstacles and challenges in 

the implementation of the law, redundancy in authority knowledge and experience from 

different situations and also budget. Which is being adjust and fixes to make the 

operation more stable.  

As part of implementation of marine and coastal preservation which related 

Sustainable Development Goal 1 4  (Conserve and sustainably use the oceans, sea and 

marine resources). Which is about 1. Pollution, marine preservation and pollution reduction 

caused by activities on the land and ocean 2. Fishery resources conservative and management, 

in case of equality of access to fisheries resources and fishing illegal and 3. To management, 

conservation and restoration of marine and coastal ecosystems. 

 

Keywords: National interests of marine and coastal resources, marine and coastal 

resources preservation, Sustainable Development Goal 14 
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1. บทนำ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ไมว าจะเปนทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ 

ทรัพยากร น้ำ หรือทรัพยากรพลังงานลวนแตไดเอื ้อประโยชนตอการดำรงเผาพันธุของมนุษยท้ัง     

ทางตรงและทางออมมาโดยตลอด ดวยคุณคาและความสำคัญของทรัพยากรเหลานี้ ทำใหสังคมมนุษย

เจริญกาวหนาข้ึนในแทบทุกดานอยางไมหยุดยั้งท้ังดานอุตสาหกรรม การเกษตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

รวมไปถึงดานสังคมและเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการพัฒนาอยางกาวกระโดดโดยเฉพาะในดาน

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาถูกแลกไปกับความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรโลกจนยากในการฟนฟูในระยะเวลาอันสั้นประเทศตาง ๆ ในโลกจึงเกิดความตื่นตัวใน   

การกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนารวมกันขึ้น เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ซ่ึงไดรับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 

ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี 70 และใหคำม่ัน

รวมกันวาจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนภายในป พ.ศ. 2573 โดยมีทั ้งหมด 17 เปาหมาย 

(Goals)”  

 การอนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือ              

การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 

for sustainable development) ถือเปนหนึ่งใน 17 เปาหมายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยถูกบรรจุไวใน 

ขอท่ี 14 ซึ่งมีเปาประสงคที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็นอันเกี่ยวของกับทะเลและมหาสมุทร ทั้งดาน

มลพิษ การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรประมง ความเทาเทียมกันในการเขาถึงทรัพยากร

ประมง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่ง               

ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงที่สรางความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  

ทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมถึงที่ไดจากกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทะเลที่กอใหเกิดมลูคา 

ซึ่ง สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) (2562, น.56) กลาววา “ผลประโยชนทางทะเลของ

ประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 24 ลานลานบาทตอป โดยกิจกรรมที ่ทำใหเกิดมูลคามากที ่สุด คือ               

การขนสงทางทะเล และในหวง 10 ปขางหนาผลประโยชนทางทะเลของไทยมีแนวโนมมูลคาเพิ่มมาก

ขึ้นตอเนื่อง”นอกจากนั้นทะเลยังเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของคนไทย รวมถึงยังเปนแหลง

พลังงานที่มีประโยชนตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ น้ำมัน และกาซธรรมชาติ โดยประเทศไทยมี

อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 

1982 คิดเปนพื้นที่กวา 350,000 ตารางกิโลเมตร รวมถึงมีความยาวของชายฝงทะเลรวมกันทั้งหมด

ประมาณ 2,815 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 23 จังหวัด (อวิการัตน นิยมไทย, 2558) ซึ่งมีเขตแดนทาง

ทะเลไทยท่ีประกอบดวย นานน้ำภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters) เขต
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ตอเนื่อง (Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zones) และไหลทวีป 

(Continental Shelf)  

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในทุกมิติของศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งในการศึกษาของสิทธินันท มานิตกุล (2557, น.2) กลาววา 

ในการประสานงานหนวยตาง ๆ เขาดวยกันนี ้ถือวาประสบความสำเร็จในระดับหนึ ่งเทานั้น อัน             

สืบเนื่องมาจากทั้งปญหาภายในและปญหาระหวางหนวยปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ กำลังพล รวมถึง

อุปกรณที ่ไมเพียงพอ การขาดความตอเนื ่องของการปฏิบัติงาน นอกจากนั ้นยังประสบปญหา                 

การประสานระหวางหนวยงาน ซึ่งเกิดจากการท่ี ศรชล. ไมเปนองคกรที่มีโครงสรางและการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจน เปนเพียงหนวยงานที่ใชกำลังมาปฏิบัติงาน ทำใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพ รวมถึงขาดอำนาจในการสั่งการบังคับบัญชาไปยังหนวยงานตาง ๆ ทำใหเกิดอุปสรรคตอ             

การดำเนินการและบังคับใชกฎหมาย  

ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจทามกลางสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงทางทะเลใน

รูปแบบใหมที่เต็มไปดวยความทาทาย ผสานกับการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล พ.ศ. 

2558-2564 ทำใหศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.                

ถูกยกระดับข้ึนเปน “ศูนยอำนวยการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล” ในป พ.ศ. 2557 ซ่ึง

ขึ้นตรงตอ สำนักนายกรัฐมนตรี และมีบทบาทเปนองคกรในการอำนวยการ กำกับการ และประสาน

การปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลกับหนวยราชการอื่น ๆ ของรัฐ และองคกรหรือ

หนวยงานดานความมั่นคงทางทะเลระหวางประเทศที่เกี ่ยวของ ซึ ่งดำเนินการปฏิบัติงานภายใต           

ความรวมมือกับ 6 หนวยงาน ไดแก กองทัพเรือ กรมเจาทา กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร               

กรมประมง รวมไปถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งนี้ เพื่อบรรลุถึงความมีประสิทธิภาพใน             

การบริหารจัดการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมถึงการบรรลุเปาหมายของการพัฒนา            

อยางยั่นยืนท่ี 14  ซึ่งประเทศไทยไดใหคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) ในการอนุรักษ

และใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน อันมีผลผูกพันตอรัฐบาลและ

สวนราชการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับกิจการทางทะเล ซ่ึง ศรชล. ไดตระหนักถึงความสำคัญนี้เปนอยางสูง 

โดยใหความใสใจในการปฏิบัติภารกิจใหมีความสอดคลองไปกับเปาประสงคและตัวชี้วัดของเปาหมาย

ดังกลาว อันเปนที่ประจักษไดจากการสนับสนุนหนวยงานทางทะเลและหนวยงานรัฐในการปฏิบัติตาม

นโยบายของสวนราชการตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบทบาทในการทำประมงอยางยั่งยืน  

เห็นไดวา การยกระดับ ศรชล. ใหมีความพรอมตอการรองรับและแกไขปญหาอันเก่ียวเนื่องกับ

ผลประโยชนของชาติทางทะเลและชายฝงนี้ ทำใหการดำเนินภารกิจเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ

มากขึ ้น รวมถึงทำไหการปฏิบัติหนาที ่ในการอนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและ

ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ขับเคลื่อนอยูบนพื้นฐานของความมุงมั่นใน             

การบรรลุสูเปาหมายไดอยางมีรูปธรรมมากข้ึน ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงความรวมมือของ
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ศรชล. กับ 6 หนวยงานหลักที่เกี ่ยวของในการบริหารจัดการรักษาชายฝงทางทะเลตามเปาหมาย              

การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี 14 วามีรูปแบบความรวมมือในลักษณะทิศทางใด รวมถึงเกิดปญหาในการรวมมือ

กันหรอืไม อยางไร 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาสถานการณการดำเนินงานรวมกันระหวาง ศรชล. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

2.2 เพื ่อศึกษาอุปสรรคจากการบริหารจัดการรวมกันระหวาง ศรชล. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

2.3 เพ่ือศึกษาการดำเนินงานดานการรักษาชายฝงทางทะเลตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ท่ี 14 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูศึกษาไดมีการทบทวนถึงการจัดตั้ง              

ศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และ 2 แนวคิดหลัก ไดแก แนวคิดความ

รวมมือ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของเหลานี้                  

มาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหความรวมมือในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเลตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนี้  

 ดานการจัดตั้งศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) สะทอนให 

เห็นถึงการตระหนักถึงความสำคัญทางดานของการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล

อยางยั่งยืน ซึ่งมีการพัฒนาจากศูนยประสานงานขึ้นมาเปน ศรชล.โดยมีการกำหนดบทบาทการทำงาน

ของ ศรชล.ใหมีศักยภาพ และมีการเตรียมความพรอมทางดานบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธีท่ี

เกี่ยวของกับงานดานการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมไปถึงการมอบหมายและแบงงาน

ใหกับหนวยงานท่ีมีการบูรณาการรวมกันเพ่ือไมใหมีความซ้ำซอนในการทำงาน ท้ังยังสามารถสนับสนุน

กำลังพลใหพรอมตอการปฏิบัติภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 แนวคิดความรวมมือ เปนกรอบแนวคิดในการอธิบายวิเคราะหถึงหนวยงาน และรูปแบบ             

ความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมายหรือแกไขปญหาที่กำลังเผชิญรวมกัน ตั้งแตระดับโครงสราง ระบบ 

กฎเกณฑ นโยบาย และกระบวนการดำเนินการระหวางหนวยงานที่มีการสรางความรวมมือกัน ตอการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลาวถึงการบูรณาการความ

รวมมือของหนวยงานตาง ๆ ที่ขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตามแนวทางที่ได

กำหนดไว  
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ศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.): กรณีศึกษาความรวมมือในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 
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 แนวคิดสุดทาย คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะกลาวถึงเปาหมาย                

ท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนา

ท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสอดคลองตอภารกิจของ ศรชล. และหนวยงานรวมบูรณา

การทางเรือ ที่มีอำนาจหนาที่และภารกิจในการเตรียมกำลังทางเรือและรับผิดชอบในการคุมครองและ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลและชายฝง ตามขอบเขตการศึกษาในเรื่องของการรักษาชายฝง   

ทางทะเลที่สอดคลองตอเปาประสงคท่ี 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 และ 14.c โดยนำกิจกรรมและ

การดำเนินการท่ีเก่ียวของมาเชื่อมโยงถึงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 14 วามีความคืบหนาอยางไร 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก 

(In-Depth Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ ่งเปนเครื ่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แลวจึงนำขอมูลมาวิเคราะหและนำเสนอขอมูลที่ไดดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห 

เพ่ือผูศึกษาสามารถเก็บขอมูลเชิงลึกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปจจัยดานตาง ๆ ได ดังนี้ 

4.1  สถานการณการดำเนินงานดานการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

 การรักษาชายฝงทางทะเลผานการดูแลของ ศรชล. และหนวยงานทางทะเลที่มีความเกี่ยวของ

หลัก ๆ ทั ้ง 6 หนวยงาน ไดแก กองทัพเรือ กรมเจาทา กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร            

กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง ไดมีบทบาทสำคัญและตระหนักถึงการใช  

ประโยชนจากพื้นที่ทางทะเลมากขึ้น ไดแก 1) ทะเลถือเปนแหลงอาหารที่สำคัญ 2) แหลงพลังงานคลื่น

และลมทะเล ในการผลิตกระแสไฟฟา และพลังงานจากกาซธรรมชาติ 3) เสนทางคมนาคม 4) แหลง

ทองเท่ียวท่ีสำคัญ 5) เขตแดนทางทะเล 6) แหลงท่ีอยูอาศัย (กนก คำศิริรักษ, สัมภาษณ, 13 พฤษภาคม 

2564) การบูรณาการความรวมมือ ขีดความสามารถรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

กับการรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ในการปฏิบัติภารกิจมีความรวม  

 หนวยงานที่มีการบูรณาการรวมกับ ศรชล. ทุกหนวยงานจะมีกองกำลังทางเรือเปนของตน 

ขึ้นอยูกับขอบเขตความรับผิดชอบของตน เมื ่อมีภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหนวยงานที่มีความ

เกี่ยวของ หรือตองการไดรับกองกำลังสนับสนุน จึงเกิดการประสานการใชกำลังระหวางสวนราชการ

ตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและในพื้นที่นั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานในทะเลมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว 

และลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน (ปริญญา หงษสรอย, การสัมภาษณ, 9 พฤษภาคม 2564) อีก              

ทั้งพื้นที่งาน และความทับซอนในสวนของภารกิจ จึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารตาง ๆ โดยมี             

การดำเนินการ (นิติรักข การดี, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2564) นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเขามาบูรณาการ

รวมกัน มาจากหลายภาคสวน และขอบังคับใชกฎหมายที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับขอบเขต และภารกิจ
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ของหนวยงาน นั้น ทำใหการดำเนินงานรวมกัน จำเปนจะตองมีการประสานงานระหวางสวนราชการ 

ซ่ึงจะมีการดำเนินการ (นิติรักข การดี, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2564)  

4.2 อุปสรรคจากการบริหารจัดการรวม 

เมื ่อหลากหลายหนวยงานที ่มีบทบาท หนาที ่ที ่มีความใกลชิดกันมารวมบูรณาการทำให               

การดำเนินงานในบางครั้งเกิดอุปสรรค และความทาทาย โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย ความรับผิดชอบ

ในการปองกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเลมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งตางก็มี

กำลังทางเรือ นโยบาย แผนปฏิบัติตางกันออกไป มีการประสานงานระหวางหนวยราชการดังกลาว             

ไมมากนัก ผลที่ตามมาคือ การขาดความเปนเอกภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทำผิด

กฎหมายทางทะเล (สมพร เกื ้อสกุล, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2564) แตละหนวยงานมีกฎหมาย

รองรับการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่ราชการนั้น ๆ รับผิดชอบเทานั้น ซึ่งสวนราชการตาง ๆ เหลานี้ก็ได                 

รับมอบอำนาจตามกฎหมายไมเหมือนกัน ทำใหการปฏิบัติรวมกันเพ่ือการปองกันและปราบปราม              

การกระทำผิดกฎหมายทะเล จึงสามารถกระทำรวมกันไดในระดับหนึ ่ง คือ การสนับสนุนใน                          

ขีดความสามารถ และมีกฎหมายรองรับของแตละหนวยงานเทานั้น (บริรักษ ศิริสวัสดิบุตร, สัมภาษณ, 

17 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี ้ความซ้ำซอนในอำนาจหนาที ่ของเจาหนาที ่ซ ึ ่งเปนอุปสรรคตอการ        

ดำเนินการ เจาหนาที่ไมมีอำนาจตามกฎหมายและมีจำนวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการจัดบรรจุ             

กำลังพลตามอัตราโครงสรางที่มีจำนวนนอย ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและการดำเนินงานดาน            

การขาว จึงสามารถปฏิบัติงานไดอยางจำกัด และขาดประสบการณในการไลติดตาม เพื่อสกัดก้ัน  

จับกุมผู กระทำกฎหมายทางทะเล ในขณะที ่เจาหนาที ่ปฏิบัติงานในเรือบางหนวยงานมีความรู 

ประสบการณในการคนหาไลติดตาม และตรวจคน จับกุม เรือที ่กระทำผิดกฎหมายทางทะเลสูง                  

แตเนื่องจากสภาพของเรือที่มีขอจำกัดในดานความคงทน ระบบการควบคุมสั่งการ ทำใหเปนขอจำกัด

อีกประการหนึ่งในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในทะเล (ปยชนินทร สุนทรเนตร, สัมภาษณ, 

3 พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ สวนของงบประมาณและกำลังทางเรือและอุปกรณของหนวยงาน              

ตาง ๆ มีอยูอยางจำกัด ไมเพียงพอตอปริมาณงาน ที่ตองดำเนินการ ขาดการสงเสริมและพัฒนา                  

อันกระทบตอประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชนของชาติและความมั่นคงทางทะเลอยางมาก และ

เปนขอจำกัดที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ (ปริญญา หงษสรอย, สัมภาษณ,                  

9 พฤษภาคม 2564) 

4.3 การดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี 14 

 ทางดานความยั่งยืนในประเทศไทย มีการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแตงตั้ง 

“คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กยพ.) ซึ่งมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา                 

ที่ยั ่งยืน โดยมีการกำกับการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนไปตามนโยบายยุทธศาสตร                   

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สำหรับเปาหมายท่ี 14 วาดวยเรื ่อง “อนุรักษและใชประโยชนจาก

มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไดมีการแตงหนวยงาน
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ศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.): กรณีศึกษาความรวมมือในการบริหารจัดการการรักษาชายฝงทางทะเล 

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 
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รับผิดชอบหลัก ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก 

กษ. วท. สตช. สกว. สสช. กองทัพเรือ (ศปมผ.)  

 แนวทางการพัฒนาที่ยั ่งยืนในประเทศไทยไดมีการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน              

โดยกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) จากการศึกษาพบวา การดำเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ มีการดำเนินการดานความยั่งยืนที่สอดคลองตอกรอบยุทธศาสตรแหงชาติเปนหลัก 

สำหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนท่ี 14 (SDGs) มีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯ แผนท่ี 1 ดาน            

ความม่ันคง, แผนท่ี 2 การตางประเทศ, แผนท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก, แผนท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 

และแผนท่ี 23 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให              

หยั่งลงไปแตละหนวยงานตั้งแตระดับนโยบาย ระดับหนวยงาน และระดับพื้นท่ี (ไมตรี แสงอริยนันท, 

สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2564) 

ความรวมมือของ ศรชล. และหนวยงานรวมกำกับไดมีการเฝาระวัง และปราบปรามการ

กอใหเกิดมลพิษขางตน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรณรงคตามวันสำคัญตาง ๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ

และสรางความตระหนักรูดานของการจัดการขยะตามชายฝงรวมกับ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

(นิติรักข การดี, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2564) โดยปญหาและการจัดการแกไขปญหาดานของมลพิษ

ทางทะเลนั ้นมีความเชื ่อมโยงตอเปาประสงคท่ี 14.1 ปองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท 

โดยเฉพาะมลพิษจากชายฝ ง ซึ ่งรวมถึง ขยะ ของเสียง และมลพิษทางน้ำที ่เกิดจากสารอาหาร 

(Nutrient Pollution) ในทะเลใหบรรลุผลภายในป พ.ศ. 2568 ซึ ่งสำหรับเปาประสงคในขอนี ้ มี                  

ตัวชี้วัดท่ี 14.1.1 ดัชนีของปรากฏการณยูโทรฟเคชั่นและความหนาแนนของขยะพลาสติกในน้ำทะเล/

ตารางกิโลเมตร ซึ ่งไทยเองมีแผนที่จะพัฒนาตัวชี ้ว ัดระดังยอยที ่เปนมาตรฐานสำหรับตรวจนับ               

พลาสติกขนาดใหญ (มากกวา 4.75 มิลลิเมตร) และขนาดเล็ก (นอยกวา 4.75 มิลลิเมตร) ในบริเวณ

ชายหาดและชายฝ งทะเล รวมถึงวิธีตรวจวัดความหนาแนนของขยะพลาสติกในน้ำทะเล (อำไพ                   

หรคุณารักษ และกาญจนา ยาเสน, 2560, น. 17) 

สถานการณท ี ่ประเทศไทยได ร ับใบเหล ืองจาก IUU Fishing (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing) หรือการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม อันเปน

นิยามที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) 

บัญญัติข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปใหใบเหลืองกับประเทศไทยเพ่ือเปนการเตือนอยางเปนทางการ

ตอการที่ไทยไมมีการแกไขปญหาในดานของการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไดรับการประเมินวาไทย              

ไมมีการควบคุมการทำประมงที ่ดีพอ กฎหมายประมงของไทยลาสมัย จึงเกิดการปรับปรุงกรอบ

กฎหมายขึ้นมา เพื่อสรางระบบควบคุม ตรวจสอบและการติดตามการทำประมง รวมไปถึงจัดทำแผน

บริหารจัดการประมงระดับชาติ ในการทำระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: 

VMS) ซึ่งชวยใหสามารถติดตามพฤติกรรมเรือประมงไทยดวยอุปกรณที่ทันสมัย และมีการจัดตั้งศูนย 

PIPO (Port-in Port-out Center) เพื ่อตรวจสอบเรือประมงเทียบทาเรือกอนและหลังจากการทำ



กฤตวิทย จันทคณางกูร 
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ประมง เพื ่อทำการออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส (ปยชนินทร สุนทรเนตร, 

สัมภาษณ, 3 พฤษภาคม 2564) ไดมีการแกไขปญหาเรงดวนนี้เองเปนหนึ่งในภารกิจของ ศรชล.ที่ได               

มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ โดย ศรชล.ทำหนาที่เปนศูนยติดตาม ควบคุม และ                   

เฝาระวัง (Monitoring Control and Surveillance Center: MCS) โดยมีศูนย MCS ประจำในแตละ

พ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวม วิเคราะห และบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความม่ันคงและการคมนาคม

ทางทะเลจากหนวยงานอื ่นทั ้งในประเทศและตางประเทศ โดยประสานกำลังทางเรือจากหนวย

ปฏิบัติการหลัก ศรชล. ทั้ง 6 หนวยงาน ในการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำและบังคับใชกฎหมายใน

ทะเล แมน้ำ ทาเทียบเรือประมง และแพปลา แลกมีการตรวจสอบยอนกลับของเรือประมงไดจากศูนย

ควบคุมการแจงเรือเขา - ออก 

 ดานของบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรประมง นั้นมีความสอดคลองตอเปาประสงคท่ี 

14.4 ควบคุมการประมงอยางมีประสิทธิภาพ และหยุดการจับสัตวน้ำเกินศักยภาพ การประมง               

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม การใชเครื่องมือประมงที่ทำลายทรัพยากรและระบบ

นิเวศ ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนการจัดการที่กำหนดจากฐานความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อใหมี             

การฟนฟูทรัพยากรประมงโดยเร็วท่ีสุด อยางนอยใหอยูในระดับท่ีสามารถจับสัตวน้ำไดอยางยั่งยืนสูงสุด 

ตามลักษณะทางชีวภาพของทรัพยากรนั้น ๆ ใหเกิดผลสำเร็จภายในป พ.ศ. 2563 โดยมีเกณฑประเมิน

ตามตัวชี้วัดท่ี 14.4.1 สัดสวนของประชากรประมง (Fish stocks) ที่อยูในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ 

ในบริบทของ ศรชล. และหนวยงานรวมบูรณาการนั้นไดมีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย PIPO และ 

FOSS เพื ่อใหเกิดการตรวจสอบยอนกลับที ่มา และที ่ไปของการประมงและสินคา รวมถึงเปน               

การควบคุมการประมงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดมาตรฐานตามท่ี IUU ไดมีการกำหนดไว อันสงผล

ตอภาคการสงออกของประเทศไทยอีก และยังมีความเชื่อมโยงกับเปาประสงคท่ี 14.6 หามการอุดหนุน

การผลิตและการคาทางประมงที่มีรูปแบบสงเสริมการจับสัตวน้ำเกินศักยภาพ ยกเลิกระบบอุดหนุนที่มี

ผลสนับสนุนการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม หลีกเลี่ยงการใชระบบอุดหนุน

ในลักษณะดังกลาว โดยใหตระหนักวาการใชมาตรการพิเศษและขอยกเวนที ่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและดอยพัฒนาควรอยูภายใตกรอบการเจรจาการอุดหนุน 

การประมงขององคการการคาโลก ทั ้งนี ้ใหเกิดผลภายในป 2563 ซึ ่งมีเกณฑตัวชี ้ว ัดท่ี 14.6.1 

ความกาวหนาของประเทศในระดับการใชกลไกขอตกลงระหวางประเทศเพื่อยับยั้งการประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยบริบทของประเทศไทยนั้นไดรับการแกไขโดยการ

จัดตั้งศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อยูภายใตการกำกับดูแลของ 

ศรชล. และมีหนวยงานรวมบูรณาการเขามาดำเนินการรวมกัน (อำไพ หรคุณารักษ และกาญจนา                

ยาเสน, 2560, น. 22) 
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ดานของการปราบปรามการสรางสิ่งปลูกสรางรุกล้ำน้ำพื้นที่ทะเลนั้น ถือเปนปญหาการบุกรุก

พื้นที่ที่มีมายาวนาน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่มาอยางยาวนาน ซ่ึง

กรณีศึกษาที่เห็นไดชัด คือ กรณีการรื้อคอกหอยอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธาน ีท่ีเกิดจากการรุกล้ำ

น้ำของชาวบานและผูมีอิทธิในพื้นที่เขามากีดกันพื้นที่สาธารณะในการปลูกสรางและเลี้ยงหอย ทำให

ประชาชนบางกลุมที่ตองการใชพื้นที่สาธารณะไมสามารถเขามาใชประโยชนจากพื้นที่ตรงนี้ได ซึ่งทาง 

ศรชล. และหนวยงานรวมบูรณาการมีการเขามาบริหารจัดการปญหาที ่เกิดขึ ้น เพื ่อยึดคืนพื ้นท่ี

สาธารณะทางทะเล กลับมาเปนพื้นที่สาธารณะที่ทุกฝายสามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันได (นิติรักข 

การดี, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2564) มีความสอดคลองตอเปาประสงคท่ี 14.b ใหประมงพื้นบาน             

รายเล็ก (Small-scale artisanal fishers) สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและเขาสูตลาด

สำหรับผลผลิตทางการประมง ตามตัวชี้วัดท่ี 14.b.1 ความกาวหนาของประเทศในการใชมาตรการ              

ทางกฎหมาย/ขอบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งใหการดูแลและ

ปกปองสิทธิของประมงขนาดเล็ก ในสวนนี้เปนสวนหนึ่งที่ไดมีการดำเนินการจากปราบปรามสิ่งรุกล้ำ   

ลำน้ำ เนื ่องจากเมื ่อมีการยึดพื ้นที ่คืนจากลุ มทุนและผู มีอิทธิพลกลับมาสู สาธารณะได จะทำให                   

การประมงพื้นบานรายเล็กสามารถเขาถึงทรัพยากรทางทะเลไดตามขอกำหนดการใชทรัพยากรของ

ภาครัฐได หากเปนนอกเหนือจากพื้นที่อาวบานดอนแลวนั้น ในบริบทของประเทศไทยยังมีขอจำกัด 

ดานความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงชายฝงอยูดวย ซึ่งในสวนนี้ยังคงอยูในแผนการดำเนิน               

การปฏิบัติท่ีจะเขามาอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

เพิ ่มพื ้นที ่อนุร ักษทางทะเลและชายฝ ง การดำเนินตามวิถีช ีว ิตและดำเนินการแสวงหา

ผลประโยชนจากทะเลและชายฝงนั้นเกิดขึ้นหลากหลาย อันนำไปสูการความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น และ

ตองเรงดำเนินอนุรักษฟนฟู เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ี จากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน การลากอวน

ในเขตอนุรักษปะการัง การทำประมงโดยเครื่องมือผิดกฎหมาย เชน การใชระเบิดไฟฟา แสงไฟลอ   

อวนตาถ่ี การกระทำเชนนี้ลวนเปนเหตุในการทำลายสิ่งแวดลอมทางทะเลทั้งสิ้น และผลกระทบที่เห็น

ไดชัด คือความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของไทยกำลังถูกทำลายอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้

การทำประมงเองก็มีปญหาทั้งในสวนของรัฐและชาวประมงเอง ในสวนของปญหาของรัฐที่เกิดข้ึน             

จากการประมง คือ การจับสัตวน้ำโดยขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจากหนวยงานของรัฐเปนผลให

เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล การลักลอบทำประมงในฤดูหามจับสัตวน้ำชวงปดอาว 

สำหรับปญหาของชาวประมง พบวาการทำประมงของคนไทยประสบปญหาการขาดทรัพยากรสัตวน้ำ  

ที่ลดลงมาก สงผลใหเกิดการแยงชิงกันระหวางชาวประมงดวยกันเอง (ไมตรี แสงอริยนันท, สัมภาษณ, 

11 พฤษภาคม 2564) ความสอดคลองตอเปาประสงคท่ี 14.2 บริหารจัดการและปกปองระบบนิเวศ    

ทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบท่ีรุนแรง รวมถึงการสรางความเขมแข็ง 

(Resilience) และฟนฟูระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม เพื่อคงความอุดมสมบูรณและผลิตภาพของทะเล 

ใหสำเร็จภายในป พ.ศ. 2563 โดยมีตัวชี้วัดท่ี 14.2.1 สัดสวนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของ



กฤตวิทย จันทคณางกูร 
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ประเทศที่มีการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ซึ ่งในบริบทของประเทศไทยนั ้นมีการประกาศเขต

เศรษฐกิจจำเพาะดานอาวไทย นอกจากนี้แลวการอนุรักษพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝงยังมีความสอดคลอง

ตอเปาประสงคท่ี 14.5 อนุรักษพื้นที่ทางทะเลและชายฝงใหไดอยางนอยรอยละ 10 ภายใตขอกำหนด

ของกฎหมายทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลวิทยาศาสตรที่มีอยู                 

ใหเกิดผลสำเร็จภายในปพ.ศ. 2563 ซึ่งมีเกณฑตามตัวชี้ท่ี 14.5.1 ขอบเขตของพื้นที่คุมครองที่อยูใน

ทะเล มีการแบงพื้นที่คุมครองทางทะเลออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 1) พื้นที่คุมครองโดยใชกฎหมาย

ภายในประเทศโดยยึดตามแนวทางท่ี IUCN กำหนด 2) พ้ืนท่ีคุมครองท่ีจัดตั้งข้ึนตามกรอบความรวมมือ

นานาชาติ และ 3) พ้ืนท่ีคุมครองแหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา ศูนยอำนวยการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปน

หนวยงานที่บทบาทสำคัญในการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้ง 2 ฝงทะเล             

ซึ่งประเทศไทยถือเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงคมนาคมทางทะเล และเปนแหลงรวมของปญหาภัย

คุกคามตาง ๆ ได ทะเลนับไดวามีประโยชนและมูลคามหาศาล โดยเฉพาะการพึ่งพาการคาระหวาง

ประเทศ โดยการขนสงทางทะเลมากกวารอยละ 90 ทำใหผลประโยชนทางทะเลเปนสิ่งที่รัฐบาลและ

ประชาชนจะตองเขามาปกปองและดูแลรักษา โดยศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

ไดรับการแตงตั้งใหเขามาควบคุมการจัดการทางทะเลของภาครัฐ โดยที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา

บูรณาการรวมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการแกไขปญหา

ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมได โดยมี ศรชล. เขามา 

เปนผูควบคุมบังคับบัญชา กำกับดูแล ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการแกไข หรือ บรรเทา

ปญหาที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมการทางทะเล

ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได ทั้งนี้การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ อาจเกิดจาก            

การประนีประนอมมากกวาการใชเหตุผลที่ถูกตองตามหลักการได การปฏิบัติจึงเปนไปในลักษณะของ

การตั้งรับ และเปนการแกไขปญหาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะเหตุการณ ดังนั้นการติดตามสถานการณ           

จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงขาดความตอเนื่อง จึงมีการดำเนินการตามโครงสรางแบบใหมซึ่งมี

ความชัดเจนตั้งแตระดับนโยบาย ระดับอำนวยการ จนถึงระดับปฏิบัติการ โดยการสรางใหสมดุล

ระหวางการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา ความเปนอิสระของหนวยงานตามความถนัดในวิชาชีพ 

และความรวมมือของหนวยงานในองคการ ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติการรวมเกิดประสิทธิภาพอยางมาก 

 แนวคิดความรวมมือเปนแนวคิดที่อธิบายถึงความสำคัญของความรวมมือนั้นเอื้อประโยชนตอ

การมุงสรางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานใหดียิ ่งขึ ้น การเพิ่มพูนทรัพยากรและทรัพยสิน          

ผานการทำงานรวมกันโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค ความตองการ และปญหารวมกัน รวมไปถึงนำมาใชใน
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การพัฒนาตัวแบบเชิงองคการ ตัวแบบธุรกิจ และตัวแบบเชิงสัมพันธ ท้ังนี้ ความรวมมือท่ัวไป นอกจาก

เกิดขึ้นไดจากการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน การจัดการสัญญา และการบริการแลว ความรวมมือยัง

เกิดขึ้นไดจากอิทธิพลของบริบทเชิงสถาบัน อาทิ ระบบ กฎเกณฑ นโยบาย และกระบวนการภายใน

สังคม ซึ่งลวนมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ และดานหนึ่งเอื้อตอโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพ 

ในการรองรับการดำเนินการรวมกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ความรวมมือที่อาจมีความสำคัญตอ

การขับเคลื่อนเปาหมาย SDGs คือ ความรวมมือความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐและภาครัฐเพ่ือ

ออกแบบและวางแผนนโยบาย การประสานนโยบาย การจัดลำดับความสำคัญของนโยบาย การตรวจสอบ

นโยบาย การประเมินและทบทวนนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติและการสงมอบบริการ  

 5.2 ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นความรวมมือท่ีหลากหลายท้ังในดานของการดำเนินความรวมมือ

รวมกันระหวางหนวยงาน อุปสรรคจากการดำเนินงาน และความสอดคลองตอเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนจากการดำเนินการ ผูศึกษาจึงเสนอขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดำเนินความรวมมือระหวาง 

ศรชล. และหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความเชื่อมโยงตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถวัดและ

ประเมินผลได ดังนี้  

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก ทำใหเกิดเปน

แนวคิดและความรวมมือในดานการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือใหมนุษยยังสามารถใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ยังคงดำรงอยู ในฐานะที่ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลเองเปนหนวยงานสำคัญท่ี

มีบทบาทรับผิดชอบในทางทะเลเปนหลัก ผูศึกษาจึงเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสม

ตอระดับการใหความสำคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนทางทะเล เพ่ือใหสามารถรักษาทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงตอไป  

2) ขอเสนอแนะตอการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั ้งตอไป ผู ศึกษาอยากเสนอถึงการดำเนินความรวมมือในประเด็นอื ่นท่ี

เกี ่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนท่ี 14 ที่นอกเหนือจากการรักษาชายฝงทางทะเล เพื่อให

มองเห็นถึงภาพกวางของการดำเนินงานรวมกันระหวาง ศรชล. และหนวยงานที่เกี่ยวของถึงประเด็น

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลอีกดวย 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน          

ของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

กฤษนันท ครึบกระโทก0

* 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่ส งผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร                

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาปจจัย          

สวนบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ปจจัยดาน

การฝกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ปจจัยดาน

การศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ปจจัยดาน

การพัฒนาอาชีพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และ

ปจจัยดานการพัฒนาองคการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสูงสุดคือ ดานการพัฒนา

องคการ (𝑋𝑋� = 3.48, S.D. = 0.960) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาอาชีพ (𝑋𝑋� = 3.47, S.D. = 0.934) 

ดานการฝกอบรม (𝑋𝑋� = 3.47, S.D. = 0.858) และดานการศึกษา (𝑋𝑋� = 3.21, S.D. = 1.055) ตามลำดับ 

ดังนั้นกองบรหิารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรมุงเนนสงเสริมการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต ในการทำงานของบุคลากรโดยการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ

การใหคำแนะนำเปาหมายในชีวิตการทำงาน และดานการจัดบรรยายในหลักสูตรระยะสัน้ เพื่อปรับปรงุ 
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แกไขงานที่ทำในปจจุบัน เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสงผลตอคุณภาพชีวิตใน            

การทำงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสำคัญในลำดับรองลงมาควบคูไปดวย 

 
คำสำคัญ: การพัฒนาทรพัยากรมนุษย  คุณภาพชีวิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. บทนำ  

 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) กำหนด

เปาหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ภายใตการพัฒนาความเปน

เลิศใน 4 ดาน คือ 1. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence) 2. ระบบบริการ 

(Service Excellence) 3. การพัฒนาคน (People Excellence) และ 4. ระบบบริหารจดัการ (Governance 

Excellence) ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) เปน 1 ใน 4 ยุทธศาสตรหลักของ

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขใหความสำคัญเปนอันดับแรก 

เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเปนปจจัยความสำเร็จที ่สำคัญที ่สุดในการดำเนินงาน เพราะเปนทั้ง          

ผูสรางและผูนำเทคโนโลยีสุขภาพไปใช รวมทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบสุขภาพ ตามเปาหมายของ

กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชน สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ในสวนของ

“เจาหนาที่มีความสุข” ไดมีการกำหนดเปนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรระดับกระทรวง คือ รอยละของหนวยงาน

ที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใชเพื่อ

นำผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work life Index) มาใชในการพัฒนาองคการ 

การบริหารงาน การดำเนินการตาง ๆ  เพื่อสงเสริมความสุขในการทำงานอยางตรงประเดน็ซึ่งจะสงผล 

ใหบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมายรวมขององคการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

มีลักษณะคลายกับองคกรอื่น ๆ เชน การจัดฝกอบรม สัมมนา การสงบุคลากรไปเขารวมฝกอบรม 

สัมมนากับหนวยงานภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษย เพื่อกำหนดหลักสูตร การฝกอบรม 

สัมมนา โครงการตาง ๆ ในแตละปพรอมทั ้งจัดตั ้งงบประมาณไวเพื ่อพัฒนาและเพิ ่มพูนความรู               

ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด แตกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังขาดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนาบุคลากร

อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยบางครั้งในการจัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดผลลัพธไมตรงกับ

เปาหมายที่วางไวเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ การฝกอบรมหรือสัมมนาตาง ๆ  และ

ประสิทธิภาพที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลต้ังเปาหมายไว 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน่ืองจาก

บุคลากรของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำเปนตองไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจการจัดการระบบสุขภาพตามเปาหมายของกระทรวง

สาธารณสุข สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการวิจัยไปเปนขอเสนอแนะใน

การแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยางสมเหตุ  

สมผลตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื ่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตใน            

การทำงานของบุคลากร 

2.2 - 2.5 เพื่อศึกษาปจจัยดานการฝกอบรม ปจจัยดานการศึกษา ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพ 

และปจจัยดานการพัฒนาองคการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากร 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ผูวิจัยไดทำการคนควาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

3.1 แนวคิดสวนประสมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland and Ann Maycunich Gilley (2002) ไดใหคำนิยาม

ไววา การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย หมายถึง การนำกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการกำหนดรูปแบบอยาง               

เปนระบบเพื่อใชในการเพิ่มเติมศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และปรับปรุงพฤตกิรรม

ของบุคลากรใหดีข้ึน โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวนและ 1 การบริหาร ไดแก 1. การพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development – ID.) คือ กิจกรรมที่มุงเนนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนรายบุคคล

เพื่อพัฒนาศักยภาพตาง ๆ ของบุคลากรในองคการทั้งในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ 

และทัศนคติรวมถึงเพื ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวกแกบุคลากรทุกคนในองคการ และไดให              

คำนิยามตอวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับปจเจกบุคคลในระดับองคการ ประกอบดวยกิจกรรม 

สำคัญ ๆ 3 ดาน คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career 

Development – CD.) คือ กิจกรรมการกำหนด เสนทางอาชีพที่เหมาะสม โดยการกำหนดการวางแผน
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อาชีพ (Career planning) รวมทั ้ง ดำเนินการจัดการอาชีพ (Career management) เพื ่อดำเนิน           

การกำหนดสายความกาวหนาทางอาชีพ (Career path) การพัฒนาและสรางเสรมิทักษะ ประสบการณ 

และศักยภาพ เพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับความกาวหนาในสายอาชีพ และเปดโอกาสใหบุคลากรแตละ

คนมีโอกาสเติบโตและกาวหนาในงานตามแผนสายอาชีพที่ไดวางไวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตงานสำหรับ

เปาหมายของบุคลากรเองควบคูไปกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 3. การพัฒนาองคการ 

(Organization Development – OD.) คือ กิจกรรมที่ถูกกำหนดข้ึนตามวัตถุประสงคขององคการเพื่อ

อยางใดอยางหนึ่งใน 2 ลักษณะ คือ 1) เพื่อการกำหนดเปาหมายขององคการใหม และ 2) เพื่อแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน โดยการกำหนดแผนดำเนินการจัดต้ังคณะทำงานเพื่อการวินิจฉัยองคการใน 3 ลักษณะ 

ประกอบดวย ดวยดานทรัพยากรมนุษย ดานระบบ และดานบรรยากาศองคการ 4. การบริหารผล            

การปฏิบัติงาน (Performance Management – PM.) คือ การกำหนดกระบวนการดำเนินการอยางเปน

ระบบ และมาเปนเปาหมายเพื่อพิจารณาผลักดันใหผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลที่ปฏิบัติหนาที ่          

ในองคการบรรลุเปาหมาย ดวยการเชื ่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองคการ ระดับ

หนวยงาน จนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน ระบบการบริหารผลการปฏิบัต ิงานเปนการบริหารผล                         

การปฏิบัติงานของบุคลากรใหสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันอันเปนผลจากความเชื่องโยงของ

เปาหมายและมาตรฐานขององคการที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Pace Smith and Mills 

(1991) ที่ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนการบูรณาการกัน (Integration) ของ

กิจกรรมการพัฒนาปจเจกบุคคล กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาองคการ เพื่อให

พนักงานในองคการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดเพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคการ 

สำหรับ Swanson and Holton (2001)  ไดกลาวเพิ่มเติม วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

กระบวนการที่จะสามารถสรางและพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญกับมนุษยได โดยจะมีกระบวนการ            

ผานการพัฒนาองคการ การฝกอบรม และพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงผลการทำงาน      

ของบุคลากร ที่มีการกำหนดวางขอบเขตของงานไวแลวนั ้นให เกิดเปนระบบที ่จะสงผลให เกิด                     

การเปลี่ยนแปลงขององคการ เพื ่อใหสงผลตอการปรับปรุงการทำงาน สำหรับการฝกอบและและ                  

การพัฒนาน้ัน คือ กระบวนการของการพัฒนาเพื่อใหเปนระบบในระดับรายบุคคลหรือเพื่อการพัฒนา

ในระดับปจเจกบุคคล เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงในการทำงานของบุคลากรได นอกจากน้ี การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยยังรวมถึงในเรื ่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย การปรับปรุงคุณภาพ (Quality 

improvement) และการพัฒนาอาชีพอีกดวย และ Rothwell (2005) ยังไดอธิบายวา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยน้ัน   ไมจำเปนตองพัฒนาเฉพาะในสวนของการพัฒนา และการฝกอบรมอีกตอไปแลว 

เพราะในปจจุบันไดมีการกำหนดวิธีการ กลยุทธตาง ๆ  เขามาสนับสนุนในการทำงานของบุคคล เพื่อ

กอใหเกิดการปรับการทำงานในปจจุบันไดอยางทันที และสงผลตอการทำงานภายในอนาคตดวย                  

ในสวนของ Nadler และ Wiggs (1989) ไดอธิบายตอวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวน             

การวางแผนอยางเปนระบบ เพื ่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการใหสูงข้ึน โดยวิธีการฝกอบรม การใหการศึกษา และการพัฒนา 
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ดังนั ้น ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงครอบคลุม 3 เรื ่องดวยกัน คือ 1. การฝกอบรม 

(Training) 2. การศึกษา (Education) และ 3. การพัฒนา (Development) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและความหมายดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยนั้นที่จะตองการปรับปรุงในการทำงานของบุคลากร ซึ่งจะเปนเปาหมายอันสำคัญในการนำไปสู

การปรับปรุงขององคการ เพื่อทำใหองคการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น นอกจากน้ี               

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรสรางกิจกรรมใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกันในเรื่องของการเนน

ไปที่ตัวบุคคล โดยผานกระบวนการการฝกอบรม การศึกษา และกิจกรรมที่เนนการเช่ือมโยงกับองคการ 

เชน การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ เปนตน 

3.2 แนวคิดสวนประสมคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

Richard E. Walton (1974) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงานไววา เปนลักษณะ

ของการทำงานที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ

แนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคล หรือสังคมขององคการที ่ทำใหงานประสบผลสำเร็จ ซึ่ง

สามารถวัดไดจากเกณฑชี้วัด 8 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสิ่งแวดลอม                  

ที ่ถ ูกส ุขลักษณะและปลอดภัย ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ดานความมั ่นคงและ

ความกาวหนาในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุล

ระหวางงานกับชีว ิตสวนตัว ดานการคำนึงถึงประโยชน และความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้ง 

Bluestone (1977) ยังไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงานไววา เปนการสรางสรรค

บรรยากาศที่จะทำใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทำงานสูงขึ ้น โดยวัดจากการขาดงาน            

ลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑดีข้ึน การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน             

และ Schermerhorn (1994) กลาวถึงคุณภาพชีวิตการทำงานวา เป นกุญแจที ่ทำใหพนักงานมี            

ความพึงพอใจในงานสูงและเปนตัวชี้วัดที่สำคัญของประสบการณมนุษยในองคการเปนแนวคิดที่

คำนึงถึงความเปนมนุษย งาน และองคการ คุณภาพชีวิตการทำงาน มีจุดหมายวาการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานและความพึงพอใจในงานจะตองดำเนินควบคูกันไป การมีพันธะรวมกันระหวางพนักงาน

และองคการหรือการแลกเปลี ่ยนคุณคากันอยางสมดุลนั ้นจะทำใหท ั ้งพนักงานและองคการ             

ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย มนัสวี ธาดาสีห (2549) ไดกลาวคุณภาพชีวิตการทำงาน 

(Quality of Work Life) หมายถึงสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทำงาน ซึ่งมีองคประกอบ 2 องคประกอบ 

คือ 1. องคประกอบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีองคประกอบดานตาง ๆ  คือความสำเร็จของงาน 

การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตำแหนงการงาน ลักษณะของงานที่ร ับผิดชอบ และ                  

2. องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ลักษณะเปนปจจัยอนามัย ประกอบดวยดานตาง ๆ คือ               

การบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร สภาพการทำงานความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือน ความมั่นคง

ในชีวิตงาน ชีวิตสวนตัว ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนแตเปนแรงจูงใจและความพึงพอใจสำหรับผูปฏิบัติงาน  



กฤษนันท ครึบกระโทก 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและความหมายดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทำงาน 

หมายถึง ชีวิตการทำงานที ่มีความสุขทั ้งทางรางกายและจิตใจ มีความพอใจตองานที ่ทำและ

สภาพแวดลอมที่นาอยู คุณภาพชีวิตในการทำงานเริ่มจากพื้นฐานในการตอบสนองความจำเปนพื้นฐาน

ในเรื่องการไดรับผลตอบแทนจากองคการที่ยุติธรรม ซึ่งเปนจุดเริ่มของความสัมพันธระหวางองคการ 

และบุคลากร และจะพัฒนาไปสูระดับความสัมพันธในสังคม อันเปนการตอบสนองความตองการ              

ของมนุษยในข้ันที่สูงข้ึนไป 

3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

 Werther and Davis (1982) ไดกลาววา ปจจัยพฤติกรรมสวนบุคคลเปนปจจัยที่สำคัญใน             

การกำหนดคุณภาพชีวิตในการทำงาน อันเนื่องมาจากความแตกตางของแตละบุคคลในเรื่องเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญทำใหเกิดความไมเทาเทียมกัน ปจจัยสวนบุคคลนั้นประกอบ             

ดวยองคประกอบมากมายที่เกี่ยวของกับสถานภาพสวนตัวหรือลักษณะสวนตัวตาง ๆ  เฉพาะบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ซึ ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางกับอีกบุคคลหนึ่งได เชน อายุ เปนปจจัยที ่สำคัญใน                 

การกำหนดระดับวุฒิภาวะ ซึ่งในคนปกติเมื่ออายุเพิ่มมากข้ึน ระดับวุฒิภาวะจะเจริญข้ึนตามวัย รวมทั้ง

บุคลิกภาพตาง ๆ ทั้งดานความคิดและพฤติกรรมจะเปลี ่ยนไป และ Robbins (1998)  ไดกลาววา 

คุณลักษณะทางชีวภาพ คือ คุณสมบัติสวนบุคคลที่มองเห็นได หรือการรับรูไดจากประวัติของแตละ

บุคคล ซึ่งไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส อายุการทำงาน และความสามารถ เชนเดียวกับ  สุทิน               

สายสงวน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ: ศึกษากรณี

ขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอในภาคใต พบวา ขาราชการ

สวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับปานกลางทั้งในมิติความพึงพอใจในการทำงานและ              

มิติสุขภาพจิตในการทำงานโดยอายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทำงาน ดังเชนที่              

ปยพงศ มณีศรี (2530) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบวา เพศไมมีความแตกตางทางสถติิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน แกวจรัสฉายแสง 

(2532) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข

ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจาหนาที่

สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดลพบุรี ซึ่งขัดแยงกับ สุทิน สายสงวน (2532) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ: ศึกษากรณีขาราชการในสังกัด  กรมสงเสริมการเกษตรที่ประจำ

สำนักงานเกษตรอำเภอในภาคใต พบวาเพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน สถานภาพ 

เมื่อกลาวถึง “ฐานะ” หรือ “สถานะ” ของบุคคล เชน โสดหรือสมรส ซึ่งเปนสภาวะความสัมพันธทาง

กฎหมายของบุคคล ซึ่งสถานะนี้เปนสิ่งที่ตองอยูกับตัวของบุคคล แตไมจำเปนตองติดตัวบุคคลน้ัน

ตลอดไป สถานะน้ีอาจถูกเปลีย่นแปลงหรือถูกยกเลิกได (ชายชาติ อัครวิบูลย และสมบูรณ ชัยเดชสุริยะ, 

2522 : 22) สถานภาพการสมรสดังกลาว สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ดาน อาทิเชน    

ดานสังคม เศรษฐกิจ ประชากร ฯลฯ เปนตน นอกจากน้ี ฮับบารด (Hubbard, อางโดย จันทรศิริ ดาวเรือง, 
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2539 : 26) ไดรายงานวา กลุมคนที่มีคูชีวิตจะมีการสนับสนุนทางสังคมมากกวาและการมีชีวิตคูจะชวย

ลดความเครียด ทำใหมีอารมณมั่นคงเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซึ่งจะสงผลใหมีคุณภาพชวิีตที่ดี 

เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยของบุษบา ตันติศักด์ิ (2535) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของผูปวย เอส แอล อี (SLE) พบวา สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ

ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ซึ่งขัดแยงกับ สุทิน สายสงวน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของขาราชการ: ศึกษากรณีขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรที่ประจำสำนักงาน

เกษตรอำเภอในภาคใต ผลการศึกษาพบวา สถานภาพการสมรสไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน

การทำงานของขาราชการ การศึกษา เปนปจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ประชากร เน่ืองจากการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาสติปญญา และสุขภาพของบุคคลที่ดีอยูแลว

ใหเจริญยิ่งขึ้น การศึกษาชวยใหบุคคลสามารถใชความรูความคิดและสติปญญา นํามาแกไขปญหา                  

การดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม ชวยใหบุคคลสามารถใชความรูความชํานาญที่เรียนรูมาประกอบอาชีพ

ไดชวยใหบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาตอ และเปนการเตรียมการเพื่อประกอบอาชีพได 

 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยองคประกอบ

มากมายไมวาจะเปน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาการทำงาน เปน

ลักษณะสวนตัวตาง ๆ เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางกับอีกบุคคลหนึ่งได            

น้ันสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

3.4 ความสัมพันธของปจจัยดานการฝกอบรมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร 

 Raymond A. Noe (2010) ไดใหความหมายของการฝกอบรมไววาเปนการเพิ่มขีดความสามารถ   

ในการเรียนรูในการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือ พฤติกรรม (Behavior) 

ที่ทำใหนำไปสูการปฏิบัติงานในหนาที่ใหสำเร็จได โดยองคการจะตองเปนผูใหความสะดวกแกบุคลากร 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดโปรแกรมการฝกอบรมที่จะเพิ่มความรูทักษะ และพฤติกรรมจะตองสามารถ

นำไปใชในกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำวันดวยจึงจะทำใหเกิดผลดีในการไดรับความรู เหลาน้ัน 

เชนเดียวกัน ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ไดใหความหมายของการฝกอบรมอีกตอวา กระบวนการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางความรู หรือเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ 

(ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 

ดังที่ สุรัชนี เคนสุโพธ์ิ (2560) ไดกลาววาจำเปนตองมีการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคการ นับไดวาเปนหนาที่ที่สำคัญของผูบริหารระดับสูงขององคการที่ตองกำหนดนโยบายอยาง

ชัดเจนเพื่อใหพนักงานทุกคนทุกระดับไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในการพัฒนาศักยภาพให

สามารถปฏิบัติงานไดตามวิสัยทัศนที่องคการไดรวมกันกำหนดขึ้นมา ดังนั้น การฝกอบรมและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยจึงทำใหพนักงานเกิดความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะ ความชำนาญ ปรับปรุงทัศนคติ 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีข้ึนเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
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และนำไปสูการพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง หลักการในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตอง

ทำใหเกิดการเพิ ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปจึงเกิดความสำคัญใน                 

การฝกอบรมดวยหลักการ KUSA – KUSAM (คูซา คูแซม) อธิบายไดดังน้ี 1. Knowledge (ความรู) 

เปนการเพิ่มพูนความรูใหม ๆ  ใหกับพนักงาน ซึ่งเปนความรูที่เกิดจากตัวบุคคล ไดแก ประสบการณ 

ความเชื่อ คานิยม และความรูที่ไดจากการบอกเลา ตำรา เอกสาร คูมือ หรืออยูในรูปแบบอนิเตอรเน็ต 

เปนตน ซึ่งความรูอาจจะนำไปสูการสรางองคความรูใหมได 2. Understanding (ความเขาใจ) การฝกอบรม

และพัฒนาทำใหเกิดความรู และนำไปสูความเขาใจในงาน และเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ 

เมื่อพนักงานเกิดความเขาใจก็จะนำไปสูการปฏิบัติถูกตอง เหมาะสมการปฏิบัติเชนน้ี สามารถนำไปใช

ไดอยางไร และทำใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได 3. Skill (ทักษะ) เปนการฝกฝนหรือ                 

เกิดจากปฏิบัติงานในหนาที่ประจำจนเกิดความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ถูกหลักการ

และวิธีการทำงาน หรือประสบการณในงานจนเพิ่มพูนความรูนำไปสูปรับใชในงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต 4. Abilities (ความสามารถ) เมื ่อไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ฝกฝนและปฏิบัติงาน              

อยางตอเนื่องทำใหเกิดความสามารถมีสมรรถนะ ที่ส ูงอันที ่จะนำไปสู การเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั ้งสามารถแกปญหาในการทำงานไดและสิ ่งสรางสรรคส ิ ่งใหม ๆ 5. Behavior 

(พฤติกรรม) การฝกอบรมและพัฒนาทำใหเกิดความคิด ความเชื่อใหม ๆ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติมานาน จึงเปนการกระตุนใหเกิดความคิดใหม ๆ 6. Attitude (ทัศนคติ)                 

การฝกอบรมและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิด ความอาน และทัศนคติใหม ๆ ที่มีประโยชนตามความ

ประสงคของหนวยงานตลอดจนพัฒนานิสัย หรือพฤติกรรมใหมีการกระทำที่เหมาะสมถูกแบบแผน

ยิ ่งขึ ้น และยังเกี ่ยวของไปสู บุคลากรในองคการที ่มีเจตคติที ่ดีตอเพื่อนรวมงาน ตอหัวหนางาน ตอ

หนวยงาน และตอองคการของตนเอง ทั้งนี้ไดมีงานวิจัยของ ณรงควิทย แสนทอง (2547) ที่ไดศึกษา

คุณภาพชีวิตการทำงาน คือ ลักษณะงานที่คนทำงานคนหน่ึงปฏิบัติงานอยูในองคการ มีความพึงพอใจ

ในการทำงานน้ัน ๆ มากนอยเพียงใด มี ความอิสระในการตัดสินใจหรือไม ช่ัวโมงการทำงานเหมาะสม

กับคาตอบแทนอยางไร ผู บ ังคับบัญชามีความเปนผ ู ร ู มากนอยเพียงใด โดยพบวาการพัฒนา

ความสามารถของบุคคล หรือโอกาสพัฒนาศักยภาพ ความผูกพันของบุคลากรเกดิจากการรบัรูถึงโอกาส

ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทำโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติตองใช

ทักษะที่หลากหลาย และไดรับการเพิ่มพูนความรูเพื่อใหงานที่รับผิดชอบมีคุณภาพการพัฒนายอมมี

โอกาสไดรับความรูใหม ๆ  สามารถไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่และสามารถปรับปรุงวิธี

ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชนเดียวกับ สุธีรัชต ศิรปิุณย (2552) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต

ในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุงหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา

บริษัทโรงงานฟุตบอลลไทย-สปอรตต้ิงกูดส จำกัด (FBT) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยของการมีโอกาสใน

การพัฒนาความรูความสามารถสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และ วิบูลย ชมละมาย 

(2545) ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ
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ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการฝกอบรมสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในระดับมาก 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดข้ึนอยางเปนระบบใน

อันที่จะทำใหผูเขารับการอบรมไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ เรียนรูใหเกิดทักษะความชำนาญ และ

ความสามารถที ่จะนำไปสู การเปลี ่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที ่ดีขึ ้นพรอมที ่จะรับ            

สิ่งใหม ๆ สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จตอเปาหมายขององคการ และเปน

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

3.5 ความสัมพันธของปจจัยดานการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร 

 การศึกษา (Education) เปนการเรียนรูที่เปนความนิยม และความเขาใจที่เปนความตองการ 

ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะตางกับความรูและทักษะที่มีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมในการดำรงชีวิต

เพียงอยางเดียวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่กำหนดขึ้นเพื่อที่สามารถปรับปรุง

ทั้งมวลของผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แตก็มีความหมายมากกวางานที่

ตนเองปฏิบัติอยู นอกจากน้ี การศึกษายังเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อการเรียนรูสำหรับงานในอนาคต เปน

การเตร ียมคนสำหรับการเลื ่อนตำแหนง (Promotion) และการพัฒนาสายงานอาชีพ (Career 

Development) เพื่อปองกันการสูญเสียบุคลากร องคการควรสนับสนุนใหพนักงานที่สำเร็จการศึกษา

แลวไดมีโอกาสใชความรูที่เรียนมาอยางเต็มที่ และรวดเร็วการสงเสริมใหมีการศึกษาเปนการพัฒนา

บุคลากรอีกวิธีหนึ ่งที่จะทำใหบุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้น หรือไดความรูใหม ๆ ซึ่งมีนักวิชาการและ                

นักบริหารหลายทานไดใหความหมายของการศึกษาที่นาสนใจไวเชน Nadler (1980) ไดกลาววา                

เวลาที่ใชประโยชนจากการศึกษาคือในอนาคตแตเปนอนาคตไมไกลนัก การศึกษามี 2 รูปแบบ คือ              

1. การศึกษาตอเพื่อเตรียมงานสำหรับงานที่จะบรรจุในระยะเวลาที่แนนอน คือการศึกษาเพื่อบรรจุ           

ในระยะเวลาแนนอนจะเฉพาะเจาะจงมากกวา และระดับความเสี่ยงต่ำ 2. การศึกษาตอเพื่อเตรียม

สำหรับงานที่จะบรรจุในระยะเวลาที่ไมแนนอน ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูบังคับบัญชามักจะใชในรูปแบบ               

แรกมากกวา อยางไรก็ตาม เปนไปไดที่การลงทุนไมไดผลตอบแทนคืนมาแกหนวยงาน นอกจากนี้แลว 

Dewey (1965) ไดใหความหมายของการศึกษาไวหลายความหมายเพิ ่มเติม คือ 1. การศึกษาคือ              

ชีวิต ไมใชเตรียมตัวเพื ่อชีวิต 2. การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 3. การศึกษาคือกระบวนการ                   

ทางสังคม 4. การศึกษาคือการสรางประสบการณแกชีวิต ทั้งน้ี รัชชนก บูรฮานี (2555) ไดศึกษาเรื่อง

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรบริษัท ดูลิ้งเวล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค              

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พบวา                

สวนใหญเปนเพศชาย มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี โดยพบวาปจจัยดานการศึกษาเปนปจจัยที่              

มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับปานกลาง เชนเดียวกับ วรันธร ทรงเกียรติศักด์ิ (2558) ก็ได

สรุปผลการศึกษาไววาปจจัยดานการศึกษาสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับปานกลางของ
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พนักงานโรงงานและหนวยสนับสนุนของโรงงานน้ำตาลสหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร แตไมสอดคลอง

กลับงานวิจัยของ อนันต บุญสนอง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปจจัยดานองคการแหงการเรียนรู

และปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่สงผลตอ ประสิทธิผลขององคการ พบวาปจจัยดาน

การศึกษาสงผลตอประสิทธิภาพขององคการอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริณัฏฐ              

สิทธิภรเจริญ (2557) เรื ่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่                 

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ที่พบวาดานการศึกษากับ               

ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่อยูในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ผูวิจัยสรุปไดวาปจจัยดานการศึกษามีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในระดับ

ปานกลาง ซึ่งองคการอาจใชการศึกษาเปนการเตรียมบุคคลเพื่อการเลื ่อนขั ้น เลื่อนตำแหนง หรือ                 

ใหทำงานในหนาที่ใหม จึงสามารถประเมินผลจากการศึกษา ตอการปฏิบัติงานที่จะตองปฏิบัติใน

อนาคตได 

 3.6 ความสัมพันธของปจจัยดานการพัฒนาอาชีพท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร 

 การพัฒนาอาชีพ (Career Development) คือ ความกาวหนาหรือการเติบโตของพนักงาน                  

ในการทำงานใดงานหนึ ่ง การพัฒนาอาชีพที ่ประสบความสำเร ็จนั ้นจะตองมีป จจัยสำคัญคือ                        

การกำหนดเปาหมายของอาชีพ (Career Goal) ตลอดจนมีการวางแผนทางดานอาชีพ (Career Planning) 

เพื ่อใหดำเนินไปตามเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่วางทิศทางไปสู เปาหมายไว โดย Hoppock 

(1935) ไดอธิบายถึงทฤษฎี Hoppock Composite Theory วาเปนทฤษฎีการพัฒนาอาชีพที ่ เริ่ม             

จากการที่บุคคลเริ่มคำนึงถึงวา มีอาชีพบางชนิดที่จะทำใหเขาไดรับความพอใจที่จะปฏิบัติงาน และ

สามารถตอบโจทยเพื่อใหไดความตองการของเขาได และ Tolbert (1980) กลาวเพิ่มเติมวาการพัฒนา

อาชีพ หมายถึง เปนการพัฒนาในกระบวนการที่มีความตอเนื่องกับชวีิตบุคคล โดยพัฒนาจากคานิยม

เกี่ยวกับทางอาชีพ เกิดเปนการประมวลความคิดเอกลักษณอาชีพทางการเรียนรู ซึ่งจะมีโอกาสใน               

การพัฒนาในทางสายอาชีพ จากการทดลองในสถานการณตาง ๆ ที่จะมีความเกี่ยวของกันกับการ

ประกอบอาชีพ เชน การทำงานครึ ่งเวลาหรือเต็มเวลา และการพักผอนจากการทำงาน เปนตน 

เชนเดียวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535) ไดใหความหมายของการพัฒนาอาชีพวา หมายถึง

กระบวนการพัฒนาความเช่ือ คานิยม ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ตลอดจนความรอบรูที่เกีย่วกบั

โลกอาชีพ ซึ่งการพัฒนาในดานอาชีพจึงเกี่ยวของกับการที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพ จนถึงการต้ัง

จุดมุ งหมายของชีวิตและการทำงาน สำหรับซูเปอร เสนอทฤษฎีพัฒนาการ ดานอาชีพ (Super’s 

Theory of Vocational Development) โดยการเสนอหลักการวา 1. พัฒนาการดานอาชีพ เปน

กระบวนการตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงแลว แตความสนใจในอาชีพ ความสามารถ สภาพการณที่

บุคคลดำรงชีวิต และทำงาน ความรู ส ึกนึกคิดที ่มีตอตนเอง ซึ ่งจะเปลี ่ยนแปลงไปตามเวลา และ

ประสบการณ 2. คุณสมบัติของแตละคน จะมีความเหมาะสมกับอาชีพหลายอยางบุคคลที ่มีความ
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แตกตางกันในดานความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ยอมจะเลือกงานที่แตกตางกัน 

3. ลักษณะอาชีพ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

ความสามารถทางสติปญญา บุคลิกภาพ และโอกาสที่แตละบุคคลไดรับตลอดจนการปรับตัวในอาชีพ           

ที่มีไมเทากัน 4. การสงเสริมใหมีการพัฒนาการดานอาชีพ ทำไดโดยสงเสริมใหพัฒนาความสามารถ          

ใหเต็มที่ ใหรู จ ักสภาพขอเท็จจริงตาง ๆ  ที่เกี ่ยวกับลักษณะของตนและสิ ่งแวดลอม 5. กระบวนการ           

พัฒนาทางดานอาชีพเกี่ยวกับการพิจารณาตนเองของบุคคล 6. การพิจารณาตนเองดานการเลือกอาชีพ 

ไดกอตัว และชัดเจนข้ึนในชวงวัยรุน และมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาเลือกอาชีพมากข้ึน เมื่อมีอายุ

มากขึ้น 7. องคประกอบเกี่ยวกับความจริงทั้งหลาย ทั้งลักษณะของตนเอง และลักษณะของสังคมมี

อิทธิพลตอการเลือกอาชีพมากขึ ้นเมื ่อมีอายุมากขึ ้น 8. การเลือกอาชีพ และระดับของอาชีพมี

ความสัมพันธกับสติปญญา สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครวั ความตองการ คานิยม ความสนใจ 

ทักษะเกี ่ยวกับสัมพันธภาพระหวาง บุคคล ระดับการศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน                   

9. ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เปนการเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีตอ ตนเอง 10. การ

ประกอบอาชีพของบุคคลเปนการกำหนดวิถีชีวิต จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 

นอกจากน้ี สิริณัฏฐ สิทธิภรเจริญ (2557) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพัน              

ตอองคการของเจาหนาที่ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค พบวา 

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการพัฒนาอาชีพอยู ในระดับสูง               

ซึ ่งมีสอดคลองกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ ่ม (2558) ที่ศึกษาเรื ่อง ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

สภาพแวดลอมดานการพัฒนาที่สัมพันธกับการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพ

โดยรวมอยูในระดับสูง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน สกุลปน (2560) ที่ไดทำการศึกษา

เรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาอาชีพของบุคลากรอยูในระดับปานกลางซึ่งเปนไปในทิศทาง

เดียวกับ มูฮัมหมัด มะลี (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามควบคูวิชาสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี พบวา ปจจัยดานการพัฒนา

อาชีพอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559) ที่ทำการศึกษา เรื่อง บรรยากาศ

องคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของการทำงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 พบวาปจจัยดานการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาสงผลตอคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานอยูในระดับปานกลาง  

 ผูวิจัยสรุปไดวาปจจัยดานการพัฒนาอาชีพมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร              

ในระดับปานกลาง ซึ่งการพัฒนาการทางอาชีพนั้น เปนกระบวนการตัดสินใจที่สลับซับซอน เกิดใน   

ชวงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคลและเปนการตัดสินใจแตละครั้งก็มีผลตอเน่ืองไปถึงการตัดสินใจ

อื่น ๆ ที่ตามมา 



กฤษนันท ครึบกระโทก 
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 3.7 ความสัมพันธของปจจัยดานการพัฒนาองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากร 

 การพัฒนาองคการ (Organization Development) เป นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นหรือเปน

กระบวนการสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขององคการตามบริบททั้งภายในและภายนอกเพื่อให

องคการสามารถดำเนินการตอไป จึงมีผู ใหความหมายของการพัฒนาไวหลากหลาย ดังที่ Bennis 

(2556) ไดนิยามวาการพัฒนาองคการเปนการตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการใหการศึกษา    

ที่ซับซอนมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และโครงสรางขององคการ เพื่อจะ

สามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี ตลาด และสิ่งทาทายใหม ๆ ซึ่งการใหความหมายของ Bennis น้ัน 

สอดคลองกับการใหความหมายของ อรุณ รักธรรม (2536) ที่มองวาการพัฒนาองคการเปนเหมือน            

การตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ้น โดยมุ งที่จะเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ความเช่ือ 

ทัศนคติ คานิยม และโครงสราง เพื ่อจะทำใหองคการสามารถปรับตัวเขากับวิทยาการสมัยใหม 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้แนวคิดของการพัฒนาองคการจะเกิดขึ้นจาก              

การที่ผูบริหารไดตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง มิใชการหยุดน่ิงอยูกับที่ และหลายครั้งที่

ทำการพัฒนาองคการไมประสบความสำเร็จ เนื่องจากผูบริหารไมคิดวาการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

ของ “คน” ในองคการเปนเรื่องสำคัญ ทำใหผูบริหารขาดการมีสวนรวมขาดการผลักดันในการนำ

เครื่องมือตาง ๆ มาใชในองคการอยางจริงจัง ซึ่งบุคคลที่จะทำหนาที่กระตุนใหผูบริหารระดับสูงเขาใจ

และเห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือการพัฒนาองคการ ก็คือนักพัฒนาบุคลากรที่จะตองคนหาปญหา 

(Problem Identification) ที่เกิดขึ ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นหากองคการไมเปลี ่ยนแปลงวิธีการคิดและ

วิธีการทำงานของบุคลากรในองคการ ดังน้ันการพัฒนาองคการจึงเปนเรื่องของแผนงาน กิจกรรมและ

ระบบงานที่ถูกคิดข้ึนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ทั้งน้ีงานวิจัยของ อนันต บุญสนอง (2555) ได

พบวา การพัฒนาองคการเปนคานิยมทีแ่สดงออกใหทุกคนในองคการน้ันถูกขับเคลื่อนจากความตองการ

ที่อยากจะใหตนเองเจริญเติบโตและจากความตองการขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่ทาทายและ

สนับสนุน และการทำงานเปนทีมแบบไมเปนทางการนั้นมีความสำคัญที่มีนัยตอความรูสึกพึงพอใจ               

ของพนักงานซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน โดยที่แผนงานการพัฒนาองคการมี

เปาหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนในองคการ และ ดุสิตา เครือคำปว 

(2551) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื ่องลักษณะคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะผู นำที ่มีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองคกรกับการลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และสถาบัน

มะเร็งแหงชาติ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธทางบวกกับผูนำที่มีประสิทธภิาพ   

ในการพัฒนาองคการ และ สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการ            

ของบุคลากรองคกรบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวาการพัฒนา

องคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง เชนเดียวกับ สาธิต ปานออน ปภาวดี มนตรีวัต และ               

จีระ ประทีป (2556) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการในกลุมเรือนจำเขต 

7 พบวาการพัฒนาองคกรสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการในกลุมเรือนจำเขต 7 ใน
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ระดับปานกลาง อีกทั้ง เรือนจำยังควรสรางภาพลักษณใหสังคมเห็นความสำคัญของหนวยงานและมี

ทัศนคติที่ดีตอองคกร ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่มีความภาคภูมิใจในงานของตน เชนเดียวกัน กับณัฐธพงษชัย 

วัชรพงศธร (2556) ที่ทำการศึกษา เรื่อง องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา             

การพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สงผล

ตอคุณภาพชีวิตของครูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสิริณัฏฐ  สิทธิภรเจริญ 

(2557) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพันตอ องคการของเจาหนาที่ กลุมงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ที่พบวาดานการศึกษากับความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่อยูในระดับสูง  

 ผูวิจัยสรุปไดวาปจจัยดานการพัฒนาองคการมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร            

ในระดับปานกลาง ซึ่งการพัฒนาองคการน้ันจะเกี่ยวของกับเรือ่งคานิยม ทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนแปลง             

ที่เกิดข้ึนในองคการ ยอมสงผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูวิจัยไดทำการรวบรวมปจจัย

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองบริหารทรัพยากร

บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน

และตัวแปรตาม โดยตัวแปรตน ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาการทำงาน และตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ 

ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ และดานการพัฒนาองคการ ซึ่งตัวแปรตาม 

ไดแก คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ซึ่งผูวิจัยจะวิเคราะหจากผลรวมของทุกดานเนื่องจาก 

เปนการมุงที่จะวิเคราะหสาเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงาน ไดแก คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ความกาวหนาและความมั่นคง 

การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน ลักษณะงานการทำงานหรือ ประชาธิปไตยในการทำงาน

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน และความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม 

จากตัวแปรตนและตัวแปรตามที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา  

ได ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ สังกัด 12 กลุมงาน 

จำนวนทั้งสิ้น 208 คน (ที่มา: ทำเนียบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข, 

2564) ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กำหนดระดับความเชื่อมั่น 

95% และมีความคลาดเคลื ่อนนอยกวาหรือเทากับ ± 5% ไดกลุ มตัวอยางจำนวน 125 คน ซึ่ง                   

ผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามทางออนไลน (Google Form) และนำแบบสอบถามที่ไดรับการตอบ

กลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั ้นนำขอมูลไปประมวลผล                

ผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื ่อการวิเคราะหทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล                

คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และทำ

การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One-way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายคู โดยใช Least Signiant Different 

(LSD) และการหาความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Coefficient 

Correlation) 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายได 

6. ระยะเวลาการทำงาน 

ปจจัยทางดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

1. ดานการฝกอบรม 

2. ดานการศึกษา 

3. ดานการพัฒนาอาชีพ 

4. ดานการพัฒนาองคการ 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

(ภาพรวมของทุกดานรวมกัน ไดแก คาตอบแทนที่

เปนธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะ

และปลอดภัย โอกาสนในการพัฒนาศักยภาพ 

ความกาวหนาและความม่ันคง การบูรณาการทาง

สังคมหรือการทำงานรวมกัน ลักษณะงานการ

ทำงานหรือประชาธิปไตยในการทำงาน ความ

สมดุลระหวางช ีว ิตกับการทำงาน และความ

เก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม) 
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6. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาในรูปตาราง

ประกอบการอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1: ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

1. เพศ   

    ชาย 23 18.4 

    หญิง 102 81.6 

รวม 125 100.0 

2. อายุ   

    21 – 30 ป 15 12.0 

    31 – 40 ป 51 40.8 

    41 – 50 ป 34 27.2 

    มากกวา 50 ปขึ้นไป 25 20.00 

รวม 125 100.0 

3. สถานภาพ   

    โสด 74 59.2 

    แตงงาน 49 39.2 

    หยา/แยกกันอยู 2 1.6 

รวม 125 100.0 

4.ระดับการศึกษา   

    ต่ำกวาปริญญาตร ี 5 4.0 

    ปริญญาตร ี 70 56.0 

    ปริญญาโท 49 39.2 

    ปริญญาเอก 1 0.8 

รวม 125 100.0 

5. รายได   

    15,000 - 20,000 บาท 16 12.8 

    20,001 - 25,000 บาท 36 28.8 

    25,001 - 30,000 บาท 23 18.4 

    30,001 - 35,000 บาท 14 11.2 

    มากกวา 35,001 ขึ้นไป   32 25.6 

รวม 125 100.0 
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ตารางท่ี 1: ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

6. ระยะเวลาการทำงาน   

    นอยกวา 1 ป 3 2.4 

    1 – 5 ป 39 31.2 

    6 – 10 ป 22 17.6 

    11 – 15 ป 14 11.2 

    16 – 20 ป 10 8.0 

    นอยกวา 1 ป 3 2.4 

รวม 125 100.0 

7. สังกัดกลุมงาน   

    กลุมภารกิจอำนวยการ 9 7.2 

    กลุมงานอัตรากำลัง 11 8.8 

    กลุมงานสรรหาบุคคล 11 8.8 

    กลุมงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจางงานทางเลือก 14 11.2 

    กลุมยุทธศาสตรและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 12 16 

    กลุมงานบรรจุแตงตั้ง 10 8.0 

    กลุมงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ 13 10.4 

    กลุมงานประเมินบุคคลและวิชาการ 9 7.2 

    กลุมงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผล 14 11.2 

    กลุมงานสรางความตอเน่ืองทางการบริหาร 8 6.4 

    กลุมงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 6.4 

    ดานบริหารทรัพยากรบุคคล   

    กลุมงานประสานนโยบายและยุทธศาสตรกำลังคนดานสุขภาพ 6 4.8 

รวม 125 100.0 

8. ประเภทบุคลากร   

    ขาราชการ 100 80.0 

    ลูกจางประจำ 2 1.6 

    พนักงานราชการ 23 18.4 

รวม 125 100.0 
 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุอยูในชวง 31-40 ป สถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได 20,001-25,000 บาท ระยะเวลาการทำงาน 1-5 ป สังกัดกลุม               

งานบริหารและพัฒนารูปแบบการจางงานทางเลือก และกลุมงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผล               

และประเภทบุคลากรเปนขาราชการ 
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ตารางท่ี 2: ขอมูลปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

แยกเปนรายดาน ดังน้ี 

ดานท่ี 1: ดานการฝกอบรม  

ดานการฝกอบรม n 𝑿𝑿� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หนวยงานมีการฝกอบรมที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 125 3.45 0.893 มาก 

2. หนวยงานมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรความชำนาญ

เฉพาะดานใดดานหน่ึง 

125 3.34 0.804 ปานกลาง 

3. หนวยงานมีการจัดบรรยายในหลักสูตรระยะส้ัน  

เพื่อปรับปรุง แกไขงาน ที่ทำในปจจุบัน 

125 3.26 0.853 ปานกลาง 

4. หนวยงานมีการจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นจากการทำงานในปจจุบัน 

125 3.46 0.920 มาก 

5. หนวยงานไดจัดใหมีการสอนงานโดยวิธีใหลงมือ

ปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถทำงานในปจจุบันได 

125 3.83 0.820 มาก 

รวม 125 3.47 0.858 มาก 

 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด

คือ หนวยงานไดจัดใหมีการสอนงานโดยวิธีใหลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถทำงานในปจจุบันได 

โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาคือ หนวยงานมีการจัดสัมมนา  

เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.46) หนวยงานมีการฝกอบรมที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยูใน 

ระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.45) หนวยงานมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรความชำนาญเฉพาะดานใด           

ดานหน่ึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.34) และหนวยงานมีการจัดบรรยาย

ในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อปรับปรุงแกไขงานที่ทำในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย = 3.26) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 2: ดานการศึกษา 

ดานการศึกษา n 𝑿𝑿� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หนวยงานไดสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพิ่มเติม 

เพื่อสรางความม่ันใจสำหรับการทำงานในอนาคต 

125 3.34 0.950 ปานกลาง 

2. หนวยงานไดจัดใหมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ตาง ๆ 

เพื่อนำมาประยุกตใชงานในอนาคต 

125 3.16 1.058 ปานกลาง 

3. หนวยงานไดมีการสนับสนุนใหศึกษาตอ 

ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับ

ทำงานในอนาคต 

125 3.26 0.983 ปานกลาง 

4. หนวยงานไดใหสิทธิอนุญาตลางานเพื่อศึกษาตอ 

ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อนำมาใชสำหรับการทำงาน

ในอนาคต 

125 3.17 1.127 ปานกลาง 

5. หนวยงานไดใหลาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในอนาคต 

125 3.11 1.159 ปานกลาง 

รวม 125 3.21 1.055 ปานกลาง 

 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด            

คือ หนวยงานไดสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพิ่มเติมเพื่อสรางความมั่นใจสำหรับการทำงานในอนาคต 

โดยมีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง (คาเฉลี ่ย = 3.34) รองลงมาคือ หนวยงานไดมี                    

การสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับทำงานในอนาคต               

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26) หนวยงานไดใหสิทธิอนุญาตลางานเพื่อ

ศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อนำมาใชสำหรับการทำงานในอนาคต มีระดับความคิดเห็นอยู             

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.17) หนวยงานไดจัดใหมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อนำมา

ประยุกตใชงานในอนาคต มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.16) และหนวยงาน

ไดใหลาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในอนาคต มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.11) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 3: ดานการพัฒนาอาชีพ 

ดานการศึกษา n 𝑿𝑿� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หนวยงานมีการประเมินผลการทำงาน เพื่อเปนขอมูล

ใชสำหรบัการทดแทนตำแหนงงานที่วาง 

125 3.41 0.985 มาก 

2. หนวยงานมีการกำหนดเกณฑการเล่ือนตำแหนงหนาที่

ตามทักษะความสามารถ 

125 3.58 0.969 มาก 

3. หนวยงานมีระเบียบ เกณฑการเก่ียวกับความกาวหนา

ในตำแหนงหนาที่ชัดเจน 

125 3.6 0.871 มาก 

4. หนวยงานไดมีการชองทางการรับขอมูลขาวสารเรื่อง

สวัสดิการ ความม่ันคงและความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

125 3.49 0.867 มาก 

5. หนวยงานไดมีการจัดอบรม สัมมนาเก่ียวกับการให

คำแนะนำเปาหมายในชีวิตการทำงาน 

125 3.26 0.977 ปานกลาง 

รวม 125 3.47 0.934 มาก 

 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการพัฒนาอาชีพ มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเหน็

สูงสุดคือ หนวยงานมีระเบียบ เกณฑการเกี่ยวกับความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ชัดเจน โดยมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.6) รองลงมาคือ หนวยงานมีการกำหนดเกณฑการเลื่อน

ตำแหนงหนาที่ตามทักษะความสามารถ มีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.58) 

หนวยงานไดมีการชองทางการรับขอมูลขาวสารเรื ่องสวัสดิการ ความมั ่นคงและความกาวหนาใน               

สายวิชาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.49) หนวยงานมีการประเมินผล                

การทำงานเพื่อเปนขอมูลใชสำหรับการทดแทนตำแหนงงานที่วาง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.41) และหนวยงานไดมีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใหคำแนะนำเปาหมายในชีวิต

การทำงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 4: ดานการพัฒนาองคการ 

ดานการพัฒนาองคการ n 𝑋𝑋� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. มีแผนกลยุทธดานการจัดการความรู 

ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

125 3.86 0.820 มาก 

2. หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

125 3.43 1.034 มาก 

3. หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  

เพื่อสรางบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการแลกเปล่ียน

ความรูและที่เหมาะกับการทำงานพรอม ๆ กัน 

4. หนวยงานมีการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหวาง

หนวยงานที่อยูในกลุมเดียวกัน  

125 

 

 

125 

3.23 

 

 

3.21 

1.071 

 

 

0.970 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

5. มีการสงเสริมใหหนวยงานภายใน 

กองบริหารทรัยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเปนองคการตนแบบ Happy workplace 

125 3.67 0.905 มาก 

รวม 125 3.48 0.960 มาก 

 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการพัฒนาองคการ มีคาเฉลี่ยของระดับความคดิเห็น

สูงสุดคือ มีแผนกลยุทธดานการจัดการความรู ที ่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน โดยมีระดับ              

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.86) รองลงมาคือ มีการสงเสริมใหหนวยงานภายในกอง

บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนองคการตนแบบ Happy workplace 

มีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.67) หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.43) หนวยงานมี                 

การสนับสนุนงบประมาณ เพื ่อสรางบรรยากาศ สิ ่งแวดลอมที ่เอื้อตอการแลกเปลี ่ยนความรูและ                      

ที่เหมาะกับการทำงานพรอม ๆ กัน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.23) และ

หนวยงานมีการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหวางหนวยงานที่อยูในกลุมเดียวกัน มีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.21) ตามลำดับ 
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รวมทุกดาน 

ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

n 𝑿𝑿� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการฝกอบรม 125 3.47 0.858 มาก 

2. ดานการศึกษา 125 3.21 1.055 ปานกลาง 

3. ดานการพัฒนาอาชีพ 125 3.47 0.934 มาก 

4. ดานการพัฒนาองคการ 125 3.48 0.960 มาก 

รวม 125 3.41 0.952 มาก 
 

โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่ส งผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรรวมทุกดาน โดยเห็นดวยในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.41) เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน                 

ของบุคลากรสูงสุดคือ ดานการพัฒนาองคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.48) 

รองลงมาคือ ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการฝกอบรม โดยมีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก   

(คาเฉลี่ย = 3.47) และดานการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.21) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

ตามลำดับ 

7. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” น้ี ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน     

เพื ่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวาสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรหรือไม               

ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุป                 

ไดดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

1.1 เพศที ่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

1.2 อายุที ่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

1.3 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันไมมี

ผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

1.5 รายไดที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันไมมีผลตอ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

1.6 ระยะเวลาการทำงานที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกัน 

มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากร ประกอบดวย 

2.1 ปจจัยดานการฝกอบรมที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2.2 ปจจัยดานการศึกษาที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่

สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2.3 ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

2.4 ปจจัยดานการพัฒนาองคการที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

8. อภิปรายผล 

 จากการที ่ผ ู วิจ ัยไดทำการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที ่ส งผลตอคุณภาพชีวิตใน                 

การทำงานของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถ             

สรุปประเด็นสำคัญ และนำมาอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานที่กำหนดไว ดังน้ี 

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาการทำงาน 

สังกัดกลุมงาน และประเภทบุคลากรของบุคลากรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ เนื ่องจากบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                   

มีหนาที ่จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ดำเนินการ

เกี่ยวกับงานดานวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ การอุทธรณ การรองทุกขของขาราชการ 

ลูกจางประจำ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่

เกี่ยวของกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เสริมสรางและพัฒนาดานวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมแกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี่ยวของหรือที ่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นบุคคลที่จะตอง               

เขามาปฏิบัติงานในกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดนั้น ตองเปน

บุคคลที่มีความพรอมในดานปจจัยสวนบุคคลดังกลาวจึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              

ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Robbins (1998) ที่กลาววา คุณลักษณะทางชีวภาพ คือ คุณสมบัติ             

สวนบุคคลที่มองเห็นได หรือการรับรูไดจากประวัติของแตละบุคคล ซึ่งไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

อายุการทำงาน และความสามารถ ปจจัยดังที่กลาวน้ี เปนตัวแปรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากร และสอดคลองกับงานวิจัยของสุทิน สายสงวน (2532) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ: ศึกษากรณีขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรที่              

ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอในภาคใต พบวา ขาราชการสวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานใน

ระดับปานกลางทั ้งในมิติความพึงพอใจในการทำงานและมิติส ุขภาพจิตในการทำงานโดยอายุ                           

มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทำงาน และปยพงศ มณีศรี (2530) ไดศึกษาความ               

พึงพอใจในการทำงานของขาราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา เพศไมมีความแตกตาง   

ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน แกวจรัสฉายแสง (2532) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดลพบุรี พบวาเพศ

ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดลพบุร ี

ซึ่งขัดแยงกับ สุทิน สายสงวน (2532) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ: 

ศึกษากรณีขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอในภาคใต พบวา

เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน สถานภาพ เมื่อกลาวถึง “ฐานะ” หรือ “สถานะ” ของ

บุคคล เชน โสดหรือสมรส ซึ่งเปนสภาวะความสัมพันธทางกฎหมายของบุคคล ซึ่งสถานะนี้เปนสิง่ที่ 

ตองอยูกับตัวของบุคคล แตไมจำเปนตองติดตัวบุคคลนั้นตลอดไป สถานะนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือ             

ถูกยกเลิกได 

 ปจจัยดานการฝกอบรม พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่วาการฝกอบรมเปนการวางแผน

เรียนรูอยางเปนระบบเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมผานโปรแกรมการเรียนรูที่ถูกจัดวางไว เพื่อใหบุคคล                 

ไดร ับความรู ทักษะเพิ ่มขึ ้น เกิดความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื ่อทำใหเกิดการปรับปรุงผล                   

การปฏิบัติงานของตนเองของกระบวนการ และขององคการใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น มีความสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ณรงควิทย แสนทอง (2547) ที่พบวาการพัฒนาความสามารถของบุคคล หรือโอกาส

พัฒนาศักยภาพ เกิดจากการรับรูถึงโอกาสที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทำ และ

ไดรับการเพิ่มพูนความรูเพื่อใหงานที่รับผิดชอบคุณภาพ ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร          

และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธีรัชต ศิริปุณย (2552) ที่พบวา องคกรควรจัดสงเสริมใหพนักงานได

พัฒนาความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับศักยภาพของพนักงาน และสอดคลองกับทักษะใน               

การปฏิบัติงาน เชน การจัดอบรม หรือสัมมนาภายในองคกรในหลักสูตรตาง ๆ ในสาขาที่เอื้อตอการทำงาน 

เพื่อพัฒนาความรูและวิทยาการใหม ๆ รวมถึงเปดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และแสดงความสามารถ
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เพื่อเลื่อนระดับในตำแหนงที่สูงขึ้น นอกจากนั้นจะทำใหพนักงานรูสึกเกิดความทาทายในการทำงาน 

และมีโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ ซึ ่งจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

พนักงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิบูลย ชมละมาย (2545) ที่พบวา การดำเนินงานพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา การฝกอบรมมีความสำคัญในระดับมากตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา โดยควรจัดฝกอบรมอยางตอเนื ่องและสม่ำเสมอ มีแผนการ                 

ดำเนินงานที่ชัดเจน 

 ปจจัยดานการศึกษา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เนื่องจากทุนความรู คือ หัวใจ

สำคัญของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไดกำหนด

ตัวชี้วัดในประเด็น ยุทธศาสตรที่วาดวยการมุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยสนับสนนุให

บุคลากรได ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และสงเสริมเตรียมความพรอมบุคลากรในทุกข้ันตอนการปฏิบัติ 

นอกจากนี้ยังสงเสริมให บุคลากรทุกระดับมีความรู เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรอัน

เปนทรพัยสิน (Asset) ขององคกรนั้น มีสภาพเปน “ทุน” หรือ “ทุนมนุษย” (Human Capital) ซึ่งมี

ความสำคัญยิ ่งตอการบริหารและการสรางคุณคา (Value Creation) และสรางความไดเปรียบใน              

การแขงขัน (Competitive Advantage) ใหกับองคกรภายใตระบบการบริหารสินทรัพยที่จับตองไมได 

สอดคลองกับแนวคิดของ Pace, Smith and Mills (1991) โดยสะทอนในมุมมองวาพนักงาน คือ

ทรัพยากร (Employee as Resource) องคการควรจะตองคำนึงถึงวาตัวบุคลากรเปนทรัพยากรที่

สำคัญ และมีคุณคา เนื ่องจากมีความแตกตางจากทรัพยากรในดานอื ่น ๆ เพราะวาตัวบุคคลหรือ

บุคลากรมีการที่จะพัฒนารับรูหรือเรียนรูในสิ่งที่ใหม ๆ ได ดังนั้นจึงกลาวไดวาทรัพยากรบุคคลดาน

การศึกษาจะเปนทรัพยากรดานหนึ่งที่จะคอยชวยสนับสนุนตอความตองการขององคการไดไมวาจะ  

เปนทั้งในปจจุบัน หรือในอนาคตขางหนาก็ตาม เพราะไดมีการใชทักษะในเรื่องของความรูตางที่ ๆ  ที่

ไดรับการเรียนรูมาจนเกิดสั่งสมเปนความสามารถและเปนประสบการณได เปนตน ทั้งนี้งานวิจัยของ           

รัชชนก บูรฮานี  (2555) ที่พบวาปจจัยดานการศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานใน

ระดับปานกลาง ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรันธร ทรงเกียรติศักด์ิ (2558) ที่พบวาปจจัยดาน

การศึกษาสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สิริณัฏฐ สิทธิภรเจริญ (2557) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพนัตอองคการของเจาหนาที ่

กลุ มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ที่พบวา ดานการศึกษาอยูใน

ระดับสูง 
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 ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ก็เพราะวามีการสงเสริมผาน

กิจกรรมการสัมมนาโครงการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนทางเดินสายอาชีพ 

(Career Path) อันเปนเสนทางความกาวหนาในการทำงานซึ่งบุคลากรจะสามารถกาวหนาไดภายใน

องคการ เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพจะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการเลื ่อนตำแหนง จาก                 

ระดับลางสุดไปจนถึงสูงสุด ซึ่งการวางแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Planning) นับเปนเครื่องมือ

หนึ่งที่องคการสามารถนำมาใชในการพัฒนาทุนมนุษยขององคการ ตอยอดจากการพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development) ที่มุงเนนพัฒนาบุคคลใหเกิดผลลัพธในระยะสั้น ในขณะที่การวางแผน

ทางเดินสายอาชีพ จะมุ งเนนพัฒนาบุคคลใหเกิดผลลัพธในระยะยาว ซึ ่งจะตองมีการวิเคราะห                 

ความจำเปนรายบุคคลในสวนของความสนใจ คานิยม ความรู และความสามารถ เพื ่อที ่จะนำไป 

วางแผนพัฒนาใหบุคคลมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหนงงาน/สายงานในอนาคต

ได ซึ่งในแงจิตวิทยาการเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง เปนการที่องคการมอบหมายใหทำงานในระดับที่สูงข้ึน 

นั่นหมายความวา การไดรับมอบอำนาจการตัดสินใจซึ่งจะมาพรอมอภิสิทธิ์บางอยางที ่องคการได      

จัดสรรใหเปนสิ่งตอบแทนควบคูกับหนาที่ และความรับผิดชอบ ไดรับมอบอำนาจการตัดสินใจใหไปดวย 

ซึ่งเปนการแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตการงาน อันทำใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร ซึ่งลวนเปนสิ่งที่

ทุกคนใฝฝน ซึ่งคลองคลองกับแนวคิดของ McLagan (1989) & Swanson and Holton (2001) ได

อธิบายวา การพัฒนาอาชีพเปนกิจกรรมที่สามารถเปนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางเพื่อแนวทาง

สำหรับประกอบอาชีพของบุคลากรได อีกทั้งเครื่องมือดังกลาวยังเปนสิ่งที่ชวยยืนยันไดวาบุคลากร             

เกิดมีความจงรักภักดีตอองคการ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได 

นอกจากน้ี Herr (2001) ยังเสนอเพิ่มเติมอีกวา การพัฒนาอาชีพนั้นสามารถเปนเครื่องมือแนวทางใน

การกาวหนาในอาชีพ และเปนการเรียนรูทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งเรียนรูจากภายใน

องคการและภายนอกองคการ ซึ่งประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกิดจากประสบการณที่

หลากหลาย ทั้งที่มาจากการฝกอบรมในหองเรียนการเรียนรูดวยตัวเอง และการรวมมือทำงานกับ

สมาชิกในองคการ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริณัฏฐ  สิทธิภรเจริญ (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง                 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพัน ตอองคการของเจาหนาที่ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ศึกษา

เรื่อง ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมดานการพัฒนาที่สัมพันธกับการพัฒนาความกาวหนา     

ในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพโดยรวมอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ หทัยรัตน สกุลปน (2560) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครู

โรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาอาชีพของ

บุคลากรอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ มูฮัมหมัด มะลี (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
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ชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกชนจังหวัดปตตานี พบวาปจจัยดานการพัฒนาความสามารถทางอาชีพอยู ในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกับฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559) ที่ทำการศึกษา เรื่อง บรรยากาศองคการที่สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของการทำงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบวา

ปจจัยดานการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานอยูในระดับปานกลาง  

 ปจจัยดานการพัฒนาองคการ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเนื่องจากวาภายใตแนวคิด

การเปนองคการตนแบบ Happy workplace หรือองคกรแหงความสุข เพื่อเพิ่มความสามารถของ            

สายงานและศักยภาพของบุคลากร โดยทำหนาที่เปนขอตอวิเศษเชื่อมการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน            

และกันของบุคลากรโดยไมมีวัยวุฒิ คุณวุฒิมาขวางกั้น อีกทั้งจัดมุมสารสนเทศเพื่อใหบุคลากรสามารถ

หาความรูขอมูลไดอยางมีความสุข ทั้งหมดน้ีจะสงผลใหบุคลากรมีความสามารถเพิ่มข้ึน และพรอมที่จะ

ใหบริการประชาชนที่เขามาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุญสนอง (2555) พบวา 

การพัฒนาองคการเปนคานิยมที่แสดงออกใหทุกคนในองคกรนั้นถูกขับเคลื่อนจากความตองการที่

อยากจะใหตนเองเจริญเติบโตและจากความตองการขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่ทาทายและ

สนับสนุน และการทำงานเปนทีมแบบไมเปนทางการนั้นมีความสำคัญที่มีนัยตอความรูสึกพึงพอใจ             

ของพนักงานซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน โดยที่แผนงานการพัฒนาองคการมี

เปาหมายที ่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนในองคการสามารถปรับปรุง

ประสิทธิผลขององคการได และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุสิตา เครือคำปว (2551) ที่พบวาคุณภาพ

ชีวิตการทำงานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการพัฒนาองคการ แตไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ที่พบวาการพัฒนาองคการสงผลตอคุณภาพชีวิตในระดับ  

ปานกลาง อาจเพราะประสิทธิภาพของผูนำและผูตาม การมีสวนรวมของเจาหนาที่ และการสื่อสารที่    

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชนเดียวกับ สาธิต ปานออน ปภาวดี มนตรีวัต และจีระ ประทีป (2556)      

ที่พบวาการพัฒนาองคการสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการในกลุมเรือนจำเขต 7 ใน

ระดับปานกลาง เชนเดียวกับ ณัฐธพงษชัย วัชรพงศธร (2556) ที่พบวาการพัฒนาองคการสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของครูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

9. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 งานวิจัยนี้พบผลของระดับความคิดเห็นของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปจจัยทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั ้นผลในการวิจัยครั ้งนี้จึง

สนับสนุนใหกองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพื่อสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ดังน้ี 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร  

กองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
      44  

 9.1 ดานการฝกอบรม กองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรมี

การจัดบรรยายในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อปรับปรุง แกไขงาน ที่ทำในปจจุบัน พรอมทั้งมีการจัดฝกอบรม

ในหลักสูตรความชำนาญเฉพาะดานใดดานหน่ึงรวมดวย 

 9.2 ดานการศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรให   

การสนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน 

ในอนาคต และจัดใหมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชงานในอนาคตดวย 

 9.3 ดานการพัฒนาอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข              

ควรมีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใหคำแนะนำเปาหมายในชีวิตการทำงาน และควรมีการประเมิน 

ผลการทำงาน เพื่อเปนขอมูลใชสำหรับการทดแทนตำแหนงงานที่วาง 

 9.4 ดานการพัฒนาองคการ กองบริหารทรัพยากรบุคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ควรมีการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหวางหนวยงานที่อยูในกลุมเดียวกัน และมีการสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนความรู และที ่เหมาะกับการ

ทำงานพรอม ๆ กัน 

10. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 เนื่องดวยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ และเนนศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย            

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบคุคล สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 

10.1 ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใชการเก็บขอมูลเชิงลึกจากผูเกี่ยวของทุกระดับผูบริหารองคการ หัวหนากลุมงาน หวัหนางาน และใน

ระดับผูปฏิบัติทุกประเภท เพื่อใหมีขอคนพบในเชิงลึกครบทุกมิติ สามารถที่จะนำไปใชในการปรับปรุง

การบริหารองคการตอไป 

10.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบกับกองบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอื่น ๆ เพื่อสะทอนถึง

ความแตกตางในแตละประเด็น และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากร ที่เหมาะสมกับหนวยงานของตน 
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การศึกษาการจัดการความรูกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรณีศึกษาสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน           

เพ่ือเกษตรกรรม 
 

 

กัญญาพัชร ศรีฤทธิ0์* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรูของสำนักวิชาการและ

แผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งทำการศึกษา

คนควาขอมูลตางๆ โดยใชวิธีการ 2 วิธี คือการศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary research) โดย

การเก็บขอมูลจากตำรา บทความวิชาการ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส คูมือ นโยบาย กฎหมายและ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

จากผูใหขอมูลที่สำคัญ (Key Informants) 9 คน ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูของสำนักวิชาการ

และแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดแก คณะทำงานการจัดการความรูของ            

สำนักวิชาการและแผนงาน ผูบริหารสำนักวิชาการและแผนงาน และบุคลากรของสำนักวิชาการและ

แผนงาน และนำขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะหแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Research) 

ผลการศึกษาพบวา  สำนักวิชาการและแผนงานไดดำเนินการจัดการความรู 2 รูปแบบ คือแบบ

เปนทางการ ไดแก จัดทำคูมือมาตรฐานปฏิบัติงาน งานวิจัย และแบบไมเปนทางการ ไดแก การถายทอด

ความรูจากคนสูคน และมีกระบวนการจัดการความรู ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก  ดังนี้ 1) การบงชี้ความรู (Knowledge 

Identification) ไดแก ความรูดานการจัดที่ดิน ความรูดานงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ความรู 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: kanyapat543@gmail.com 
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ดานนโยบายแผนงานและงบประมาณ ความรูดานการติดตามและประเมินผล ความรูดานการเกษตร 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งองคความรูที ่ตองใชในการปฏิบัติงาน และทักษะการในการคิด 

วิเคราะห มีอยูในรูปแบบเอกสาร รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและอยูในตัวบุคคล 2) การสรางและ

แสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีการ

เรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูการปฏิบัติงานและเรียนรูจากผูมีประสบการณ ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจาก

การคนควาทางอินเตอรเน็ต 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organizing) โดยการ

รวบรวมเอกสารทางราชการ หนังสือ คูมือ ตางๆ ไวเปนหมวดหมู อยูที่หองสมุดของแตละกลุมฝาย 

สวนขอมูลที่เปนรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสอยูในเว็บไซตของสำนักวิชาการและแผนงาน และสวนท่ี

ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล โดยมีจดการบันทึกข้ันตอน เทคนิควิธีการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

ในการทำงาน รวมทั ้งแนวทางและวิธีการแกไขปญหา ซึ ่งอยู กระจัดกระจายตามกลุ มฝายตางๆ                

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) มีการกลั่นกรอง

ความรู ความถูกตองสมบูรณ ทันสมัย และปรับปรุงเอกสารใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการคนหาขอมูล 5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) สามารถเขาถึงความรูไดจาก

หนังสือ เอกสารวิจัย เอกสารวิชาการ เอกสารปฏิรูปท่ีดิน เอกสารวิชาการ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เอกสารจากการอบรมหลักสูตรตางๆ และเว็บไซตของสำนักวิชาการและแผนงาน 6) การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) สวนความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) มีการจัดทำ

คูมือและงานวิจัยเพ่ือแจกจายใหกับหนวยงานท้ัง ส.ป.ก. สวนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด รวมท้ังเผยแพร

ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสำนักวิชาการและแผนงาน สวนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) 

สำนักวิชาการและแผนงาน มีการแบงปนประสบการณและความรูโดยใชเครื่องมือตาง ๆ เชน Unit 

school, ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การใชที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง, การทบทวนหลังการปฏิบัติ, เพื่อนชวย

เพ่ือน, และการฝกภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เปนตน 7) การเรียนรู (Learning) บุคลากรของ

สำนักวิชาการและแผนงาน ไดการนำความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการสืบคนทางเอกสาร  

คูมือ และจากการปฏิบัติงานจริงมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล ทำใหเกิดทักษะ

และความรูใหมๆ เพ่ิมข้ึน  

รูปแบบของสำนักวิชาการและแผนงาน พบวา สอดคลองกับ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) โมเดลปลาทู 

(Tuna Model) 2) โมเดลเซกิ (SECI Model)  

ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การบงชี้ความรู (Knowledge 

Identification) เนื ่องจากปญหาการโยกยายขาราชการบอย ทำใหบุคคลากรขาดประสบการณ          

ความเชี่ยวชาญ ที่ลึกซึ้งในสายงานนั้น ๆ รวมถึงภาระกิจหนาท่ี ที่หลากหลายแตกตางกันออกไปใน           

แตละสายงาน และตองใชความรูและความสามารถเฉพาะทาง ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและแสวงหา

ความรู (Knowledge Creation and Acquisition) ปญหาท่ีพบ ไดแก ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) 

คูมือตาง ๆ มีความหนารูปแบบไมนาสนใจ และความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มี
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ความแตกตางระหวาง Generation มีอุปสรรคเรื่องความเขาใจ การสื่อสาร และการถายทอดความรู

ระหวางรุน รวมทั้งผูที่มีความรูบางสวนยังคงหวงองคความรู ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

(Knowledge Organization) ความรูที่สรางบางสวนยังไมมีการจัดเก็บใหเปนระบบ และปญหาและ

อุปสรรคที่สำคัญของการจัดการความรู ไดแก 1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ขาดอุปกรณ

สนับสนุนการทำงาน บุคลากรบางสวนยังไมสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดได ระบบ 

Internet ไมเสถียร ปญหาความลาชาของคอมพิวเตอร เปนตน 2) การติดตามประเมินผล เนื่องจาก

โครงการ Unit school การติดตามและประเมินผลยังไมชัดเจน เปนเพียงการประเมินความพึงพอใจ   

ยังไมมีการประเมินการนำความรูที่ไดไปใชประโยชน รูปแบบหรือวิธีการจัดการความรูที่เหมาะสม

เพื่อใหบุคลากรในสำนักวิชาการและแผนงานเกิดความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง              

มีประสิทธิผลแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากร 1.1) การจัดการองคความรู จะตองมี

วัฒนธรรมองคการที ่ดี 1.2) ควรมีการจัดทำแผนการจัดการความรู ทั ้งในระยะสั ้น และระยะยาว                

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเปนบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและ             

มีศักยภาพสูง 1.3) จัดโครงการ Unit School อยางตอเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหมีวัสดุ 

อุปกรณ ของรางวัลสำหรับผูเขารวมกิจกรรม เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร 2) ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ กระบวนการสรางองคความรู การจัดเก็บ 

และการถายโอนความรู ใหมากขึ ้น 3) ดานกระบวนการ 3.1 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

practice: Cop) เชน ชุมชนคนทำแผน ชุมชนนักวิจัย  3.2 การเชิญรุนพี ่ที ่เกษียณที่มีศักยภาพสูง             

มาแลกเปลี ่ยนประสบการณและเทคนิคการทำงาน เพื ่อดึงความรู ท ี ่ม ีอยู ในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) ออกมา แลวนำไปจัดเก็บเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เพื่อนำไปสรางวิธี

ปฏิบัติท่ีรุนนองสามารถนำไปประยุกตใชในการตอยอดองคความรูตอไป 
 
คำสำคัญ: สำนักวิชาการและแผนงาน  การจัดการความรู  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แนวทาง                

การพัฒนา  
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A study of knowledge management and the effectiveness 
of personnel performance. Case Study of Research and 

Planning Bureau, Agricultural Land Reform Office 
 

 

Kanyapat Sririt* 

 

Abstract 

This study the objective is 1) To study the condition of knowledge management 

of research and planning bureau, Agricultural Land Reform Office (ALRO). 2) To study 

the guidelines for developing knowledge management to increase the effectiveness of 

personnel operations office of research and planning bureau, ALRO. It is a qualitative 

research study which conducts various research studies. using two methods, namely 

documentary research by collecting data from textbooks; Academic articles, journals 

electronic media, manuals, policies, laws and regulations, announcements, orders, and 

related research and in-depth interviews from 9 key informants related to knowledge 

management of research and planning bureau, ALRO , including the knowledge 

management working team, executives and personnel of research and planning bureau  

and using the data obtained for the study and descriptive analysis (Descriptive Analysis 

Research). 

The results of the study revealed that research and planning bureau has implemented 

two forms of knowledge management, formal, which is the preparation of standard 

practice manuals, research work, and informal, namely transfer of knowledge from 

person to person. and have a knowledge management process according to the guidelines 
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of the Office of the Public Sector Development Commission (Office of the Civil Service 

Commission) consists of 7 steps as follows: 1) Knowledge Identification including knowledge 

of land management, knowledge of farmer promotion and development, knowledge of 

policies, plans and budgets, monitoring and evaluation knowledge, agricultural knowledge 

both domestically and internationally which the body of knowledge required to perform 

the task and analytical thinking skills are available in document format. electronic file 

format and in person 2) Knowledge Creation and Acquisition through training, seminars, 

study visits, self-learning or learn to operate and learn from experienced, experts, 

including from Internet research. 3) Knowledge Organizing by collecting official documents, 

books, manuals into categories at the library of each department. The information in 

electronic file format is available on the website of research and planning bureau and 

the knowledge that is in the person with a recording of the steps technique of operation 

problems and obstacles in the work, including guidelines and methods for solving 

problems which are scattered by different groups. 4) Knowledge Codification and Refinement. 

Accuracy, completeness, up-to-date and update documents to be the same format for 

convenience and speed in finding information 5) Knowledge Access: Knowledge can be 

accessed from books, research documents, academic documents, land reform document 

academic papers, standard practice guide documents from various training courses and 

the website of research and planning bureau. 6) Knowledge Sharing: Explicit Knowledge, 

Research and Planning Bureau has prepare manuals and research papers to distribute 

to both agencies. central ALRO and ALRO provinces, as well as disseminating publicity 

on the website of research and planning bureau; for tacit knowledge, Research and 

Planning Bureau has shared experiences and knowledge by using various tools such as 

Unit school, Community of Practice (CoP), Mentoring Programs, After Action Review 

(AAR), Peer Assist, and On the Job Training, etc. 7) Learning: Research and Planning 

Bureau's personnel have gained knowledge from the exchange of knowledge from 

searching through documents, manuals, and from actual practice to use them in their 

work to be effective causing new skills and knowledge to increase and on the job 

training. 

The model of research and planning bureau found that it was consistent with 2 

types as follows: 1) Tuna model 2) SECI model. 
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Problems and obstacles in the process of knowledge management are as follows: 

Step 1 Knowledge Identification due to frequent relocation of government officials, 

causing staff to lack experience expertise profound in that field. The variety varies in 

each line of work and requires specialized knowledge and competence. Step 2 Knowledge 

Creation and Acquisition. The problems encountered were explicit knowledge. The manuals 

were thick and unattractive. Tacit knowledge, there are differences between generations, 

there are obstacles in understanding, communication and knowledge transfer between 

generations. Including those who have knowledge, some still hold the body of knowledge. 

Step 3: Knowledge Organization. Some of the knowledge created has not been stored 

as a system. and important problems and obstacles of knowledge management as 

follows: 1) Information technology due to lack of equipment to support work, some 

personnel are still unable to use technology to the maximum benefit, internet system 

is unstable, computer lag problems, etc. 2) Monitoring and evaluation. Due to the Unit 

school project, the monitoring and evaluation are not clear. It's just a satisfaction 

assessment. The application of the knowledge gained has not yet been assessed. 

Appropriate forms or methods of knowledge management in order for personnel 

in research and planning bureau to gain knowledge and expertise and be able to perform 

their duties effectively, divided into 3 areas: 1) Personnel 1.1) Knowledge management 

must have a good culture organization 1.2) There should be a short-term and long-term 

knowledge management plan in line with the human resource management strategy in 

order to become personnel with expertise and high potential. 1.3) Organize the Unit 

School project on an ongoing basis. and should allocate the budget to provide materials, 

equipment, prizes for participants in the event. This is to build morale for personnel.                

2) Information technology. Technology should be used in the process of creating a body 

of knowledge, storing and transferring more knowledge. 3) Process 3.1) Community of 

practice (Cop) such as planner community, researcher community 3.2) Inviting retired 

seniors with high potential to share experiences and working techniques to extract the 

knowledge that exists in the person (tacit knowledge) and then to store it as explicit 

knowledge to create a practice that the younger generation can apply to build on the 

body further knowledge. 
 
Keywords: Research and Planning Bureau, Knowledge Management, Performance 

Effectiveness, Development Guidelines 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาการจัดการความรูกบัประสิทธผิลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรณีศึกษาสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 
      54  

1. บทนำ 

ปจจุบันเปนโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-base Economy) ที่ตองใช

ความรูและเทคโนโลยีเปนปจจัยสำคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการจัดการความรู 

(Knowledge management) ไดถูกนำมาใชในการพัฒนาองคกรอยางแพรหลาย ทำใหองคการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิผลและสรางความแข็งแกรงมากขึ้น เนื่องจากความรู             

เปนสินทรัพยที่สำคัญยิ่งที่นำพาใหองคการอยูรอดได รวมทั ้งเปนการสรางมูลคาและสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางยั่งยืน องคกรตางๆ ในปจจุบันหลายแหง มักจะประสบปญหากับ           

การจัดความรู ท่ีผานมาความรูในองคการมีมากมายแตไมไดถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเฉพาะความรู

ที่ฝงลึกในตัวบุคคลซึ่งเปนทักษะเฉพาะที่เกิดจากประสบการณในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรออกไป

จากองคการไมวาจะ ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ ความรูเหลานั้นจะสูญหายไปดวย ทำใหคน           

รุนหลังไมสามารถใชประโยชนจากความรูที่เกิดขึ้นได ประกอบกับความรูที่ถูกถายทอดจากคนหรือ          

กลุมคน ผานทางการพูดคุยเลาขาน สั่งสอน จดจํา และ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เปนการถายโอนความรู           

ทางธรรมชาติซึ ่งการถายทอดความรู ประเภทนี้มักจะเกิด ความลาชา การเขาถึงขอมูลไมทั ่วถึง 

นอกจากนี้ อาจจะทำใหเกิดความคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ของขอมูลที่สงตอได ดังนั้น หากมีกระบวน 

การจัดการความรู เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และเมื่อบุคลากรมีวิธีที่ปฏิบัติเปนเลิศแลวนั้นก็จะ             

ทำใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ และทายท่ีสุดจะทำใหองคการประสบความสำเร็จเกิดประสิทธิผล

ในการดำเนินงานอีกดวย 

อีกท้ังภาครัฐไดใหความสำคัญการจัดการความรูภายในองคการเปนอยางมาก โดยมีการสนับสนุน

ใหเกิดการจัดการความรู ภายในสวนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธ ีการ          

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดไววา “...สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู 

ในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ  เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ  โดยจะตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ

เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งจะตองสงเสริม และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเกิดเปนบุคลากร  ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู

รวมกัน...”   

สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนหนวยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ

ของสำนักงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน          

การบริหารราชการแผนดิน นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง วิเคราะหทิศทางการพัฒนา

งานระหวางประเทศ การเปดการคาเสรี (FTA) กับผลกระทบตอเกษตรกรตลอดจนประสานงานกับ

องคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือและความรวมมือทางวิชาการเก่ียวกับการปฏิรูป
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ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวิจัยและพัฒนายุทธศาสตรที่เก่ียวกับการปฏิรูปที่ดิน และการพัฒนาในเขต             

ปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงานและ

โครงการของหนวยงาน ถือไดวาสำนักวิชาการและแผนงาน เปรียบเสมือนเปนมันสมองขององคการ          

จึงจำเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและรอบรู ดังนั้นการจัดการความรูภายในองคการจึง            

มีความสำคัญอยางยิ่งเพื่อใหสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถบรรลุเปาหมายตาม

ภารกิจขององคการ  

ที่ผานมาสำนักวิชาการและแผนงานไดดำเนินการการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง แตใน 

ทางปฏิบัติยังพบปญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู ที ่ย ังขาดวิธีปฏิบัติที ่เปนเลิศและ 

เหมาะสมจากความเปนมาดังกลาวขางตน ดิฉันในฐานะบุคลากรของสำนักวิชาการและแผนงานจึง

เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความสนใจในการศึกษาระดับของการจัดการความรู ซึ ่งจะสงผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการ รวมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู

ที่เหมาะสมกับองคการมากขึ้นเพื่อจะนำไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด            

ตอองคกรตอไป 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

3. คำถามสำหรับการศึกษา 

3.1 การจัดการความรู ของสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที ่ด ินเพ่ือ

เกษตรกรรมเปนอยางไร 

3.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเปนอยางไร 

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาสภาพการจัดการความรู และศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

จัดการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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4.2 ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา ผูบริหาร บุคลากร เจาหนาท่ี ที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนการเก็บขอมูล

จากผูใหขอมูลสำคัญ (Key informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง ((Purposive sampling)) จำนวน 

9 คน  

4.3 ขอบเขตดานเวลา ตั้งแต มกราคม – พฤษภาคม 2564 

4.4 ขอบเขตดานสถานท่ี สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร 

5. วิธีการศึกษา 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากขอมูลเอกสาร (Documentary research) 

โดยการเก็บขอมูลจากตำรา บทความวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รายงานการวิจัย 

นโยบาย กฎหมายและระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี ่ยวของ และการสัมภาษณ           

เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) จาก

ผูใหขอมูลท่ีสำคัญ (Key Informants) 9 คน แบงเปน คณะทำงานการจัดการความรูของสำนักวิชาการ

และแผนงาน ส.ป.ก. จำนวน 1 คน ผูบริหารสำนักวิชาการและแผนงาน 2 คน บุคลากรของสำนัก

วิชาการและแผนงาน จำนวน 6 คน และนำขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

6. ผลการศึกษา 

6.1 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary reserach) 

6.1.1 ขอมูลขององคการ 

สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ สวผ. เดิม

ชื่อ กองแผนงาน กอตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545 ลำดับท่ี 5 ตอมาไดเปลี่ยนเปน สำนักวิชาการและแผนงานตาม

กฎกระทรวง แบงสวนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ.2552 ลำดับท่ี 10 ประกอบไปดวย 5 กลุม 1 ฝาย ไดแก กลุมนโยบายแผนงานและงบประมาณ 

กลุมวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน กลุมความรวมมือระหวางประเทศ กลุมงานคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดิน กลุมติดตามและประเมินผล และฝายบริหารทั่วไป มีบุคลากรทั้งสิ้น 83 คน เปนสหสาขาวิชา 

แบงเปน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดิน 24 คน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 30 คน นักวิเทศสัมพันธ 11 คน 

เจาพนักงานธุรการ 18 คน  
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สวผ. มีกระบวนการจัดการความรู ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การบงชี้ความรู (Knowledge 

Identification) 2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจัด

ความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organizing) 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge 

Codification and Refinement) 5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 6) การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู (Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู (Learning)  

โดยเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่ไดกำหนดไววา “...สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ 

เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยางสม่ำเสมอ... โดยจะตองรับรูขอมูลขาวสารและ  

สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม

กับสถานการณ... รวมทั ้งจะตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิส ัยทัศน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของขาราชการใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน...”  

และเปนการดำเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึง 

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดใหทุกสวนราชการตองดำเนินการตามเกณฑ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน

รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการจัดการความรู อยูในหมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห 

และการจัดการความรู โดยสวนราชการตองมีการจัดทำแผนการจัดการความรู และนำแผนไปปฏิบตั ิ 

รวมทั้งการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม พ.ศ.2561-2565 แผนปฏิบัติการท่ี 5 ดานดานการพัฒนาองคการ ภายใตกลยุทธพัฒนา

หนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง และ สวผ. ไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับตำแหนงในการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ดวย Unit School ซ่ึงอยูใน

แผนยุทธศาสตรเสริมสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที ่มีตอองคกรของสำนักงาน               

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  

การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีเปาประสงค คือ บุคลากรมีขวัญ กำลังใจ 

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับกลยุทธพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทักษะ 

สมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับตำแหนงในการปฏิบัติงาน 

6.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ (Key informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จำนวน 9 คน โดยแบงออกเปน คณะทำงานการจัดการความรู ของสำนัก

วิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. จำนวน 1 คน ผูบริหารสำนักวิชาการและแผนงาน 2 คน บุคลากรของ

สำนักวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 คน ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีแนนอน (Structured 

interviews) คือ การสัมภาษณตามแบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค
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ของการวิจัย และผลการวิจัยเปนการนำเสนอการบรรยายตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยแบงเปน

หัวขอ ดังตอไปนี้  

6.2.1 สภาพการจัดการความรู ของสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1) เปาหมาย นโยบาย และแผนงานการจัดการความรู 

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน สรุปไดวาบุคลากรในระดับ

คณะกรรมการ KM ระดับอำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ มีความรูและเขาใจเก่ียวกับเปาหมาย นโยบาย 

และแผนการจัดการความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน วา สวผ. มีเปาหมาย นโยบาย และแผนการ

จัดการความรูที่ชัดเจน เปนไปตามกระบวนการของ สำนักงาน ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน โดย สวผ. มีการ

จัดการความรู ทั้ง 2 ประเภท คือ 1) ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) ไดแก คูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และ 2) ความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ไดแก การถายทอดความรู            

จากคนสูคน เชน ความรูทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห ที่ถูกถายถอดมา             

จากผูบริหาร หัวหนางาน รุนพ่ี หรือเพ่ือนรวมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ มีการแบงปน

และแลกเปลี่ยนความรูโดยใชเครื่องมือตาง เชน Unit school, ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การใชท่ีปรึกษา

หรือพี ่เลี ้ยง, การทบทวนหลังการปฏิบัติ, เพื ่อนชวยเพื ่อน, และการฝกภาคปฏิบัติ (On the Job 

Training) เปนตน  

2) การส่ือสารและถายทอดนโยบาย  

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน ทั้งในระดับคณะกรรมการ 

KM ระดับอำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ ของ สวผ. ใหความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการ

สื่อสารและถายทอดนโยบายจากระดับผูบริหารไปสูผูปฏิบัติ วามีการสื่อสารท้ังแบบท่ีเปนทางการ ไดแก 

การจัดประชุม เพื ่อสื ่อสารนโยบาย มอบหมายงาน สะทอนปญหาและติดตามงาน และในชวง

สถานการณโควิด-19 ซึ่งบุคลากร Work from home จะมีการประชุมผานโปรแกรม Zoom และ            

การสื่อสารแบบไมเปนทางการ ไดแก มีการตั้งไลนกลุม ทำใหการติดตอ ประสานงาน การสื่อสารมี

ความ สะดวกรวดเร็ว ทำใหผูใตบังคับบัญชาสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว ซึ่งระดับ             

ผูปฏิบัติสวนใหญไดสะทอนวาผูบังคับบัญชามีการสื่อสารที ่ชัดเจน หลากหลายชองทาง และเกิด           

ความสะดวกรวดเร็ว 

3) การมีสวนรวม 

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน สรุปไดวาบุคลากรในระดับ

คณะกรรมการ KM ระดับอำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ มีสวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการจัดการ

ความรูตามบทบาทที่สำคัญ ในสวนของกรรมการ KM และผูอำนวยการกลุม บทบาท คือ การการ

วางแผน (KM action plan) แตงตั้งผู รับผิดชอบอยางเปนทางการ และคอยอำนวยความสะดวกใน            
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การจัดการความรู ใหคำปรึกษาปรึกษา และชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริม ใหโอกาสบุคลากรไดรับ           

การพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ หรือใหคำแนะนำในการดำเนินงาน ใหความรวมมือใน            

การทำกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ในสวนของผูปฏิบัติมีบทบาท  

ในการรับนโยบายมาปฏิบัติ ใหความรวมมือและมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูตามรูปแบบ

สำนักงาน ก.พ.ร. ท้ัง 7 ข้ันตอน 

4) การติดตามและประเมินผล 

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน สรุปไดวาบุคลากรในระดับ

คณะกรรมการ KM ระดับอำนวยการ และระดับผู ปฏิบัติ มีการติดตามและประเมินผลความรู                   

2 ประเภท คือ 1) ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) มีการติดตามประเมินจากประเมินจากจำนวน

เจาหนาท่ี ส.ป.ก จังหวัด เจาหนาที่สวนกลาง หรือผูที่เกี่ยวของนำความรูไปใชประโยชน 2) ความรู            

ซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) มีการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรม Unit 

School 

5) ความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดการความรู 

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน ทั้งในระดับคณะกรรมการ 

KM ระดับอำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ พบวา  

กลุมท่ี 1 มีความเห็นในแนวทางเดียวกันเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการความรูที ่ใช             

ในสำนักวิชาการและแผนงาน (ตามแบบสำนักงาน ก.พ.ร.) ในขั ้นตอนที ่ประสบความสำเร็จ มี                         

4 ข้ันตอน ไดแก  

1) ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification 

and Refinement) คือ มีการทำความรูใหเขาใจงายและสมบูรณ 

2) ข้ันตอนท่ี 5 การเขาถึงความรู (Knowledge Access) คือ บุคลากรสามารถ

นำความรูมาใชงานหรือเขาถึงความรูไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

3) ขั้นตอนท่ี 6 การแบงปนแลกเปลี ่ยนความรู (Knowledge Access) คือ

บุคลากรมีการแบงปน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

4) ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู (knowledge Access) คือ การนำความรูที่บงชี้ไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล 

กลุมท่ี 2 มีความเห็นในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรูที่ใชใน

สำนักวิชาการและแผนงาน (ตามแบบสำนักงาน ก.พ.ร.) ในขั้นตอนมีปญหาและอุปสรรค มี 3 ขั้นตอน 

ไดแก  
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1) ข้ันตอนท่ี 1 การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) คือการระบอุงค

ความรูที่จำเปนตองานที่ปฏิบัติของสำนักวิชาการและแผนงาน และมีความสอดคลองกับพันธกิจและ

ประเด็นยุทธศาสตรของ ส.ป.ก. เนื่องจากปญหาการโยกยายขาราชการบอย ทำใหบุคคลากรขาด

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ท่ีลึกซ้ึงในสายงานนั้น ๆ  

2) ขั ้นตอนท่ี 2 การสร างและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and 

Acquisition) ปญหาที ่พบ ไดแกความรู เดนชัด (Explicit Knowledge) คือ ความรู ที ่อยู ในรูปแบบ

หนังสือ คูมือตาง ๆมีความหนารูปแบบไมนาสนใจ จึงเกิดการประยุกตใชความรูไดนอย และความรูซอน

เรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนสวนความรูเฉพาะตัวอาศัยการถายทอดประการณจากรุนพ่ี

สอนรุนนอง หรือหัวหนาสอนลูกนอง ซึ่งมีความแตกตางระหวางวัย ระหวาง Generation รวมทั้งผูที่มี

ความรูบางสวนยังคงหวงองคความรู 

3) ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) คือ

ความรูท่ีสรางบางสวนยังไมมีการจัดเก็บใหเปนระบบ  

6) ความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของการจัดการความรู 

จากผลการสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 9 คน ทั้งในระดับคณะกรรมการ 

KM ระดับอำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ พบวา  

กลุมท่ี 1 มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญของการ

จัดการความรูของ สวผ. มี 4 ประเด็น ไดแก  

1) ดานเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน สวผ. มีการตั้งคณะทำงาน

การจัดการความรู มีแผนงานชัดเจน มีตัวชี้วัด มีกระบวนการตามรูปแบบของสำนักงาน ก.พ.ร. 7 

ขั้นตอน และยังใหความสำคัญกับการพัฒนาองคความรูบุคลากรดวย โดยเปาหมายการจัดการความรู 

อยู 3 อยาง คือ พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคการ 

2) ดานการสนับสนุนของผูบริหาร ผูอำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน 

คณะกรรมการ KM และผูอำนวยการกลุม เปนผูมีวิสัยทัศน ใหการสนับสนุนการจัดการความรูอยาง

เต็มท่ี 

3) ดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติของบุคลากร บุคลากร สวผ. สวนใหญ มี

ความรู ความเขาใจและทัศนคติเชิงบวกกับการสราง การใช และการแบงปนความรู 

4) ดานวัฒนธรรมองคการ โดยบุคลากรทุกคนรูบทบาทหนาท่ี มีกิจกรรมที่ทำ

รวมกัน เพื่อเปนการละลายพฤติกรรมและกอใหเกิดความสามัคคี เชน กีฬาสี ทำอาหารรับประทาน

รวมกัน สัมมนานอกสถานท่ี เปนตน และตางยึดม่ันในวัฒนธรรมองคการ ALRO SMART 
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กลุมท่ี 2 มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สำคัญของ

การจัดการความรูของ สวผ. มี 2 ประเด็น ไดแก  

1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ขาดอุปกรณสนับสนุนการทำงาน เชน 

คอมพิวเตอร, เครื่อง Server สำหรับจัดเก็บขอมูล บุคลากรบางสวนยังไมสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชนสูงสุดได ระบบ Internet ไมเสถียร ปญหาความลาชาของคอมพิวเตอร เปนตน 

2) การติดตามประเมินผล เนื่องจากโครงการ Unit school การติดตามและ

ประเมินผลยังไมชัดเจน เปนเพียงการประเมินความพึงพอใจ ยังไมมีการประเมินการนำความรูที่ไดไป 

ใชประโยชน  

6.2.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1) รูปแบบหรือวิธีการจัดการความรูท่ีเหมาะสมสำหรับสำนักวิชาการและแผนงาน  

จากผลการสัมภาษณ จะเห็นไดวาผูใหขอมูลทั้ง 9 คน ทั้งในระดับคณะกรรมการ KM ระดับ

อำนวยการ และระดับผูปฏิบัติ มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการจัดการความรู 

ท่ีเหมาะสมสำหรับสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือใหบุคลากร

ในองคการเกิดความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลแบงออกเปน 3 ดาน 

ไดแก 1. ดานบุคลากร 2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ดานกระบวนการ 

7. สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการความรู ของสำนักวิชาการและแผนงาน 

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

7.1 ประเภทของความรู 

มีการตั้งคณะทำงานการจัดการความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน และมีการจัดทำแผนการ

จัดการความรู (Action plan) เพื ่อกำหนดระยะเวลาการจัดการความรู ในแตละป โดย สวผ. ได

ดำเนินการจัดการความรู 2 รูปแบบ ทั้งแบบเปนทางการ คือจัดทำคูมือมาตรฐานปฏิบัติงาน และแบบ

ไมเปนทางการ ไดแก การถายทอดความรูจากคนสูคน เชน ความรูทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือ

การคิดเชิงวิเคราะห ท่ีถูกถายถอดมาจากผูบริหาร หัวหนางาน รุนพ่ี หรือเพ่ือนรวมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณ สอดคลองกับแนวคิดของ Nanoka &Takeuchi (1995) ที ่ไดจำแนกความรู

ออกเปน 2 ประเภท คือ1) ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที ่อยู ในรูปแบบที่เปน

เอกสาร หรือ วิชาการ อยูในตำรา คูมือปฏิบัติงาน 2) ความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) 

เปนความรูที ่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั ่งสมมายาวนาน และยังสอดคลองกับ Michael 
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Polanyi (1966) อธิบายวา ความรูชัดแจงเปนสิ่งที่นำมาจัดระบบและถายทอดไดงาย ผูที่เรียนรูจาก

ความรูชัดแจงมีโอกาสสูงที่จะเรียนรูไดครบถวน หรือเทาเทียมกับเจาของความรู ในทางตรงกันขาม 

ความรูฝงลึกเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ยากที่จะถายทอดระหวางคนและนำมาจัดระบบ หรือบันทึกไดยาก 

ความรูฝงลึกเปนสิ่งที่เกิดจากการบูรณาการความรูประสบการณ ความเชื่อ อารมณและปญญา ความรู

ฝงลึกสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูไดโดยการทำงานรวมกัน การพูดคุย การสังเกต การฝกหัด และการ 

เลาเรื ่อง ซึ ่งจำเปนตองมีความไววางใจซึ ่งกันและกันจึงจะทำใหเกิดการปฏิสัมพันธดังกลาวได                            

ในองคการสวนใหญ พบวา รอยละ 80 จะเปน ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) สวนอีกรอยละ 20 

จัดเปนความรูชัดแจง (Tacit Knowledge) ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่สวนใหญจมอยูใตน้ำเหมือน

ความรูฝงลึกที่รอการถูกจัดการและพัฒนาใหพนน้ำ และสวนที่โผลพนน้ำ จัดเปนความรูชัดแจงท่ี           

ทุกคนสามารถนำไปใชประโยชนได 

7.2 กระบวนการจัดการความรู 

การจัดการความรูของ สวผ. เปนไปตามนโยบายที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) กำหนด และเปนการดำเนินการตามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึง 

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดใหทุกสวนราชการตองดำเนินการตามเกณฑ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน

รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งการจัดการความรู อยูในหมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห 

และการจัดการความรู โดยสวนราชการตองมีการจัดทำแผนการจัดการความรู และนำแผนไปปฏิบัติ 

และมีการนำกระบวนการจัดการความรู ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ไดแก  

1) การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) องคความรูนั้นตองสอดคลองกับนโยบาย

หรือยุทธศาสตรของ ส.ป.ก. เปนองคความรูที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทั้งสวนกลาง

และตางจังหวัดไดใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนองคความรูที ่ยังไมมีการจัดการ    

ความรูมากอน โดย สวผ. ดำเนินการจัดการความรูเพื่อตอบประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความรูดานการจัดที่ดิน ความรูดานงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร       

ความรูดานนโยบายแผนงานและงบประมาณ ความรูดานการติดตามและประเมินผล ความรูดาน

การเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งองคความรูที่ตองใชในการปฏิบัติงาน และทักษะการ            

ในการคิด วิเคราะห มีอยูในรูปแบบเอกสาร รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและอยูในตัวบุคคล 

2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) โดยการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน มีการเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูการปฏิบัติงานและเรียนรูจากผูมีประสบการณ 

ผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต  

3) การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organizing) โดยการรวบรวมเอกสารทาง

ราชการ หนังสือ คูมือ ตาง ๆ ไวเปนหมวดหมู อยูท่ีหองสมุดของแตละกลุมฝาย สวนขอมูลท่ีเปนรูปแบบ
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ไฟลอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตของสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. และสวนที่ความรูที่อยูในตัวบุคคล 

โดยมีจดการบันทึกขั้นตอน เทคนิควิธีการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการทำงาน รวมท้ัง

แนวทางและวิธีการแกไขปญหา ซ่ึงอยูกระจัดกระจายตามกลุมฝายตาง ๆ   

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) มีการ

กลั่นกรองความรู ความถูกตองสมบูรณ ทันสมัย และปรับปรุงเอกสารใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือ             

ความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูล  

5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) สามารถเขาถึงความรูไดจากหนังสือ เอกสารวิจัย 

เอกสารวิชาการ เอกสารปฏิรูปที่ดิน เอกสารวิชาการ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารจากการ

อบรมหลักสูตรตางๆ และเว็บไซตของสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก.  

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) 

เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร สวผ. จัดทำคูมือและงานวิจัยเพื่อแจกจายใหกับหนวยงาน              

ทั้ง ส.ป.ก.สวนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสำนักวิชาการ

และแผนงาน ส.ป.ก. สวนความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูใน           

ตัวคน สวผ. มีการแบงปนประสบการณและความรูระหวางเพื่อนรวมงาน รุนพ่ี หัวหนากลุมฝาย 

ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ โดยนำเสนอและเผยแพรองคความรู โดยใชเครื่องมือตาง เชน Unit school, 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การใชท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง, การทบทวนหลังการปฏิบตั,ิ เพ่ือนชวยเพ่ือน, และ

การฝกภาคปฏิบัติ (On the Job Training) เปนตน 

7) การเรียนรู (Learning) บุคลากรของ สวผ. ไดการนำความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากการสืบคนทางเอกสาร คูมือ และจากการปฏิบัติงานจริงมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิผล ทำใหเกิดทักษะและความรูใหม ๆ เพ่ิมข้ึน  

สอดคลองกับการศึกษาของ ปทมากร ราชวงศ (2560) เรื่องการจัดการความรู ของสำนัก

แรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผลการวิจัยสรุปวา (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนดให

ทุกสวนราชการตองดำเนินการตามเกณฑ เพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยการจัดการความรู รูอยูในหมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   

ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 และสอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาศ หนูแดง (2561) เรื ่อง การจัดการความรูของ

ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: กรณีศึกษากลุ มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน                   

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการจัดการความรูของขาราชการ มีการดำเนินการจัดการความรู ซ่ึงเปนไป

ตามกระบวนการจัดการความรู ตามแบบของสำนักงาน ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การบงชี้ความรู              

2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู     

5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ7) การเรียนรู 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาการจัดการความรูกบัประสิทธผิลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรณีศึกษาสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 
      64  

7.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู 

รูปแบบของสำนักวิชาการและแผนงาน พบวา สอดคลองกับ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) โมเดลปลาทู (Tuna Model) ประพนธ ผาสุขยืด (2547) เปนโมเดลที ่เปรียบกับการ

จัดการความรูท่ีมี 3 สวน คือ  

1.1) หัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง สวนที่เปนเปาหมาย วิสัยทัศน 

หรือทิศทางของการจัดการความรู โดยกอนที่จะทำจัดการความรู ตองตอบใหไดวา จะทำ KM ไปเพ่ือ

อะไร โดยหัวปลานี้ เปนการกำหนดแนวทางการจัดการความรูตามวิสัยทัศน พันธกิจของ ส.ป.ก. ซ่ึง 

สวผ. ดำเนินการจัดการความรูเพ่ือตอบประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2) ตัวปลา (Knowledge Sharing-KS) เปนสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย

การปรึกษาหารือนำความรู และประสบการณมาแลกเปลี่ยนกันระหวางกลุ มฝาย รวมทั้ง ส.ป.ก.

สวนกลางและ ส.ป.ก.จังหวัดโดยเฉพาะเปนความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทำใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู

แบบเปนทีม ใหเกิดการหมุนเวียนความรู ยกระดับความรู และเกิดนวัตกรรม 

1.3) หางปลา (Knowledge Assets-KA) เป นส วนของคล ังความร ู ท ี ่ ได จาก

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีการเก็บสวนของหางปลาในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการสกัดความรูท่ีซอนเรนใหเปนความรูท่ีเดนชัด แลวนำไปเผยแพร 

2) โมเดลเซกิ (SECI Model) Nonaka and Takeuchi (1995) เปนการปรับเปลี่ยนและสราง

ความรูท่ีชัดแจงและท่ีฝงในตัวคน ประกอบดวย 

2.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (Socialization) โดยบุคลากรของสำนัก

วิชาการและแผนงานไดมีการถายทอด แบงปนความรูและประสบการณ ระหวางเพื่อนรวมงาน รุนพ่ี 

หัวหนากลุมฝาย ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึกที่อยูในตัวบุคคลกับ

ผูสนใจแบบตัวตอตัว (tacit to tacit) 

2.2) การสกัดความรู ออกจากตัวคน (Externalization) โดยการเปลี่ยนความรู             

ฝงลึกที ่อยู ในตัวบุคคลไปเปนความรู ที ่ช ัดแจงที ่ผู อื ่นสามารถเขาถึงได (Tacit to explicit) โดยมี                 

การสนทนากลุม จับกลุมคุยกันเพ่ือหาความคิดใหมๆ เปนการแลกเปลี่ยนเปนกลุม 

2.3) การควบรวมหรือผนวกความรู (Combination) โดยการนำความรูที่ชัดแจง 

อันมากมายหลากหลายมารวบรวมบันทึก จัดกลุมแบงหมวดหมูไดเปนความรูที่ชัดแจงที่ยกระดับเพ่ิม

มากขึ ้น (Explicit to explicit) โดยมีจดการบันทึกขั ้นตอน เทคนิควิธีการดำเนินงาน ปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ในการทำงาน รวมทั้งแนวทางและวิธีการแกไขปญหา เพื่อเปนแหลงความรูจากรุนพ่ี             

สูรุนนองตอไป ซ่ึงความรูในข้ันนี้จะอยูในรูปแบบท่ีเผยแพรไดกวางขวาง 
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2.4) การฝงหรือผนึกความรู (Internationalization) หมายถึง การนำความรูท่ี 

ชัดแจงไปปฏิบัติ ประยุกตใชในการทำงาน จนเกิดเปนกระบวนการ วิธ ีการใหม หรือปรับปรุง

กระบวนการทำงานแบบเดิมใหดียิ ่งขึ ้น และสามารถพัฒนาเปนทักษะและความชำนาญได ซ่ึง

กระบวนการนี้ก็จะเกิดการเรียนรูเปนความรูฝงลึกท่ียกระดับข้ึนไปอีกในตัวบุคคล (Explicit to tacit)  

7.4 เครื่องมือในการจัดการความรู 

1) การใชท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียง (Mentoring Programs) เม่ือบุคลากรเขามาบรรจุใหม 

จำเปนตองมีการสอนงานอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดในเวลาอันสั้น โดยการมอบหมายให

พี่เลี ้ยงเปนผูแนะนำและสอนวิธีการทำงานใหและใหคำแนะนำอยางใกลชิด ใหคำปรึกษาเวลาที่มี 

ปญหาเกิดข้ึน รวมถึงเปนแบบอยางในการทำงาน 

2) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review - AAR) มีการจับกลุมอภิปราย

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดออน                

รวมท้ังหาวิธีปรับปรุงแกไข สงผลใหเกิดการเรียนรูจากความสำเร็จและความลมเหลว 

3) ชุมชนนักปฏิบัต ิ(Community of Practice - CoP) เปนเครือขายความสัมพันธท่ี

ไมเปนทางการเกิดจากความใกลชิด ความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ซึ่งลักษณะท่ี

ไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรูและการสรางความรูใหมๆ มากวาโครงสรางที่เปนทางการ เชน 

ชุมชนคนทำแผน ชุมชนนักวิจัย เปนตน 

4) แหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence - CoE) โดยดูจากรายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ี

อยูในเว็บไซต หรือสอบถามจากรุนพ่ีท่ีมีประสบการณ  

5) เพื ่อนชวยเพื ่อน (Peer Assist) เปนการประชุมซึ ่งเชิญสมาชิกจากทีมที ่ทำงาน

ประสบความสำเร็จมาแบงปนประสบการณ ความรู ความเขาใจใหแกทีมซึ่งตองการความชวยเหลือผูท่ี

ถูกเชิญมาอาจจะเปนคนท่ีอยูในองคการอ่ืนก็ได 

6) การฝกภาคปฏิบัติ (On the Job Training) โดยใหขาราชการบรรจุใหมเรียนรู การ

ดำเนินงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อใหมีความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งเปนหนวยหลักที่นำโครงการและกิจกรรมตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิด              

ผล ซ่ึงเปนการเรียนรูทางลัด จากประสบการณจริง  

7) Unit School หมายถึง กิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูท่ี สวผ. จัดขึ้นในชวง

เชาโดยใชเวลาประมาณ 1 ชม. โดยการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน เปนการถายทอดความรู 

โดยบุคลากรภายในหนวยงานสู บุคลากรภายในหนวยงาน เพื ่อสรางองคความรู ขึ ้นในหนวยงาน 

บุคลากรสามารถนำความรูนั้นไปใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจจนงานสำเร็จไดดีกวาเดิม  
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7.5 ปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความรู มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) คือการระบุองคความรูที่จำเปน   

ตองานที ่ปฏิบัติของสำนักวิชาการและแผนงาน และมีความสอดคลองกับพันธกิจและประเด็น

ยุทธศาสตรของ ส.ป.ก. เนื่องจากปญหาการโยกยายขาราชการบอย ทำใหบุคคลากรขาดประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญ ที่ลึกซึ้งในสายงานนั้นๆ รวมทั้งแตละกลุมนั้นมีการทำงาน รวมถึงภาระกิจหนาท่ี                     

ที่หลากหลายแตกตางกันออกไปในแตละสายงาน และตองใชความรูและความสามารถเฉพาะทาง                

จึงมีความยากท่ีจะบงชี้ความรูได 

ขั ้นตอนท่ี 2 การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

ปญหาท่ีพบ ไดแก ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) คือ ความรูท่ีอยูในรูปแบบหนังสือ คูมือตาง ๆ                   

มีความหนารูปแบบไมนาสนใจ จึงเกิดการประยุกตใชความรูไดนอย และความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก 

(Tacit Knowledge) เปนสวนความรู เฉพาะตัวอาศัยการถายทอดประการณจากรุนพี ่สอนรุ นนอง               

หรือหัวหนาสอนลูกนอง ซึ ่งมีความแตกตางระหวางวัย ระหวาง Generation มีอุปสรรคเร ื ่อง                     

ความเขาใจ การสื ่อสาร และการถายทอดความรู ระหวางรุ น รวมทั ้งผู ที ่มีความรู บางสวนยังคง              

หวงองคความรู ไมตองการถายทอดองคความรู ที ่ตนมีอยู ออกมาใหกับผู อื ่นทั ้งหมด เนื ่องจากมี                        

ความเชื่อวา เม่ือสอนผูอ่ืนจนเกงกวาอาจทำใหคนท่ีใหความรูหมดคุณคาไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรู ใหเปนระบบ (Knowledge Organization) คือความรูที ่สราง

บางสวนยังไมมีการจัดเก็บใหเปนระบบ เชน ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูใน

รูปแบบที่เปนเอกสาร โดยการรวบรวมเอกสารทางราชการ หนังสือ คูมือ ตางๆ ไวเปนหมวดหมูอยูท่ี

หองสมุดของแตละกลุมฝาย และความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)เปนสวนที่ความรู             

ที่อยูในตัวบุคคล โดยมีจดการบันทึกขั้นตอน เทคนิควิธีการดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใน

การทำงาน รวมท้ังแนวทางและวิธีการแกไขปญหา ซ่ึงอยูกระจัดกระจายตามกลุมฝายตาง ๆ  

ปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของการจัดการความรูมี 2 ประเด็น ไดแก  

1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ขาดอุปกรณสนับสนุนการทำงาน เชน คอมพิวเตอร, 

เครื่อง Server สำหรับจัดเก็บขอมูล บุคลากรบางสวนยังไมสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสดุ

ได ระบบ Internet ไมเสถียร ปญหาความลาชาของคอมพิวเตอร เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ 

เจษฎา นกนอย และคณะ (2552:44-45) กลาววา หนวยงานหรือองคการที่เริ่มตนการจัดการความรู

มักจะประสบปญหา ดานเทคโนโลยี บางองคการระบบเทคโนโลยีในองคการไมสมบูรณ จำนวนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่สามารถใชอินเตอรเน็ตไดมีจำกัด ทำใหเกิดความไมทั่วถึงในการเรียนรูหรือแลกเปลี่ยน

ความรู 
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2) การติดตามประเมินผล เนื่องจากโครงการ Unit school การติดตามและประเมินผล                 

ยังไมชัดเจน เปนเพียงการประเมินความพึงพอใจ ยังไมมีการประเมินการนำความรูที่ไดไปใชประโยชน 

สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (อางถึงในศิริรัตน เต็มศิริ, 2561 :14) ไดกลาววา “...การ

จัดการความรู เกิดมาจากความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสำเร็จใหแกองคการ               

โดยการประเมินตนทุนทางปญญา หรือ (Intellectual capital) และผลสำเร็จของการประยุกตใช            

การจัดการความรูนั้น เปนดัชนีท่ีบงบอกวาองคการมีการจัดการความรูไดประสบความสำเร็จหรือไม…”  

7.5 ความสำเร็จ 

1) ดานเปาหมายของการจัดการความรู 

สวผ. ไดดำเนินการเรื่องการจัดการความรูมาตั้งแต ป พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 2559 – 

2561 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ไดปรับปรุงเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 โดยกำหนดใหสวนราชการดำเนินการจัดการความรู               

ที่จำเปนตองมีในองคการ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรขององคการ โดยตองเลือก

อยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู มาจัดทำเปนแผนการจัดการความรู โดยมีรายละเอียด

กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวชี้วัด และเปาหมายของแตละกิจกรรม ตลอดจนระบุ

ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนำแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จ  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ คูมือการติดตามประเมินผลการเขาทำประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูป

ที่ดิน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการจัดการความรู คือ คูมือการประชุมคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดการความรู คือ คูมือการ

จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปโดยมีเปาหมายตัวชี้วัด คือ รอยละของจำนวนเจาหนาท่ี                

ส.ป.ก จังหวัด เจาหนาที่สวนกลาง ผูที่เกี่ยวของนำความรูไปใชประโยชน รอยละ 100 ทั้งนี้ สวผ. มี

เปาหมายการจัดการความรู อยู 3 ประการ คือ 1. เพื ่อพัฒนาคน ใหผู ปฏิบัติงานและผูบริหารมี

สมรรถนะ ไดแก ความรู ทักษะ คุณลักษณะสูงขึ้น ปฏิบัติงานไดดีขึ้น 2) เพื่อพัฒนางาน ทำใหการทำงาน 

มีประสิทธิภาพ เชน ผิดพลาดนอยลง รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิผล เชน ลดตนทุน ผลผลิตสูงขึ้น เกิด

นวัตกรรม เปนตน 3) พัฒนาองคกร ทำใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร               

มีศักยภาพในการแขงขันสูงและสามารถเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน 

สอดคลองกับ Hoy & Miskel ( 2001 : 382-383) ไดนำเสนอตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผล

ขององคการไว 4 ประการ ดังนี้ 1) การบรรลุเปาหมาย (Goal Achievement) เปนการดำเนินงานใน

องคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดตั้งไว มีตัวชี้วัด คือ การแสวงหาทรัพยากรตาง ๆ ผลสัมฤทธิ์ 

คุณภาพ และ ประสิทธิภาพองคการ 2) การบูรณาการ (Integration) เปนการรวบรวมความสามารถของ

ทุกคน และนำเอาสิ่งตาง ๆ ในองคการมาดำเนินการเพื่อใหองคการประสบความสำเร็จ มีตัวชี้วัด คือ 

ความพึงพอใจและความขัดแยงของบุคลากร บรรยากาศและการสื่อสารในองคการ 3) การปรับตัว 

(Adaptation) เปนการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในองคการใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ
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ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง มีตัวชี้วัดคือ นวัตกรรม ความสามารถขององคการในการปรับเปลี่ยน และ

พัฒนาและความเจริญขององคการ 4) การรักษาสิ่งที่ซอนเรนภายในองคกร (Latency) เปนการรักษา

วัฒนธรรม หรือรูปแบบตางๆ ในองคกร มีตัวชี้วัดคือ เอกลักษณ แรงจูงใจ ความจงรักภักดี และรูปแบบ

ของชีวิตในองคกร 

2) ดานการสนับสนุนของผูบริหาร 

ผอ.สำนัก คณะกรรมการ KM และผอ.กลุม เปนผูมีวิสัยทัศน ใหการสนับสนุนการจัดการ

ความรูอยางเต็มท่ี สามารถสื่อสารถายทอดนโยบายไปยังผูปฏิบัติตามไดอยางชัดเจน และเปนผูที ่มี             

สวนสำคัญในการวางแผน (KM action plan) ตั้งแตตนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบอยางเปนทางการ 

และคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู รวมทั ้งมีการใหคำปรึกษา ใหคำแนะนำ และ

สนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน ตางๆ และเขารวมกิจกรรม Unit School ทุกครั้ง 

รวมทั้งใหกำลังใจและใหรางวัลเพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรน เกิดการเรียนรูตลอดเวลา 

สอดคลองกับ สถิติพงษ เอ้ืออารีมิตร และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องสภาพปจจุบันของการจัดการความรู

ในการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการ พบวา ปจจัยของความสำเร็จของการจัดการความรูใน

หนวยงาน มีดังนี้ 1) ปจจัยดานภาวะผูนำ ถือวาเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำใหการจัดการความรู             

ในหนวยงานเกิดขึ้นและดำเนินไปได ทั้งนี้ เพราะเมื่อผูบริหารมีความสนใจ ก็จะใหความสำคัญ และ 

เปนแบบอยางที่ดี มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการบริหารจัดการความรู และสรางกลไกในการ

ขับเคลื่อนได 2) ความรูความเขาใจของบุคลากร บุคลากรของหนวยงาน ถือวาเปนตัวขับเคลื่อนการ

จัดการความรูใหสำเร็จ ซึ่งการดำเนินการดังกลาว บุคลากรตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทใน 

เรื่องการจัดการความรูจะตองเห็นความสำคัญ มีความตั้งใจมุงมั่น และบุคลากรมีประสบการณในการ

ทำงานสูง มีวัยวุฒิพรอมจะถายทอดประสบการณใหคนอื่น 3) วัฒนธรรมการเรียนรูและการสื่อสารใน

องคกร ไดแก ความเชื่อใจ เชื่อมั่นใจซึ่งกันและกัน เคารพและไววางใจ และยอมรับในความคิดเห็นท่ี

แตกตาง ความมีระเบียบวินัย มีการทุมเทในการทำงาน ใหความใสใจในการทำงาน พรอมจะเรียนรู

รวมกับถายทอดความรูใหกัน โดยมุงความสำเร็จของงานและผลประโยชนขององคกรเปนหลัก ซึ่งจะ

ชวยใหการจัดการความรู ถูกบูรณาการกลายเปนสวนหนึ่งของการทำงานในหนวยงาน  

3) ดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติของบุคลากร 

มีการตั้งคณะทำงานการจัดการความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน และมีการจัดทำแผน  

การจัดการความรู (Action plan) เพื่อกำหนดระยะเวลาการจัดการความรูในแตละป โดย สวผ.ได

ดำเนินการจัดการความรู 2 รูปแบบ ทั้งแบบเปนทางการจัดทำคูมือมาตรฐานปฏิบัติงาน และแบบ                 

ไมเปนทางการ ไดแก การถายทอดความรูจากคนสูคน เชน ความรูทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือ

การคิดเชิงวิเคราะห ท่ีถูกถายถอดมาจากผูบริหาร หัวหนางาน รุนพ่ี หรือเพ่ือนรวมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณ โดยองคความรูนั ้นตองสอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของ ส.ป.ก. เปน            
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องคความรูที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทั้งสวนกลางและตางจังหวัดไดใชเปนคูมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนองคความรูที่ยังไมมีการจัดการความรูมากอน ส.ป.ก. โดย สวผ. 

ดำเนินการจัดการความรูเพ่ือตอบประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 

ความรูดานการจัดที่ดิน ความรูดานงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ความรูดานนโยบายแผนงานและ

งบประมาณ ความรู ด านการติดตามและประเมินผล ความรู ด านการเกษตรทั ้งในประเทศและ

ตางประเทศ ซ่ึงองคความรูท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน และทักษะการในการคิด วิเคราะห มีอยูในรูปแบบ

เอกสาร รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและอยูในตัวบุคคล 

โดยบุคลากรของ สวผ. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการจัดการความรู 

ของสำนักวิชาการและแผนงาน วาเปนไปตามกระบวนการของ สำนักงาน ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน และ

บุคลากรใน สวผ. สามารถเขาถึงองคความรูไดงาย โดยจะอยูในเว็บไซตของ สวผ. มีขอมูลเกี่ยวกับ

หนวยงาน ฐานขอมูลนักวิจัย ผลงานวิชาการ องคความรู ฯลฯ และมีการแลกเปลี่ยนความรู โดยการทำ

กิจกรรม Unit School มีการสอนงาน ใหความรูภายใตกลุมงานตางๆ ภายในสำนัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การมีสวนรวมของแตละกลุมงาน และทำใหบุคลากรใน สวผ. นอกจากจะตองมีความรูความเขาใจใน

งานของตนเองแลว ยังตองมีความรูความเขาใจในงานของกลุมตาง ๆ ในสำนักดวย  

สอดคลองกับ แนวคิดของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2561 : 165-167) ไดนำเสนอปจจัยท่ี 

นำระบบการจัดการความรูไปสูความสำเร็จ ไดแก 1. ทิศทางในการจัดการความรูตองมีความชัดเจน              

วาองคกรตองการนำความรูมาใชเพื่อประโยชนอะไร เชน ชวยลดขั้นตอนในการทำงาน ชวยสนับสนุน

กลยุทธของคกรในดานใดดานหนึ่ง 2. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง แมวาบางองคการจะริเริ่ม 

การจัดการความรูเกิดจากผูบริหารระดับกลาง เชน บริษัทซีเมนต ผูบริการอาวุโสจำเปนตองสนับสนุน

ดวยจึงจะทำใหองคการประสบความสำเร็จในการจัดการความรู 3. องคกรตองมีวัฒนธรรมที่ยืดหยุน             

ในการจัดการความรู อุปสรรคทางวัฒนธรรมดังกลาวขางตนควรไดรับการจัดการที่ดี จึงจะชวยให                

การจัดการความรูประสบความสำเร็จ ภาษาท่ีผูรับผิดชอบโครงการใชจะตองกลมกลืนกับวัฒนธรรมของ

องคการ 4. บุคคลภายในองคกรมีทัศนคติเชิงบวกกับการสราง การใชและการแบงปนความรูโดยการให

รางวัลจูงใจคนท่ีสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู เชน การใหรางวัลแกผูท่ีแบงปนความรูมากท่ีสุด 

4) ดานวัฒนธรรมองคการ 

โดยสภาพความสัมพันธของคนใน สวผ. มีความแตกตางของคนตางวัย (Generation Gap) 

แบงออกเปน 4 ยุค ไดแก Babyboomer /Gen X/Gen Y/Gen Z ซ่ึงคนในแตยุคท่ีเขามาทำงานพรอม

กับความคิด จริต ความเชื่อและพฤติกรรมในที่ทำงานที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงนำไปสูเรื่องความคาดหวัง

ในเรื่องการสรางบรรยากาศการทำงาน การสรางแรงจูงใจ วิธีการทำงาน และคาตอบแทนท่ีแตกตางกัน 

ซึ่งการจัดการองคความรูจะตองมีวัฒนธรรมองคการที่ดี เนื่องจากคนเราหากมีความสัมพันธที่ดีตอกัน

จะเกิดการถายทอดความรูโดยไมเกิดการหวงความรูซึ่งกันและกัน ดังนั้น สวผ. ควรจะรักษาประเพณี  

อันดีงาม เชน กิจกรรมท่ีทำรวมกัน เพ่ือเปนการละลายพฤติกรรมและกอใหเกิดความสามัคคี เชน กีฬาสี 
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ทำอาหารรับประทานรวมกัน สัมมนานอกสถานท่ี เปนตน มีการเปดใจยอมรับความแตกตางระหวาง 

GEN การใหความเคารพ ใหเกียรติซึ ่งกันและกัน สนับสนุนใหความรวมมือกัน อยางตอเนื่องตอไป 

วัฒนธรรมองคการ คือ ALROSMART: องคกรแหงความนาเชื่อถือ โดยที่ความสำเร็จในการจัดการ

ความรูของสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่ง ไดแก ความรู 

ความเขาใจของบุคลากร ผูนำ วัฒนธรรมองคการนั้น มีความสัมพันธประสิทธิผลขององคการ สอดคลอง

กับ Gibson (2000 : 55) อธิบายวาประสิทธิผลขององคการเกิดจากความสัมพันธของประสิทธิผลใน                

3 ระดับ ดังนี้ 1. ประสิทธิผลของบุคคล (Individual Effetiveness) เปนผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

งานของพนักงานหรือสมาชิกขององคการซึ่งทำตามหนาที่หรือตำแหนงในองคการ เชน ความสามารถ 

ทักษะ ความรู เจตคติ แรงจูงใจ และความเครียด 2. ประสิทธิผลของกลุม (Group Effectiveness) เปน

ผลรวมของการชวยเหลือสนับสนุนของสมาชิกในกลุมทั้งหมด โดยที่ประสิทธิผลของกลุมอยูในรูป             

ของพลังรวม (Senergy) ซ่ึงแสดงถึงการรวมมือรวมใจ ชวยเหลือกันของบุคคล เชน ความสามัคคี ภาวะ

ผูนำ โครงสราง สถานภาพ บทบาท และบรรทัดฐาน 3. ประสิทธิผลขององคการ (Organizational 

Effectiveness) ประกอบดวยประสิทธิผลของระดับบุคคลและระดับกลุม แตประสิทธิผลขององคการ

ไดรับผลกระทบของพลังรวม (Synergistic Effects) ที่ทำใหองคการมีประสิทธิผลในระดับสูงกวา

ผลรวมจากสวนตางๆ เชน สภาพแวดลอม เทคโนโลย ีกลยุทธ กระบวนการ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รูปแบบหรือวิธีการจัดการความรูที่เหมาะสมสำหรับสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใหบุคลากรในองคการเกิดความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดอยางมีประสิทธิผลแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

1. ดานบุคลากร 

1.1 การจัดการองคความรูจะตองมีวัฒนธรรมองคการท่ีดี เนื่องจาก หากมีความสัมพันธ 

ที่ดีตอกันจะเกิดการถายทอดความรูโดยไมเกิดการหวงความรูซึ่งกันและกัน ดังนั้น สวผ. ควรจะรักษา

ประเพณีอันดีงาม เชน จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมบุคลากร ทำกิจกรรมรวมกัน การเปดใจ การให

ความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน สนับสนุนใหความรวมมือกัน อยางตอเนื่องตอไป ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2561 : 109) อธิบายวา วัฒนธรรมองคการเปนรากฐานท่ีสำคัญ

ที่มีผลตอการเรียนรูองคการและการจัดการความรู โดยวัฒนธรรมที่เหมาะสมจะเปนวัฒนธรรมท่ี

สงเสริมการเรียนรูรวมกัน เสรีภาพ ความไววางใจ และการทำงานรวมกัน 

1.2 ควรมีการจัดทำแผนการจัดการความรู ท ั ้งในระยะสั ้น และระยะยาว ให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเปนบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและมี

ศักยภาพสูง 



กัญญาพัชร ศรีฤทธิ ์
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1.3 จัดโครงการ Unit School อยางตอเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหมี

วัสดุ อุปกรณ ของรางวัลสำหรับผูเขารวมกิจกรรม เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรซ่ึงทำ

ใหการกิจกรรมเกิดความนาสนใจ และกระตุนใหบุคลากรสนใจอยากเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 

2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวผ. ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ กระบวนการสรางองคความรู การจัดเก็บ และการ

ถายโอนความรู ใหมากขึ้น ซึ่งอาจทำการจัดเก็บในรูปแบบ Application เพื่องายตอการสืบคน มี               

การประชุมออนไลน การแลกเปลี่ยนเอกสารออนไลน ควรจัดทำองคความรูในรูปแบบท่ีนาสนใจมากข้ึน 

เชน Infographic หรือ คลิปวีดีโอโดยถายทอดความรูผานชองทาง ALRO channel หรือ  Facebook  

3. ดานกระบวนการ 

3.1 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: Cop) เชน ชุมชนคนทำแผน ชุมชน

นักวิจัย เปนเครื่องมือที่เนนการพูดและการเปดใจ โดยไมมีอคติตอกัน และฝกการเปนผูฟงที่ดี รวมท้ัง

นำผลจากการระดมสมองมาสกัดความคิดและ จัดทำเปนแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป             

ซึ่ง Cop เปนเครื่องมือที่ชวยในการถายทอดความรู ซึ่งเหมาะสำหรับความรูประเภท Tacit อาศัยการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก 

3.2 การเชิญรุนพ่ีท่ีเกษียณท่ีมีศักยภาพสูงมาแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิคการ

ทำงานในเวทีพ่ีสอนนอง โครงการ Unit school หรือหลักสูตรโรงเรียนการปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือดึงความรูท่ี

มีอยู ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมา แลวนำไปจัดเก็บเปนความรู ที ่ช ัดแจง (Explicit 

Knowledge) เพ่ือนำไปสรางวิธีปฏิบัติท่ีรุนนองสามารถนำไปประยุกตใชในการตอยอดองคความรูตอไป 

สอดคลองกับหลักองคประกอบท่ีสำคัญของการจัดการความรู มี 3 อยาง ไดแก 1) คน

หรือบุคลากร เนื่องจากเปนแหลงความรู และเปนผูนำความรูไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งถือวาเปน

องคประกอบที ่สำคัญที ่ส ุด2) เทคโนโลยี เปนเครื ่องมือเพื ่อใหบุคลากรสามารถคนหา, จัดเก็บ, 

แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรูไปใช อยางงายและรวดเร็วขึ้น 3) กระบวนการจัดการความรู เปนการ

บริหารจัดการเพื่อนำความรูจากแหลงความรูไปใหผูใชทำใหเกิดการปรับปรุง และทำใหเกิดนวัตกรรม 

และสอดคลองกับ Nonaka and Takeuchi (1995) ไดรวมกันเขียนหนังสือชื่อวา “The Knowledge-

Creating Company” ซึ่งเปนคัมภีรที ่นักจัดการความรูทั่วโลกยอมรับ โดยไดนำเสนอกระบวนการ

จัดการความรูดวยกิจกรรมสำคัญ 7 ประการ ดังนี้ 1) สรางวิสัยทัศนเก่ียวกับความรู 2) สรางทีมจัดการ

ความรู 3) สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง 4) จัด

ความรูควบไปกับการพัฒนาสินคาและวิธีการใหม หรือพัฒนารูปแบบการทำงาน 5) เนนการจัดการ

องคการแบบ “ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื ่อน” (middle-up-down management 

process for knowledge creation) 6) เปลี่ยนแปลงองคการไปเปนองคการที่มีการดำเนินการสราง

ฐานขอมูลสารสนเทศ และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ (hypertext organization) และ                
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7) สรางเครือขายที ่สรางสรรคความรูกับองคการอื ่นในโลก (global organizational knowledge 

creation)  

7.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผูอำนวยการสำนักวิชาการและแผนงานควรใหความสำคญัของการจัดการความรู โดยการ

ประกาศนโยบาย สำนักวิชาการและแผนงานเปนองคการแหงการเรียนรู 

2) จัดทำแผนการจัดการความรูทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  

การบริหาร/ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเปนบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง” 

3) จัดสรรอัตรากำลังใหเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรสามารถ

บริหารเวลาในการดำเนินการจัดการความรูได 

4) จัดสรรวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและการจัดการ

ความรูและเชื่อมตอฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5) มีการเชิดชูรางวัล Unit school ประเภทบุคคลและประเภททีม เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ

ใหกับบุคลากร 

7.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) สงเสริมใหบุคลากรเกิดการคิดและเรียนรูอยางสรางสรรค เชน การสนับสนุนโครงการ

พัฒนางานประจำสูงานวิจัย (Routine to Research, R2R) ใหมากขึ้น โดยมีการใหรางวัลตอบแทน

และการชมเชยเปนการเพ่ิมคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2) สกัดองคความรูของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคลากรที่มีประสบการณการทำงาน หรือ

รุนพี่ที่มีความรูความสามารถซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยถายทอดความรูผานชองทาง ALRO channel 

Facebook หรือการเชิญมาเปนวิทยากรในเวทีพี่สอนนอง Unit school หรือหลักสูตรโรงเรียนการ

ปฏิรูปท่ีดิน เปนตน 

3) เปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมพรอมปรับตัวกับวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม 

และทำงานรวมกับ ขาราชการใหม generation อ่ืน ๆ  

4) มีการติดตามและประเมินผลการนำความรูจาก โครงการ Unit School ไปใชประโยชน

อยางจริงจัง 

5) สนับสนุนใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก หรือองคการท่ีประสบ

ความสำเร็จในดานการจัดการความรูเพื่อใหบุคลากรไดเปดโลกทัศนใหกวางขึ้นและนำความรู ที่ไดมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 

 



กัญญาพัชร ศรีฤทธิ ์
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แนวทางการพัฒนาเพ่ือประเพ่ิมประสิทธภิาพในการใหบริการสาธารณะ 

ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

 
 
 

กัณฑิมา แสงเนาวรัตน0* 

  

   บทคัดยอ 
 
 การศึกษา แนวทางการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย             

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 2.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน              

การใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อ

เพิ ่มประสิทธิภาพของศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยกลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษา              

ครั้งน้ี คือ ไดกลุมตัวอยางของประชากรจำนวน 391 คน โดยใชวิธีคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ               

ทาโรยามาเน หลังจากนั้นใชวิธีการคำนวณกลุมตัวอยางจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา             

แบบสัดสวน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

สถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหโดยใชสถิติคา               

F-test หรือความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) แลวทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD 

และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 

ผลการศึกษาพบวา มีระดับของปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จําแนกตามลักษณะประชากร 
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ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และความถ่ีในการใชบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ

ในการใหบริการสาธารณะ ไมแตกตางกัน ยกเวน การประกอบอาชีพ และประเภทที่ใชบริการศูนย            

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) และผลความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารและมาตรฐานการ

ดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)และประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) มีความสัมพันธทางบวก ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01อยูในระดับมีความสัมพันธกันปานกลาง (r = 0.60)  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา จะตองขยายออกแบบพื้นที่             

ใชสอยตาง ๆ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและกิจกรรมแตละกลุมเปาหมายใหมากข้ึน ซอมแซมปรับปรุง 

บำรุงรักษาพื ้นที่ที่ยังชำรุดเสียหาย ใหมีความมั ่งคง สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาสภาพ                

การใชงานที่สรางบรรยากาศที่สงเสริมการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

ตอผูรับบริการ และบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ เขามารวมกันพัฒนาสื่อการเรียนรูและกิจกรรม        

ตาง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม ๆ มาสรางสรรคสื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะชวย

สรางเสริมการเรียนรูของประชาชน ทั้งน้ีจะตองสรางการรับรูและเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามา

มีสวนรวมและสงเสริมการประชาสัมพันธใหทั่วถึงมุงครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูใชบริการ อันจะ              

การสรางความผูกพันและความเปนเจาของรวมกันของชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหเมืองแหงการเรียนรูที่

สงเสริมการเรียนรูจากครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดอยางย่ังยืน  
 

คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพ การใหบริการสาธารณะ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

(KCC) 
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The Development approach to increase public service 
efficiency of the Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) 
 
 

 
 

Kuntima Sangnaowarat * 

 
 

Abstract 
 

  The study of Development approach to increase public service efficiency of 

the Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) objectives are 1. To study efficiency level 

of public service of the Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) 2. To study factors 

affecting public service efficiency of the Knowledge Center of Chachoengsao (KCC)               

3. To study development approach to increase efficiency of the Knowledge Center of 

Chachoengsao (KCC). The samples were 391 people from 22 communities of Chachoengsao 

municipality. They were categorized by using Taro Yamane method of size determination. 

Afterwards, the samples from Chachoengsao municipality were categorized by random 

calculation. The measuring tools of this study is using questionnaire and data analysis 

of frequency distributions, percentage value, average, and standard deviation. They were 

analyzed by using F-Test or One-Way ANOVA before using LSD and summary of 

Pearson’s product moment correlation coefficient. 

Study result revealed that Level of management and operation standard factors 

of Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) is overall high. The conclusion of public 

service efficiency comparison result of Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) sorted 
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by population category e.g. sex, age, education, income, and frequency of using service 

are difference but they have same opinions for public service efficiency of Knowledge 

Center of Chachoengsao (KCC), except for occupation. Moreover, they gave overall 

positive result of service type, relation outcome between management and operation 

standard factors, and service efficiency, with important significance statistic level at 0.01 

and medium relation level at (r=0.60).  

Thus, development approach of Knowledge Center of Chachoengsao (KCC) is 

expanding areas to be matched with behavior and activities of the targets. Repairing, 

improving, and maintain damage areas to be prosperous, hygiene, and secure, together 

with developing operating conditions to build encouraged learning environment and to 

create hygiene activities to customers. Moreover, integrating with other organizations in 

developing learning materials and various activities, and bringing new technology 

innovations to create electronic mediums that be able to help learning of population. 

However, there must be a creation of opportunities to population be able to entering 

to participate and promote public relations to cover customers. By this, there will build 

relationship of local community to promote learning from family to community and 

until to the nation with sustainably. 

 
Keyword: Development approach, Efficiency, Pupblic Servive, the Knowledge Center of 

Chachoengsao (KCC) 
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1. บทนำ 

การเรียนรูและการศึกษาเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ ่ง เพราะการศึกษาจะชวยพัฒนา               

ใหมนุษยเปนคนที่มีคุณภาพ เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเห็นไดวาประเทศทุกประเทศ 

ลวนแตใหความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งเปนแนวทางหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศของ

ตนแนวทางหน่ึง ประเทศไทยคืออีกประเทศหน่ึงที่ใหความสำคัญในเรื่องของการศึกษากับมนุษย ดังจะ

เห็นไดจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 81 ที่ระบุวา รัฐตองจัดการศึกษาอบรม

และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริม

ความรู และปลูกฝงจิตสำนึกที ่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ถึงแมรัฐบาลจะกฎหมายหลักในการวางแนวทางการจัดการศึกษาและ  

ไดจัดสรรงบประมาณในการพฒันาประเทศซึ่งเปนงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาสูงกวางบประมาณ

ในดานอื่นๆ ก็ยังเกิดปญหาในหลายๆเรื่อง ไมวาจะเปนการใหการศึกษาที ่ไมทั่วถึง การศึกษาไมมี

คุณภาพ ไมตอบสนองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ และไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม               

ในพื้นที่น้ัน ๆ และไมเปนไปตามความตองการประชาชนและสภาพพื้นที่ทองถ่ินแตละทองถ่ิน จึงทำให

เกิดชองวางระหวางชุมชนกับสถานศึกษา ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายโดยการเปด โอกาสใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับราษฎรในเขตพื้นที่ของตน เพื่อให 

การจัดการศึกษาเปนไปไดอยางรวดเร็ว สอดคลอง และมีความเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ โดย

แนวทางที่รัฐบาลไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน 

รัฐบาลไดจัดใหมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง            

สวนทองถิ ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 วรรค 1 (9) ที่ระบุวา ใหเทศบาลมีอำนาจและหนาที ่ในการจัด

การศึกษา โดยรัฐบาลไดมุงหวังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่จะชวยใหการศึกษาเกิด

การพัฒนาไดอยางถูกทิศถูกทาง แตอยางไรก็ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตองมีความพรอมดวย

เชนกัน หากองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่จะเขามารับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาใหกับ

ประชาชนไมมีความพรอม จะสงผลใหการจัดการศึกษาขาดคุณภาพ อันกระทบตอการศึกษาของคนใน

ประเทศ ดังนั้น ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสำคัญกับการจัดการศึกษา             

อยางมีคุณภาพ 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดตระหนักถึงการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจะตองใหความสำคัญกับการสราง

คนใหมีความรู มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรมมีสภาพแวดลอมที่ดี มีสังคมที่
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สันติและเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

พัฒนาคนใหมีศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ปรับตัวรูเทาทันการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

สมัยใหม รวมทั้งพฤติกรรมที่เหมาะสม อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา

ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม เสรมิสรางสขุภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและ

มีคุณภาพมาตรฐาน จึงสรางหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ภายใตชื่อ ศูนยการเรียนรูเมอืง

ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่เนนปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอาน

และแสวงหาความรูดวยทักษะหลายทาง มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การใหบริการหองสมุด การจัดการ

ความรู การกระจายและถายทอดองคความรู (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554, 

หนา 86-88) 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากการตกผลึกความรู  และประสบการณของคณะผูกอต้ัง  

ทีมงานเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบนรากฐานของการบูรณาการ 

องคความรูสหวิทยาการ นำมาสูหองสมุดมีชีวิตที่มีบทบาททั้งในการเปนหองสมุด ศูนยการเรียนรูและ

ศูนยศิลปะวัฒนธรรม กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม โดยเฉพาะทางดานการสรางนิสัยรักการอาน                

นักอาน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและสรางความตื่นตัวเรื่องหองสมุด            

มีชีวิตเปนแหลงการศึกษาดูงาน สอนงาน ฝกงานและวิธีการสรางสรรคการเรียนรู การเปนตนแบบ

หองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ซึ่งสามารถนำไปประยุกตในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน  และเปนพลังขับเคลื่อนการรวมสรางสรรคสังคมการเรียนรู แนวคิด 

การจัดต้ังอุทยานการเรียนรูเกิดข้ึนเพื่อตอบโจทยและแกไขปญหาสำคัญของสังคมไทยในสภาวการณที่

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเนนการแกไขปญหาเกี่ยวกับ “คน” อันเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาประเทศ โดยโจทยสำคัญอันเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนา “คน” คือ ระบบการศึกษา

ไทยและการเรียนการสอนยังไมเอื ้ออำนวยใหเด็ก คิดเปน ทำเปน กลาคิด กลาทำ ทำใหมีปญหา

สืบเน่ืองมาถึงการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา เกิดปญหาวิกฤติ

และความสับสนในสังคมไทย สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากปญหาคนไทยโดยรวมและไมวาเด็ก

เยาวชนหรือผูใหญยังอานหนังสือนอย ไมมีนิสัยรักการอาน ระบบการศึกษาไทยไมไดปลูกฝ งและ

สงเสริมใหเด็กรักการอานและใชหองสมุด หองสมุดที่มีกลุมเปาหมายใหบริการประชาชนขาดการ

สนับสนุนจากรัฐ มีงบประมาณจำกดั มีปญหาอปุสรรคในการบริหารงานและดำเนินงาน ปญหาสถานภาพ

ของบรรณารักษ นอกจากนี้ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจความสำคัญและประโยชน ที่จะไดรับ

จากหองสมุด ภาพลักษณหองสมุดที่ใหบริการประชาชนในสายตาประชาชนโดยเฉพาะในทองถ่ิน               

ยังเปนหองสมุดแบบเดิม คือ สถานที่เก็บหนังสือ เงียบสงัดยังไมสามารถจูงใจ หรือกระตุนความสนใจใน

วงกวาง นำมาสู แนวคิดการกอตั้งหองสมุดมีชีวิตในรูปแบบและบริบทของไทย (สำนักงานอุทยาน               

การเรียนรู, 2556, หนา 8-9) 
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จากภารกิจในการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ดังกลาว ทำใหเห็นวามีความสำคัญตอการพัฒนาความรูของประชาชนพื้นที่ ซึ่งถือแนวทางหนึ่งใน            

การพัฒนาใหพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม เนื่องดวย

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงจำเปนตองมีการพัฒนาการดำเนินงานของศูนยเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทราอยางตอเนื่องใหเพื่อใหทันตอสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปนเมืองแหง การเรียนรู 

ตามที่ยูเนสโกไดประกาศแลวใหมีความสมบูรณและย่ังยืน โดยเนนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ

พลเมือง ใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติใหมๆ ในหลากหลายบริบท เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับ            

การเปลี่ยนแปลงของโลกที ่รวดเร็วทั ้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และสงเสริมใหเกิด              

ความสมานฉันทในสังคม รวมถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนการศึกษา 

เกิดพัฒนาในเขตเทศบาลอยางตอเนื่อง ประชาชนในพื้นที ่มีคุณภาพ มีชีวิตที ่ดี โดยในการพัฒนา             

การดำเนินงานดังกลาว สมควรที่จะตองสำรวจ และศึกษาขอมูลวาการดำเนินงานของศูนยเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรามีประสิทธิภาพการดำเนินงานอยูในระดับใด และจะตองทราบวามีปจจยัใดบางที่จะสงผลตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนยเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อจะนำขอมูลดังกลาวไปวาง

แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของศูนยเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งถือ

เปนการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง และสอดรับกับสภาพการณที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการสาธารณะของศูนยเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เพื่อเปนขอมูลนำไปใชประโยชนตอ

การวางแนวทางการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยเรียนรู เมือง

ฉะเชิงเทรา ตอไปในอนาคต 

2. คำถามการวิจัย 

2.1 ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

อยูในระดับใด 

2.2 ปจจัยใดที่สงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรู เมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) 

2.3 แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เปนอยางไร 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3.1 เพื ่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรู เม ือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) 

3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) 

4. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย              

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ผูวิจัยไดทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลำดับ   

ดังน้ี 

 4.1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

บีคเกอร และนูฮาเซอร (BECKER & NEUHAUSER, 1975 อางถึงใน โสฬส ปญจะวิสุทธ์ิ, 

2541) ไดเสนอแบบจำลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร โดยกลาววาประสิทธิภาพขององคกร

นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณที่เปนปจจัยนำเขาและผลผลิตขององคกร 

ในฐานะที่เปนองคกรในระบบเปด ยังมีปจจัยอื่นประกอบอีก ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) หากสภาพแวดลอมในการทำงานขององคกรมีความซ้ำซอน หรือมีความแนนอน มี                 

การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการทำงานขององคกรอยางละเอียดถี ่ถ วน แนชัด จะนำไปสู ความมี

ประสิทธิภาพขององคกรมากกวาองคกรที่มีสภาพแวดลอมการทำงานยุงยากซับซอนสูง 

2) การกำหนดระเบียบที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทำงานที่มองเห็นได ทำใหประสิทธิภาพ              

เพิ่มมากข้ึนดวย 

3) ผลการทำงานที่มองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 

4) หากพิจารณาควบคู กันจะปรากฏวา การกำหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจนและผล                 

การทำงานที่มองเห็นไดมีความสัมพันธมากข้ึนตอประสิทธิภาพมากกวาตัวแปรแตละตัวตามลำพัง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2544) ไดกลาวถึง ประสิทธิภาพ วาหมายถึง การวัดผลการทำงานของ

องคกรนั้น วาทำงานไดปริมาณมาก นอยแคไหน คุณภาพงานดีมาก นอยแคไหน โดยรวมความมี

ประสิทธิภาพจึง หมายถึง การทำงานใหไดปริมาณและคุณภาพมาก องคกรมีความสมัครสมานสามัคคี 

มีสันตภิาพและความสุขรวมกัน เปนผลดีตอสวนรวมและผูรับบริการ แตใชเวลา แรงงานและงบประมาณ

นอย 
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สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามเปาหมาย

ขององคการ และตองใชงบประมาณใหเกิดความคุมคาสูงสุดทั้งน้ีข้ึนอยูกับการบริหารจัดการที่คลองตัว

และการกำกับดูแลที่ดีและมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการดำเนินงาน 

4.2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ 

BECKER AND NEUHAUSER (1957, P94 อางถึงใน พอนวิไล พรหมมะน่ี,2556, หนา 13)              

ไดเสนอตัวแบบจำลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร (MODEL OF ORGANIZATIONAL EFFICIENCY) 

เขากลาววา ประสิทธิภาพขององคกรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ ที่เปน

ปจจัยนำเขาและผลผลิตขององคกรคือการบรรลุเปาหมาย 

4.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 

 จอหน ดี มิลเล็ท (1954) เห็นวา การใหบริการสาธารณะมีเปาหมายที ่สำคัญในการสราง              

ความพึงพอใจใหกับประชาชน โดยเห็นวาเปาหมายนี้เปนคานิยมแรกที่ผูปฏิบัติงานจะตองยึดถือไว 

เสมอพรอมๆกันไปกับการยึดถือคานิยมและหลักการของการใหบริการสาธารณะอีก 5 ประการ ไดแก 

ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความตอเน่ือง และความกาวหนา 

4.4 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดจัดต้ังศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราข้ึน เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดมีโอกาสแสวงหาและพัฒนาความรู ความสามารถเพื ่อเพิ ่มความรูสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพ

ความคิดของประชาชนและเยาวชนใหเปน “คนรุนใหม” ที่พรอมรับมือกับสถานการณโลก ที่กำลงัมี   

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกำลังเกิดการแขงขันทางดานความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้นอยางกาว

กระโดด ซึ่งไดมีแนวทางดำเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบ

อุทยานการเรียนรู  มี 5 มาตรฐาน  5 ดาน ไดแก  ดานกายภาพ ดานสาระและกิจกรรม ดานการบริหาร

ดานบุคลากร และดานการบริหารจัดการ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากการตกผลึกความรูและประสบการณของ คณะผูกอต้ัง 

ทีมงาน เครือขายและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานของการบูรณาการ

องคความรูสหวิทยาการ นำมาสูการเปนหองสมุดมีชีวิตที่มีบทบาททั้งในการเปนหองสมุด ศูนยการ

เรียนรูและศูนยศิลปะวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมจนเปนที่ประจักษ โดยเฉพาะใน             

ดานการสรางนิสัยรักการอาน นักอาน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและ

สรางความต่ืนตัวเรื่องหองสมุดมีชีวิต การเปนแหลงศึกษาดูงาน สอนงาน ฝกงาน และประเด็นการวิจัย

ตนแบบหองสมุดมีชีวิตและวิธีการสรางสรรคการเรียนรู การเปนตนแบบหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยาน

การเรียนรู ซึ ่งสามารถนำไปประยุกตใชในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ

ประชาชน และเปนพลังขับเคลื่อนการรวมสรางสรรคสังคมการเรียนรู   
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 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที ่เกี่ยวของ ผู ศึกษาไดกำหนดตัวแปรใน

การศึกษา ซึ ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ย/ตอเดือน การประกอบอาชีพ ความถี่ในการใชบริการศูนยการเรียนรู เมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) และประเภทที่ใชบริการศูนยการเรียนรูเมอืงฉะเชิงเทรา (KCC) ตัวแปรตาม ไดแก  

ดานการใหบริการอยางเสมอภาคดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองดานการใหบริการอยางกาวหนา จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได

จากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครัวเรือนประชากรในเขตตำบลหนาเมืองอำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา จากจำนวนครัวเรือนประชากร 16,512 ครัวเรือน โดยใชวิธีการคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร  ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 

5% เมื่อคำนวณแลวไดขนาดกลุมตัวอยางสำหรับการศึกษาเปน จำนวน 391 ครัวเรือน ดังน้ี 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายไดเฉล่ีย/ตอเดือน 

5. การประกอบอาชีพ 

6. ความถี่ในการใชบริการ (KCC) 

7. ประเภทที่ใชบริการ (KCC) 

 

ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการ

ดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) 

1.  ดานกายภาพ 

2.  ดานสาระและกิจกรรม 

3.  ดานการบริการ 

4.  ดานบุคลากร 

5.  ดานการบริการจัดการ 

 

 

ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
 

1) ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 

2) ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา 

3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

4) ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 

5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา 
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เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบตามขอเท็จจริง โดยผูศึกษาแจก

แบบสอบถามดวยตนเองและนำแบบสอบถามที่ไดร ับคืน มาตรวจความถูกตองสมบูรณในการตอบ

แบบสอบถาม และไปทดสอบความเที่ยง (reliability) ในภาคสนามกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงที่

หอสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จำนวน 30 ชุด แลวนำมาคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)ไดคา = .962 จากนั ้นนำขอมูลไปประมวลผล           

ผานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และนำเสนอผลการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) การวิเคราะหความแตกตางของ

คาเฉลี่ยดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางดวย (One-way ANOVA) การวิเคราะหความ

แตกตางของตัวแปรผาน LSD และหาความสัมพันธปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของ

ชุมชนท่ี ช่ือชุมชน ครัวเรือนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 

1 ชุมชนโสธร 1  153 4 

2 ชุมชนโสธร 2 759 18 

3 ชุมชนโสธร 3 803 19 

4 ชุมชนวรรณยิ่ง 1 124 3 

5 ชุมชนวรรณยิ่ง 2 569 13 

6 ชุมชนสะพานดำ 189 4 

7 ชุมชนทาขาม 1 835 20 

8 ชุมชนทาขาม 2 1,104 26 

9 ชุมชนประตูน้ำ 227 5 

10 ชุมชนตลาดบอบัว 463 11 

11 ชุมชนตลาดบานใหม 893 21 

12 ชุมชนซอยลิเก 846 20 

13 ชุมชนหนาเมือง 1,248 30 

14 ชุมชนสถานีรถไฟ 592 14 

15 ชุมชนตลาดบน 887 20 

16 ชุมชนบริสุทธ์ิ – สันติสุข 451 11 

17 ชุมชนคายศรีโสธร 372 9 

18 ชุมชนเทพคุณากร 1,366 32 

19 ชุมชนหมูบานศรีโสธร 681 16 

20 ชุมชนตรอกขาวหลาม 1,459 34 

21 ชุมชนประชาสรรค 1,311 31 

22 ชุมชนริมคลองวนา 1,180 30 

รวม 16,514 391 
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ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)และประสิทธิภาพในการใหบรกิารสาธารณะของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

6. ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย              

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 

คุณลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ 
ชาย 183 46.8 

หญิง        208 53.2 

อายุ 

ต่ำกวา 18 ป 32 8.2 

19 – 29 ป 58 14.8 

30 – 39 ป 116 29.7 

40 – 49 ป 99 25.3 

50 – 59 ป 60 15.3 

60 ป ขึ้นไป 26 6.6 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 26 6.6 

มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา 92 23.5 

ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 138 35.3 

ปริญญาตร ี 119 30.4 

สูงกวาปริญญาตร ี 16 4.1 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 47 12 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจาง 73 18.7 

รับจางทั่วไป 89 22.8 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 107 27.4 

พนักงานบริษัทเอกชน 60 15.3 

เกษตรกร 15 3.8 

รายได 

ต่ำกวา 10,000 บาท 51 13 

10,001 – 15,000 บาท 97 24.8 

15,001 – 20,000 บาท 121 30.9 

20,001 – 25,000 บาท 77 19.7 

25,001 บาทขึ้นไป 45 11.5 
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ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล (ตอ) 

คุณลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

ความถี่ที่ใชบริการ KCC 

1- 3 ครั้งตอเดือน        122 31.2 

4 – 6 ครั้งตอเดือน 116 29.7 

7 - 9 ครั้งตอเดือน 101 25.8 

มากกวา 10 ครั้งตอเดือน 52 13.3 

ประเภทที่ใชบริการ KCC 

คนควาหาหนังสือที่ตองการ 35 9 

อานหนังสือหรือทบทวนตำราเรียน 56 14.3 

เขารวมกิจกรรมตางๆของศูนยฯ 87 22.3 

นัดหารือหรือประชุมงาน 126 32.2 

เขาชมนิทรรศการหรือชมส่ือสารคดี 70 17.9 

อ่ืน ๆ 17 4.3 

รวม 391 100 
 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.2  มีอายุระหวาง

30-39 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.7 รองลงมาคืออายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 25.3 มีระดับ

การศึกษาปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 30.4 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.4 รองลงมาคือ 

ประกอบอาชีพรับจางทั ่วไป คิดเปนรอยละ 22.8 มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท              

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.8 ความถ่ีในการ

ใชบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 1-3 ครั้งตอเดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.2 

รองลงมาคือ 7-9 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 25.8 ประเภทที่ใชบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) มากที่สุด คือ นัดหารือหรือประชุมงาน คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาคือ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ

ของศูนยฯ คิดเปนรอยละ 22.3 

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) 

ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
𝐗𝐗� S.D. แปรผล อันดับ 

1. ดานกายภาพ 3.49 0.58 มาก 5 

2. ดานสาระและกิจกรรม 3.53 0.56 มาก 4 

3. ดานการบริการ 3.55 0.56 มาก 3 

4. ดานบุคลากร 3.71 0.50 มาก 1 

5. ดานการบริหารจัดการ 3.56 0.66 มาก 2 

รวม 3.53 0.43 มาก  
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ผลการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐาน                

การดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อับดับแรก คือ ศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชงิเทรา 

(KCC) ดานบุคลากร อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.71, S.D.= 0.50) รองลงมา คือ ดานการบริหารจดัการ อยู

ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.56, S.D.= 0.66) ดานการบริการ อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.55, S.D.= 0.56)            

ดานสาระและกิจกรรม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.53, S.D.= 0.56) และดานกายภาพ อยูในระดับมาก               

(𝑋𝑋�= 3.49, S.D.= 0.58) เปนลำดับสุดทาย รายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

 ดานกายภาพ ผลการศึกษา ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐาน

การดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานกายภาพโดยรวมอยู ในระดับมาก                   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรกคือ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการออกแบบพื้นที่ใชงานเอื้ออำนวยแกผูสูงอายุและผูพิการอยูใน            

ระดับมาก (𝑋𝑋 �= 3.62, S.D.=0.97) รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีทำตั้งอยูในยาน

ชุมชนและมีคมนาคมขนสงที ่สะดวกในการเดินทาง อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.54, S.D.=0.97) ศูนย            

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มีการจัดตกแตงพื้นที่ใหบริการ อยางสรางสรรคและสะทอนอัตลักษณ

ทองถ่ินเพื่อดึงดูด ผูใชบริการ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.50, S.D.= 0.96) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา

มีการจัดแบงพื้นที่ใชสอยสอดคลองกับพฤติกรรม และกิจกรรมของกลุมเปาหมาย อยูในระดับมาก                

(𝑋𝑋� = 3.43, S.D.= 0.92)  และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มีสภาพแวดลอมภายในที่ปลอด โปรง 

สะอาดและมีแสงสวางที่เพียงพอตอการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.40, S.D. = 1.00) เปน

ลำดับสุดทาย 

 ดานสาระและกิจกรรม ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงาน

ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานสาระและกิจกรรม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรกคือ ศูนย              

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกกลุมผูใชบริการ อยูใน        

ระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.63, S.D.= 0.92) รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตและทักษะตางๆเพื่อหลายกลุมเปาหมาย เชน ทักษะชีวิต สงเสริมศิลปะวัฒนธรรม  

สงเสริมดานเทคโนโลยี เปนตน อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.62, S.D.= 0.95) ศูนยการเรียนรู เม ือง

ฉะเชิงเทราจัดสื่อการเรียนรู ที ่หลากหลายรูปแบบทั้งสื ่ออิเล็กทรอนิกสและสื ่อสิ ่งพิมพเพื ่ออำนวย          

ความสะดวกแกผูใชบริการ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.56, S.D.= 0.92) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชงิเทรา

จัดสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยและทันตอสภาวการณปจจุบันของสังคม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.47, S.D.= 

0.93)  และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราจัดสื่อการเรียนรูที่หลากหลายประเภททั้งดานวิชาการ             

ดานสารคดีและความบันเทิง อยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.39, S.D.=1.05) เปนลำดับสุดทาย 



กัณฑิมา แสงเนาวรัตน 
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ดานการบริการ ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานการบริการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรกคือ ศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรามีการจัดระบบการบริการที่เอื้อตอการใชบริการตัวเอง อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.68, S.D.= 

0.96) และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการใหบริการที่สะดวก รวดเร็วตอผู รับบริการ อยู ใน             

ระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.68, S.D.=0.94) รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีทรัพยากรตาง ๆ  

และสื่อการเรียนรู ในการบริการที่เพียงพอตอผูใชบริการ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.50, S.D.= 0.99) 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีคูมือหรือเอกสารแนะนำวิธีการใชบริการสื่อการเรียนรูตาง ๆ  อยูใน

ระดับมาก (𝑋𝑋�  = 3.50, S.D.=0.91)  และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดบริการเชิงรุกเพื่อ

เขาถึงกลุมเปาหมายผูใชบริการและยังไมเคยใชบริการ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.41, S.D.= 0.99) เปน

ลำดับสุดทาย 

ดานบุคลากร ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศนูย

การเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.71               

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ ผูบริหารและผูที่

เกี่ยวของมีวิสัยทัศนและพัฒนาทางดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัด

กระบวนการเรียนรู รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราอยู             

ในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.28, S.D.= 0.65) รองลงมา คือ เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามี

การปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกำหนดตางๆ ไดอยางโปรงใส อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.77, S.D.= 

0.97) เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีทักษะสามารถชวยเหลือ

และแกไขปญหาใหกับผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.59, S.D.= 0.91) เจาหนาที่

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนมิตร และมีจิตบริการใหขอแนะนำตาง ๆ            

ไดเปนอยางเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.51, S.D.= 1.04)  และบุคลากรมีความสามารถใน            

การประสานงานและทำงานรวมกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของไดอยางเกิดผลสัมฤทธ์ิ อยูในระดับมาก  

(𝑋𝑋� = 3.43, S.D.= 0.98)  เปนลำดับสุดทาย 

ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงาน

ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ ศูนย             

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอื่นๆที ่มีความเชี่ยวชาญใน

ลักษณะงานเพื่อชวยสรางเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.66, S.D.= 0.81) 

และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

ของศูนยฯ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.66, S.D.= 0.95) รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเปด

โอกาสใหผูใชบริการมีสวนรวมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นตางๆ ในการบริหารจัดการและ
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พัฒนาศูนยฯ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.54, S.D.= 1.06) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการบันทึก

สถิติการใชบริการและการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู รวมถึงการเขาศึกษาดูงานของหนวยงานอื่น ๆ  

เพื่อนำขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอไป อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.53, S.D.= 1.01) และศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและการเขาถึงขอมูล

ของศูนยฯ เชน การประชาสัมพันธ ตอบคำถาม เปนตน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.43, S.D.= 0.97) เปน

ลำดับสุดทาย 

ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
𝐗𝐗� S.D. แปรผล อันดับ 

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 3.51 0.61 มาก 1 

2. ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา 3.49 0.61 มาก 3 

3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 3.50 0.62 มาก 2 

4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 3.47 0.62 มาก 4 

5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 3.47 0.62 มาก 4 

รวม 3.48 0.41 มาก  
 

ผลการศึกษา พบวา  ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อับดับแรก คือ ศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรามีประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)             

ดานการใหบริการอยางเสมอภาค อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.51, S.D.= 0.61) รองลงมา คือ ดานการ

ใหบริการอยางพียงพอ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.50, S.D.= 0.62) ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา 

อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.49, S.D.= 0.61) และดานการใหบริการอยางตอเนื ่อง อยู ในระดับมาก            

(𝑋𝑋� = 3.47, S.D.= 0.62) ดานการใหบริการอยางกาวหนา อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.47, S.D.= 0.62) 

เปนลำดับสุดทาย รายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ผลการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรามี

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค โดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ 

เจาหนาที ่ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรามีการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและเอื ้ออาทรแก

ผู ร ับบริการทุกคน อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.60, S.D.= 0.96) รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรู เมือง

ฉะเชิงเทรามีหลักเกณฑหรือขอปฏิบัติที่ใชเปนมาตรฐานแนวทางบริการเดียวกัน อยูในระดับมาก              

(𝑋𝑋� = 3.58, S.D.= 0.97) เจาหนาที ่ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทราใหบริการแกผู มาใชบริการทุก
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กลุมเปาหมายไดอยางเทาเทียมกัน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.55, S.D.= 0.99) ศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรามีการจัดลำดับการใหบริการอยางยุติธรรม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.45, S.D.= 0.97) และ

ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทราแจงสิทธิและอธิบายแนะนำการใชศูนยฯ ตามขอเท็จจริงและ

ตรงไปตรงมา อยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.38, S.D.=1.01) เปนลำดับสุดทาย 

ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา ผลการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มี

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตรงตอเวลา โดยรวมอยูในระดบัมาก           

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ 

เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราสามารถปฏิบัติงานตามความตองการและตอบขอซักถาม   

ตาง ๆ ของผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.59, S.D.= 0.98) รองลงมา คือ เจาหนาที่

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราชวยเหลือและแกไขปญหาที่ผูรับบริการพบเจอไดทันความตองการอยู 

ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.50, S.D.= 0.99) เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูเมอืงฉะเชิงเทรามีการปรบัลดเวลาและ

ขั้นตอนเพื่อแกไขปญหาฉุกเฉินแกผูรับบริการไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.47, S.D.= 1.05) 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีเวลาทำการเปด – ปดศูนยฯ ตรงตอเวลาและเหมาะสมแกผูรับบริการ

เขามาใชงาน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.47, S.D.= 1.10)  และเจาหนาที่ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติงานไดสำเร็จตามระยะเวลาตามหลักเกณฑที่กำหนดไว อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.42, S.D.=1.02)  

เปนลำดับสุดทาย 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ผลการศึกษา พบวา มีประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศไวบริการอยางเพียงพอ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.62, S.D.= 1.04) รองลงมา คือ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีพื้นที่ใชสอยตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ อยาง

เพียงพออยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.52, S.D.= 1.02) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีเจาหนาที่บริการ

และชี ้แนะชวยเหลือผู ร ับบริการอยางเพียงพอ อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.48, S.D.= 1.08) และศูนย            

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีชองทางการใหบริการและใหคำปรึกษาแนะนำตางๆ อยางเพียงพออยูใน

ระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.45, S.D.= 1.08)  ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีหนังสือ วารสาร และสื่อให

ความรูตาง ๆ อยางเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.48, S.D.=1.06)  

เปนลำดับสุดทาย 

ดานการใหบริการอยางตอเนื ่อง ผลการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มี

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการใหบริการอยางตอเนื่อง อยูใน

ระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.52, S.D.= 1.01) และศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการบริหารจัดการและแกไข
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ปญหาภายในศูนยฯ ไดอยางตอเนื่องและราบรื่น อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.52, S.D.= 1.05) รองลงมา 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะและการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมาย

ตางๆเปนประจำและสอดรับกับสังคม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.49, S.D.= 0.97) และศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรามีการจัดเจาหนาที่ใหบริการกลุมผูรับบริการประจำในแตละพื้นที่ใชสอยอยางตอเน่ือง 

อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.42, S.D.= 1.05) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราจดันิทรรศการความรูดานตาง 

ๆ ที่เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถมีสวนรวมในการแสดงความสามารถผานนิทรรศการ

สรางสรรคอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.42, S.D.=1.06) เปนลำดับสุดทาย 

ดานการใหบริการอยางกาวหนา ผลการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา                     

มีประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ ดานการใหบริการอยางกาวหนาโดยรวมอยูในระดับมาก             

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อับดับแรก คือ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม มาบริการผูรับบริการทุก

กลุ มเปาหมาย อยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.51, S.D.= 1.07) และศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรามี            

การระดมความคิดเห็นของผูบริหาร เจาหนาที ่และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ  

เพื่อพัฒนาและกำหนดกิจกรรมตาง ๆ  อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.51, S.D.= 1.05) รองลงมา คือ ศูนย 

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะ            

ที่ดีรองรับการบริการที่ดีข้ึน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.46, S.D.= 1.08) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามี

การกำหนดกลยุทธและปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานตางๆภายในศูนยฯใหทันรองรับการบริการที่ดี

ย่ิงข้ึน อยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.40, S.D.= 1.04)  และศูนยการเรียนรูเมอืงฉะเชิงเทรามีการพัฒนา

รูปแบบบริการทั้งดานสื่อใหความรู กิจกรรมเชิงสรางสรรคแกกลุมเปาหมายผูรับบริการ อยูในระดับ 

ปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.37  , S.D.= 1.06) เปนลำดับสุดทาย 

ตารางท่ี 4: ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC)  

จำแนกตามเพศ 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการ

เรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
เพศ N Mean S.D. t P 

ภาพรวม 
ชาย 183 3.48 0.42 

-.049 0.73 
หญิง 208 3.48 0.41 

 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็น

ของประสิทธิภาพในการใหบรกิารสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามอายุ 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.621 5 0.32 1.86 0.10 

ภายในกลุม 66.98 385 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็น

ของประสิทธิภาพในการใหบรกิารสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.06 4 0.26 1.51 0.19 

ภายในกลุม 67.54 386 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามการประกอบอาชีพ 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 2.43 5 0.48 2.83 0.01 

ภายในกลุม 66.16 385 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที ่ม ีการประกอบอาชีพ                

แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทำการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD  โดยเปรียบเทียบการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ของการจำแนกตาม                              

การประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพ 𝑿𝑿�  

นักเรียน/

นักศึกษา 

รับราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/

ลูกจาง 

รับจาง

ท่ัวไป 

คาขาย/

ธุรกิจ

สวนตัว 

พนักงาน

เอกชน 
เกษตรกร 

3.64 3.46 3.40 3.49 3.53 3.28 

นักเรียน/นักศึกษา 3.64 - 0.02* 0.00* 0.04* 0.16 0.00* 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/ลูกจาง 
3.46  - 0.37 0.67 0.38 0.12 

รับจางท่ัวไป 3.40   - 0.15 0.08 0.29 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 3.49    - 0.58 0.07 

พนักงานเอกชน 3.53     - 0.04* 

เกษตรกร 3.28      - 

 
ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีการประกอบอาชีพ นักเรียน/

นักศึกษาในภาพรวม  มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย              

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สูงกวา อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจาง รับจางทั่วไป 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว เกษตรกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา ประชากรในเขต

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีการประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นของ

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สูงกวา อาชีพ 

เกษตรกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จำแนกตามรายไดเฉลี่ย/เดือน 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.32 4 0.33 1.90 0.10 

ภายในกลุม 67.27 386 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทราที่มีรายไดเฉลี่ย/เดือนตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) ไมแตกตางกัน 

จำแนกตาม ความถ่ีในการใชบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.58 3 0.19 1.11 0.34 

ภายในกลุม 68.01 387 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่มีความถ่ีในการใชบริการศูนย

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ไมแตกตางกัน 

จำแนกตาม ประเภทท่ีใชบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 2.56 5 0.51 2.99 0.01 

ภายในกลุม 66.03 385 0.17   

รวม 68.60 390    

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที ่มีประเภทที่ใชบริการ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังน้ัน จึงทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
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 เปรียบเทียบการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) โดยภาพรวม จำแนกตามประเภทที่ใชบริการศูนยการเรียนรู          

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ประเภทท่ีใชบริการ 𝑿𝑿� 

คนควาหา

หนังสือท่ี

ตองการ 

อาน

หนังสือ

หรือ

ทบทวน

ตำราเรียน 

เขารวม

กิจกรรม

ตางๆของ

ศูนยฯ 

นัดหารือ

หรือ

ประชุม

งาน 

เขาชม

นิทรรศการ

หรือชม

ส่ือสารคดี 

อื่นๆ 

3.65 3.45 3.39 3.51 3.53 3.31 

คนควาหาหนังสือท่ี

ตองการ 
3.65 - 0.20 0.02* 0.06 0.15 0.00* 

อานหนังสือหรือทบทวน

ตำราเรียน 
3.45  - 0.45 0.37 0.24 0.22 

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ

ของศูนยฯ 
3.39   - 0.05 0.03* 0.42 

นัดหารือหรือประชุมงาน 3.51    - 0.66 0.06 

เขาชมนิทรรศการหรือชม

ส่ือสารคดี 
3.53     - 0.04* 

อื่นๆ 3.31      - 

ผลการศึกษา พบวา ประชากรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ใชบริการศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) สำหรับคนควาหาหนังสือที ่ต องการ ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นของ

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรยีนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สูงกวา เพื่อ เขารวม

กิจกรรมตางๆของศูนยฯ และเพื่ออื่น ๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา ประชากรใน

เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที ่ใชบริการศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สำหรับเขาชม

นิทรรศการหรือชมสื่อสารคดี ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ

ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สูงกวา เพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆของศูนยฯ และเพื่ออื่น ๆ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 5: ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของ

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)และประสิทธิภาพในการใหบรกิารสาธารณะของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) 
Sig. (2-tailed) แปลผล 

0.600** 0.00 ความสัมพันธระดับ 

ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการ

เรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 อยู ในระดับมี

ความสัมพันธกันปานกลาง (r = 0.600) โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังตอไปน้ี 

 ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการสาธารณะ

ของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) 

ดาน

กายภาพ 

ดานสาระ

และ

กิจกรรม 

ดานการ

บริการ 

ดาน

บุคลากร 

ดานการ

บริการ

จดัการ 

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการสาธารณะ

ของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) 

1 0.474** 0.431** 0.423** 0.406** 0.403** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

แปลผล  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อธิบายการวิเคราะหได ดังตอไปน้ี 

1) ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ดานกายภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรยีนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมีความสัมพันธ

กันปานกลาง (r = 0.474) 
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2) ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ดานสาระและกิจกรรม มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย 

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมี

ความสัมพันธกันปานกลาง (r = 0.431) 

3) ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ดานการบริการ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมีความสัมพันธ

กันปานกลาง (r = 0.423) 

4) ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ดานบุคลากร มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรยีนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมีความสัมพันธ

กันปานกลาง (r = 0.406) 

5) ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

ดานการบริหารจัดการ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนย           

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมี

ความสัมพันธกันปานกลาง (r = 0.403) 

7. อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของ

ศูนยเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  พบวา                 

มีระดับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรยีนรูเมอืงฉะเชิงเทรา (KCC) โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับวิจัยของชาญธิวัฒน กิจสวัสด์ิ และสมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2561) 

ศึกษาเรื ่องปจจัยการบริหารที ่สงผลตอคุณภาพ การใหบริการสาธารณะแกประชาชน กรณีศึกษา 

เทศบาลเมืองไรขิงอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม , ของพวัลย รัตนมา (2560) ศึกษาเรื ่องแนว

ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนของขาราชการศาลยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี , 

ศุภเศรษฐ ตรียะอรุณศิร ิ(2558) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนตำบลในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ,เสาวลักษณ ดีมั่น (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ

การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ              

อัญชิษฐา ชาญณรงค (2561) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนของ

สถาบันพัฒนา ฝมือแรงงาน 11 สุราษฎรธานี 

 



กัณฑิมา แสงเนาวรัตน 

 
                      
                   99 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ความถี่ในการใชบริการศูนยการเรียนรู เมือง

ฉะเชิงเทรา (KCC) ไมแตกตางกัน ยกเวน การประกอบอาชีพ และประเภทที่ใชบริการศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  

สรุปผลความสัมพันธระหวางปจจยัการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)และประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) พบวา ปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) ในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 

(r = 0.60) โดยในแตละดานแสดงความสัมพันธทางบวก ซึ่งไมมีความสอดคลองกับวิจัยของศุภเศรษฐ 

ตรียะอรุณศิร ิ(2558) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบล             

ในเขตอำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ที ่มีระดับความสัมพันธก ันระดับส ูง เนื ่องจากบริบทและ

สภาพแวดลอมของทองถ่ินน้ัน มีโครงสรางทางประชากรและสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดย องคการ

บริหารสวนตำบลในเขตอำเภอบอทองนั้น ประชากรสวนใหญทำเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  และมุง            

การพัฒนาบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน จึงสงผลใหผลการศึกษาอาจไมมีความสอดคลองกัน 

8. ขอเสนอแนะจากผลวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ

ของศูนยเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากผลการศึกษาในเรื่องปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งระดับความคิดเห็นมากที่สุด

ตามลำดับ ไดแก ดานบุคลาการ ดานการบริหารจัดการ ดานการบริการ ดานสาระและกิจกรรม และ

ดานกายภาพ เปนลำดับสุดทาย ดังนั้น ในดานกายภาพ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) สังกัด 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะตองขยายออกแบบพื้นที่ใชสอยตางๆใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ

กิจกรรมแตละกลุมเปาหมายใหมากข้ึนและจัดแผนผงัการบริการภายในศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา

เพื่อชี้แนะอธิบายและสรางความเขาใจแกผูมารับบริการใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งจะตองเรงดำเนินการตอเติม 

ตกแตงอาคารสถานที่ ซอมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาพื้นที่ที่ยังชำรุดเสียหาย ใหมีความมั่งคง สะอาด

และปลอดภัย มีแสงสวางเพียงพอในการใชบริการแตละพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาสภาพการใชงานที่สราง

บรรยากาศที่สงเสริมการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะตอผูรับบริการ 
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2. จากผลการศึกษาในเรื่องปจจัยการบริหารและมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย

การเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ดานสาระและกิจกรรม ดังนั้น ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

สังกัด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ควรมีนโยบายในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆมากยิ่งขึ้นโดย

บูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ เขามารวมกันพัฒนาสื ่อการเรียนรูและ

กิจกรรมตางๆที่หลากหลายรูปแบบทางดานวิชาการ ดานความรู และกิจกรรมนันทนาการใหครอบคลมุ

ทุกกลุมเปาหมายทุกชวงวัยที่เขามาใชบริการภายในศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา อีกทั้งจะตองนำ

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม ๆ  มาสรางสรรคสื่ออิเลก็ทรอนิกสที่จะชวยสรางเสริมการเรยีนรูของประชาชน

เพื่อใหเปนเมืองแหงการเรียนรูไดอยางย่ังยืน 

8.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการปฏิบัติ 

1. ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตองสรางการรับรู

และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของศูนยการเรียนรูฯ เพื่อจะได 

ใหประชาชนทุกชวงวัยหรือการรวมกลุมทางสังคมสามารถเสนอกิจกรรมและสื่อการเรียนรูที่ตองการ         

ไดตามประสงค จะชวยเนนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพลเมืองมีความรู ทักษะ และทัศนคติ

ใหม ๆ ใหเกิดประโยชนและเปนการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในทองถ่ินอยางเขมแข็ง 

2. ศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตองสงเสริม          

การประชาสัมพันธใหทั่วถึง มุงครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายผูใชบริการ ดึงดูดและเชิญชวนใหประชาชน

เขามารวมเปนสวนหน่ึงในการผลกัดัน ดูแลและพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ใหเมืองแหงการเรียนรูที่สงเสรมิ

การเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติไดอยางยั่งยืน อีกทั้งเปนการสรางความผูกพันและ

ความเปนเจาของรวมกันของชุมชนในทองถ่ินอีกดวย 

8.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการปฏิบัติดานวิชาการ 

1. การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรู  เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1. เพื ่อศึกษาระดับ

ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 2. เพื่อศึกษาปจจัย

ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 3. เพื่อ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยการเรียนรูเมอืงฉะเชิงเทรา (KCC) ดังน้ัน หากมี

การศึกษาครั ้งตอไปควร ศึกษาแนวทางการพัฒนา KCC ให เป นแหลงทองเที ่ยวภายในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

(KCC) ใหสมบูรณดีย่ิงข้ึน 
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2. การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เปนการศึกษาเชิงปริมาณเทานั้น ดังนั้น หากมี

การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะสามารถนำ           

ไปพัฒนาการใหบริการสาธารณะของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ไดดีย่ิงข้ึน 
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เจาหนาท่ีปฏิบัติงานพิธ ีกรณีศึกษา: กลุมอำนวยการพิธีการศพ 

ท่ีไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 
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   บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะคาตอบแทนของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กลุม

อำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร และศึกษาการบริหารคาตอบแทนที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 212 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก             

คารอยละ และคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน คือ คา T-Test ใชใน

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent 

Samples T-Test) และการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

มากกวา 2 กลุม ที่ไมเกี่ยวของกัน โดยใชสูตรการทดสอบคา F-Test  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี  

กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สูงที่สุดดานปจจัยคาตอบแทน 

เรียงตามลำดับสูงที ่สุดไดแก คาตอบแทนประเภทเงินเดือนพื ้นฐาน (Base Salary) ที่ตองมีความ

เพียงพอ และเปนธรรม รองลงมาคือปจจัยดานคาตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ  (Allowance) อันไดแก 

การจายคาครองชีพชั่วคราวแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี เพื่อเปนกลไกในการสรางแรงจูงใจและปรับ

คาตอบแทนใหมีความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น และปจจัยคาตอบแทนประเภทของประโยชนเกื้อกูล 
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(Benefit/Fringe Benefit) ในลักษณะของเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกเจาหนาที่

ปฏิบัติงานพิธี ซึ ่งสอดคลองกับแนวทางตามคู มือระบบคาตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่กลาวถึงการสงเสริมใหมีการปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมขวัญ

กำลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะความเปนอยู ของครอบครัวผู ปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดย              

การกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามหลักความมั่นคง (Security) ในการกำหนดคาตอบแทนที่ตอง

คำนึงถึงความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการทำงาน

ของพนักงานดวย เชน การใหเงินเพิ่มสำหรับงานที่มีสถานการณเสีย่งภัย ตลอดจนการใหสวัสดิการ          

อื่น ๆ ที่จำเปน สวนปจจัยสวนบุคคล อันไดแก อายุงานหรืออายุราชการ ตำแหนงงาน และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนของเจาหนาที ่ปฏิบัติงานพิธีแตละคนนั้น จากผลการศึกษาพบวา แมจะมีความอายุงาน 

ตำแหนงงาน หรือรายไดเฉลี่ยตอเดือนทีแ่ตกตางกัน แตก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามมาตรฐานที่องคการกำหนด สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและสำเร็จตามที่องคการ          

ตั้งไวไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม              

จึงควรมุ งเนนในการบริหารปจจัยดานคาตอบแทนใหเหมาะสม โดยมีการติดตามและประเมินผล              

การปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ โดยวิเคราะหถึงลักษณะการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการดำรงชีวิต 

สวัสดิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีป่ฏิบัติงานพิธีควบคูกันไปดวย เพื่อเสริมสราง

ใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ไดดวยกัน

อยางสมดุล 

 
คำสำคัญ: คาตอบแทน  เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี 

1. บทนำ 

นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันการจัดการเกี่ยวกับพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานตองเปนพิธีที่จัด

ขึ้นตามรูปแบบและหลักเกณฑที่สำนักพระราชวังกำหนด จึงตองมีกองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน

ภายใตสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ใหรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคลผูทำ

คุณประโยชน และประชาชน ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 (สำนักนายกรฐัมนตรี, 2561) 

ปฏิบัติงานประสานการขอรับพระราชทานเพลิงศพ น้ำหลวงอาบศพ ดินฝงศพ และเครื่องเกียรติยศ

ประกอบศพ ที่ไดรับพระราชทาน รวมทั้งเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานตามหลักเกณฑของสำนักพระราชวัง  

ณ ฝายขอรับพระราชทานเพลิงศพ ศาลากลางจังหวัดทั ่วประเทศ และฝายปฏิบัติงาน สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดทั ่วประเทศ จากสถิติขอมูลระบบสารสนเทศกองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน  

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปริมาณงานรวม 6,233 งาน แบงเปนงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

1,871 งาน ตางจังหวัด 4,362 งาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีปริมาณงานรวม 9,924 งาน แบงเปน
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งานในเขตกรุงเทพมหานคร 2,462 งาน ตางจังหวัด 7,462 งาน และในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 มีปริมาณงานรวม 3,436 งาน แบงเปนงานในเขตกรุงเทพมหานคร 777 งาน และงานใน

ตางจังหวัด 2,659 งาน ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นในทุกป โดยปริมาณงานเฉลี่ยใน              

เขตกรุงเทพมหานคร ตั ้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2562 จนถึงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2564             

เฉลี่ยเดือนละ 141 งาน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานเฉลี่ยในป พ.ศ.2562 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยเดอืนละ 

155 งาน ในป พ.ศ.2563 อัตราเฉลี่ยเดือนละ 205 งาน และในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ            

พ.ศ.2564 มีปริมาณงานเฉลี่ยเดือนละ 259 งาน จะพบวามีปริมาณงานเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ป คิดเปน

รอยละ 16.5 ตอเดือน ทำใหกองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม             

มีความจำเปนตองบรรจุและจัดจางเจาหนาที่สำหรับปฏิบัติงานพิธีเปนจำนวนมาก เพื่อรองรับภารกิจ

งาน และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นดังกลาว ซึ่งเปนตำแหนงที่ตองมีความรูความสามารถเฉพาะทาง     

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแตละตำแหนง 

 พิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน เปนพิธีที่จัดขึ้นตามรูปแบบและหลักเกณฑที่สำนักพระราชวัง

กำหนด โดยแตเดิมสำนักพระราชวังมีการแบงหนวยในการปฏิบัติ (ที่เกี่ยวของกับพิธีการศพ) ออกเปน 

ฝายราชูปโภค ปฏิบัติหนาที่ในการสุกำศพ และปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดินฝงศพ 

และพระราชทานเพลิงศพ ที่ไดรับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศตั ้งแตชั้นโกศโถเปนตนไป               

ฝายเครื่องสูงและกลองชนะปฏิบัติหนาที่ประโคมในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดินฝงศพ และ

พระราชทานเพลิงศพ ที่ไดรับพระราชทานเครื่องประกอบเกยีรติยศตั้งแตชั้นโกศโถเปนตนไป รวมถึง 

จัดริ้วขบวนเครื่องสูงในพิธีพระราชทานเพลิงศพดวย ฝายสนมพลเรือน ปฏิบัติหนาที่สุกำศพ และ

ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดินฝงศพ และพระราชทานเพลิงศพ ที่ไดรับพระราชทาน

เครื่องประกอบเกียรติยศตั้งแตชั้นหีบเชิงชาย หีบลายกานแยง หีบทองลายสลัก และหีบทองทึบ ฝาย          

วรอาสน ปฏิบัติหนาที่ตั้งฉากบังศพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ตั้งแตชั้นโกศโถขึ้นไป และ

ฝายศุภรัต ปฏิบัติหนาที่นิมนตและดูแลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรรมศพที่ไดรับพระราชทานน้ำหลวง

อาบศพ พรอมเครื่องเกียรติยศประกอบศพช้ันโกศแปดเหลี่ยม แตเมื่อการปฏิบัติงานถูกโอนใหกองพิธี

การศพที่ไดรับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนผู ปฏิบัติ การแบงและบริหาร

บุคลากร ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารอัตรากำลังเปน ขาราชการ พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอก โดยขาราชการทำหนาที่เปนหัวหนาทีม ในการกำกับดูแล ควบคุมและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคนในทีม สวนพนักงานราชการ และจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำหนาที่ปฏิบัติงาน

ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดินฝงศพ และพระราชทานเพลิงศพ โดยเจาหนาที่ทุกคนตอง

ปฏิบัติงานไดหลากหลาย สามารถปฏิบัติงานไดครบทุกหนาที่ในพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน เชน 

สุกำศพ ต้ังแตงเครื่องประกอบเกยีรติยศ จัดริ้วขบวนเวียนเมรุในพิธีพระราชทานเพลงิศพ ประโคมปไฉน

กลองชนะ และฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศศพ โดยในการออกปฏิบัติงานจะมีการจัดเวรสลับ

หมุนเวียนกันในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ โดยไมไดแบงเปนฝายเหมือนกับสำนักพระราชวัง   
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ปจจุบันกองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน มีกรอบอัตรากำลังเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี ตาม

ภารกิจงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,459 อัตรา ไดรับการบรรจุ

และจัดจางแลว 2,381 อัตรา ยังคงมีตำแหนงวางอีก จำนวน 78 อัตรา โดยกลุมอำนวยการพิธีการศพที่

ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเจาหนาที่รวมทั้งสิ้น 212 คน ประกอบดวย ขาราชการ 

จำนวน 12 คน พนักงานราชการ จำนวน 34 คน และจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 166 คน 

ปญหาในการบริหารงานดานบุคลากร เกิดจากรูปแบบการปฏิบัติงานซึ ่งภารกิจสวนใหญจะเปนการ

ปฏิบัติงานในชวงวันหยุดราชการ (เสาร - อาทิตย) นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ

ตามปกติ เนื ่องจากการปฏิบัติงานจะขึ ้นอยู กับหมายรับสั ่งที ่ออกจากสำนักพระราชวัง ตามความ

ประสงคของเจาภาพศพที่ขอรับพระราชทานซึ่งสวนใหญจะระบุวันในการพระราชทานเพลิงศพเปน

วันหยุด เสาร – อาทิตย ดวยเหตุผลเพื่อความสะดวกของเจาภาพและแขกผูมีเกียรติที่เจาภาพเชิญ

มารวมงาน ทำใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติงานทุกวัน ไมมีวันหยุด สงผลถึงขวัญกำลังใจในการปฏิบติังาน 

และกระทบถึงการดำเนินชีวิตของเจาหนาที่ซึ่งมีภาระตองดูแลครอบครัว สวัสดิการที่ไดรับไมเพียงพอ  

มีเพียงคาตอบแทนที่กองพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานจัดให ซึ่งอยูในรูปแบบของคาปฏิบัติงานนอก

เวลา (OT) เปนรายช่ัวโมง ๆ ละ 60 บาท ในวันหยุดราชการ และช่ัวโมงละ 50 บาท ในวันทำการปกติ 

สวัสดิการดานอื่น ๆ เชน บานพักพนักงาน คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ไมมีใหแกเจาหนาที่

สงผลตอขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จึงจำเปนตองแกไขปญหาดังกลาว 

โดยการบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู กับองคการ และ            

สรางมาตรฐานคาตอบแทนสำหรับวิชาชีพที่มีลักษณะการปฏิบัติงานพิเศษ 

ปจจุบันปริมาณงานในภารกิจของกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

มีจำนวนมาก และลักษณะการทำงานไมมีวันหยุดประจำสัปดาหเหมือนกับเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ  แต

การจายคาตอบแทนแกเจาหนาที ่ปฏิบัติงานพิธีเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เชนเดียวกับ

เจาหนาที่ของรัฐทั่วไป ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาคาตอบแทนที่เจาหนาที่ไดรับมีผลตอประสิทธิภาพ

การทำงานของเจาหนาที่หรือไม อยางไร  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะคาตอบแทนของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กลุมอำนวยการพิธกีารศพที่

ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื ่อศึกษาการบริหารคาตอบแทนที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่

ปฏิบัติงานพิธี กลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มุงคนควาและศึกษาการบริหารคาตอบแทนที่มี            

ผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กรณีศึกษา : กลุมอำนวยการพิธีการศพที่

ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร จากขอมูลการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธีทุกคน 

ในกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน  

12 คน พนักงานราชการ จำนวน 34 คน และจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 166 คน รวมจำนวน 

212 คน โดยมีขอบเขตดังน้ี 

3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  

 มุงศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับปจจัยดานคาตอบแทน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนา

ปฏิบัติงานพิธี ในสังกัดกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร  

3.2  ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมาย และพ้ืนท่ี 

ประชากรที่ใชในการวิจัยเพื่อทำการศึกษาคนควาสำหรบัการวิจัยครั้งน้ีคือ ขาราชการ พนักงาน

ราชการ และจางเหมาบริการบุคคลภายนอก สังกัดกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน

กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

3.3  ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย จำนวน 3 เดือน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน พ.ศ. 2564 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 ไดทราบถึงลักษณะคาตอบแทนของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กลุมอำนวยการพิธีการศพ          

ที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

4.2 เพื ่อทราบแนวทางการบริหารคาตอบแทนที ่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

4.3 นำผลที่ไดรับจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบคาตอบแทนที่เหมาะสม

แกเจาหนาที ่ปฏิบัติงานพิธี ของกองพิธีการศพที่ไดร ับพระราชทาน เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพใน          

การทำงาน 
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5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 5.1 แนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับคาตอบแทน 

 5.1.1 ความหมายของคาตอบแทน 

 คาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง สิ่งที่ภาคราชการใหแกขาราชการ 

โดยมีทั้งคาตอบแทนทางตรงและทางออม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่และความรับผิดชอบ เปนรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมขวัญกำลังใจและ

เสริมสรางฐานะความเปนอยู ของขาราชการใหเพียงพอตอการดำรงชีพ (สำนักงานคณะกรรมการ           

ขาราชการพลเรือน,2555) 

  คาตอบแทน หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ที่องคการจายใหแกผูปฏิบัติงานคาใชจายน้ี

อาจจายในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ไดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบจูงใจ              

ใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมขวัญกำลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะ           

ความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน (สุจิตรา ธนานันท,2555 อางถึงใน สุภาวดี ศรีมันตะ,2560) 

  คาตอบแทน หมายถึง การใหผลประโยชนในรูปแบบตัวเงินหรือมิใชตัวเงิน เชน 

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ความมั่นคง และปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ เพื่อเปนสิงตอบแทนใหกับ

พนักงานที่ไดทำงานใหกับองคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545 อางถึงใน โชคชัย วันดี,2560)  

  5.1.2 ประเภทของคาตอบแทน  

  สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2555) ไดกลาวถึงระบบคาตอบแทน

ของขาราชการพลเรือนสามัญสามารถจำแนกคาตอบแทน ออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

  1) เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) เปนคาตอบแทนทีจ่ายใหกับขาราชการพลเรือน

สามัญทกุคนตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง เพื่อสะทอนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน 

(Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบงออกเปน 4 บัญชี ตามประเภทตำแหนง 

ไดแก ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 

  2) คาตอบแทนลักษณะอื่น ๆ  (Allowance) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการ

พลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ตำแหนงงาน สภาพการทำงาน หรือลักษณะเฉพาะตาง ๆ คาตอบแทน

ลักษณะนี้สามารถเปนกลไกในการสรางแรงจูงใจและปรับคาตอบแทน ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน              

ในปจจุบันประกอบดวยคาตอบแทนหลายลักษณะภายใตกฎและระเบียบที่แตกตางกันออกไป เชน            

เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน             

เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

นอกจากน้ี ในบางสวนราชการมีการกำหนดคาตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ได เชน  เงินรางวัล คาใชจาย

ในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เปนตน 
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 3) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit)  

 สวัสดิการ คือ คาตอบแทนที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการในฐานะที ่เปนสมาชิก                

สวนหน่ึงขององคการเพื่อชวยใหมีความมั่งคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเปนเครื่องมือในการเสริมสราง

ขวัญและกำลังใจใหขาราชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบงออกเปนสวัสดกิาร              

ที่เปนตัวเงิน ซึ่งประกอบดวย คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการ

สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จ บำนาญ ใน               

สวนของสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงินน้ันจะประกอบดวย การลาประเภทตาง ๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ประโยชนเกื้อกูล คือ คาตอบแทนที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการ เพื่อชวยอำนวย 

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการคาเชาบาน เงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ 

 4) เงินรางวัลประจำป (Bonus) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการในลักษณะเงิน

รางวัลประจำปของหนวยงาน โดยมีการจัดสรรใหกับขาราชการในองคกรเพื ่อเปนแรงจูงใจในการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ และเปนการเช่ือมโยงคาตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของสวนราชการและ

ขาราชการ โดยสวนราชการจะมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลเปน

ประจำทุกปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 สำนักงานสถิติแหงชาติ (2547) ไดใหคำจำกัดความของ คาตอบแทนแรงงาน ไววา ไดแก  

 1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ ่งของที ่จ ายใหแกคนทำงานเพื ่อเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจางที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทำงานเปนครั้งคราว   

ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้น เงินสดหรือสิ่งของที่บิดา

มารดาหรือผูปกครองจดัหาใหบุตร หรือผูที่อยูในความปกครองตามหนาที่ ไมถือวาเปนคาจาง เงินเดือน 

         2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ 

2.1 เงินโบนัส หมายถึง เงินรางวัลตอบแทน หรือเงินรางวัลพิเศษที่จายใหกับ

ลูกจาง หรือเปนเงินที่จายใหเปนกำลังใจแกผูทำงานเน่ืองจากทำงานมีประสิทธิภาพ 

2.2 คาลวงเวลา หมายถึง เงินพิเศษที่จายใหกับลูกจางเนื่องจากการปฏิบัตงิาน

นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ 

2.3 เงินพิเศษอื่น ๆ  นอกเหนือจากขอ 2.1 และ 2.2 

        3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของหรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห 

หรือชวยเหลือในการดำรงชีพ เชน คาเชาที่พัก คาอาหาร คารักษาพยาบาล คาเสื้อผา การใหรถรับสง 

เปนตน 

         4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจาย

สมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอน
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เมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายทั้งในและ

นอกเวลาทำงาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาว เชน           

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทนุเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน  

 จากความหมายของคาตอบแทน ตามคำอธิบายและคำจำกัดความที่ไดกลาวมาในขางตน 

สรุปไดวา คาตอบแทน หมายถึง เงิน สวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ หรือผลประโยชนอื่นใดที่องคการจาย

ใหแกลูกจาง หรือผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับไดรับมอบหมาย  

ดวยเหตุผลหลายประการในการจูงใจการทำงานแกเจาหนาที่ และเปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ

แกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความรูสึกมั่นคงในชีวิต

เปนอยูและฐานะทางครอบครัวใหแกผูปฏิบัติงาน 

  5.1.3 หลักการกำหนดคาตอบแทน 

  การกำหนดคาตอบแทน ถือเปนสวนสำคัญตอการดำเนินงานเปนอยางมาก ทั้งเรื่อง

ของตนทุนการบริหาร แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจของพนักงานในองคการ เพราะฉะน้ันผูทีมีหนาการกำหนด

คาตอบแทนจำเปนตองเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ ทีมีตอการกำหนดคาตอบแทนมีหลักทีควรพิจารณา ดังน้ี 

(สุนันทา เลาหนันท, 2542,อางถึงใน โชคชัย วันดี,2560) 

  1) หลักความเพียงพอ คือ คาตอบแทนตามที่ไดรับตองมีความเปนธรรมตามมาตรฐาน

ของแตละสังคม อาจจะเทากัน หรือสูงกวา แตก็ตองไมต่ำกวา หรือตองจายคาตอบแทนขั้นต่ำ ตามที่

กฎหมายกำหนด และมีการปรับเพิ่มตามสภาพเศรษฐกิจ หรือตนทุนคาครองชีพ 

  2) หลักความยุติธรรม คือ การจายคาตอบแทนหากมีประสบการณ ความรู ความสามารถ 

คุณวุฒิ วัยวุฒิ ที่เทากัน หรือเหมือนกัน ก็ควรจายคาตอบแทนที่เทากันดวยเชนกัน หรือจายตาม              

ความรับผิดชอบ ความซับซอนของงานทีปฏิบัติ เพื่อสรางความยุติธรรม ทั้งภายใน ตามแนวคิด “งาน

เทากัน จายเทากัน” ความยุติธรรมภายนอก ใหสอดคลองกับสภาพการจางงานภายนอก หรือเฉพาะ

บุคคลข้ึนอยูกับประสบการณ ความรู ความสามารถของแตละบุคคล 

  3) หลักความสมดุล คือ การจายโดยเปรียบเทียบกับประเภทรายจายอื่น ๆ เชน งบบริหาร

จัดการของหนวยงานการตลาด งบพัฒนาองคการ รวมถึงความสมดุลของการจายคาตอบแทน เชน

เงินเดือน กับคาสวัสดิการ ตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน 

 4) หลักการควบคุม คือ การควบคุมการจายใหเหมาะสม และตองลดคาใชจายที่               

ไมสำคัญลงเพราะคาใชจายดานบุคคลเปนสวนสำคัญในการบริหาร และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงคองคการมากที่สุด 

 5) หลักความมันคง คือ การกำหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ ที่แนนอน เพื่อสรางความ

มั่นคงใหคาตอบแทนของพนักงานที่จะไดรับ เชน จำนวนเงินที่แนนอน วันที่จายที่แนนอน 
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 6) หลักการจูงใจ คือ การจายคาตอบแทนทีชวยใหเกิดแรงกระตุนในการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว โดยพิจารณาจากสวนตาง ๆ เชน กำหนดเปาหมาย   

ทางผลผลิต แผนการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะความรูของการปรับตำแหนง 

  7) หลักความยึดหยุน คือ การจายคาตอบแทน ตองยึดหยุนตามเหตุการณปจจุบัน            

ใหมากที่สุด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ คาครองชีพ หรือระดับความรูความสามารถที่เพิ่มข้ึน  

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  5.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

  ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทำใหเกิดผลในการงาน (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ,2525) 

 ประสิทธิภาพ หมายถึงผลการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผล            

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจในการบริการใหแกประชาชน 

โดยพิจารณาจากปจจัย (Millet,1964 อางถึงใน อัครวัฒน นิธิจิรวงศ,2559) ดังน้ี 

(1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable Service) 

(2) การบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 

(3) การใหบริการอยางทันเวลา (Ample Service)  

(4) การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) 

(5) การใหบริการอยางกาวหนา (Progression Service) 

  ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการดำเนินงานดานตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวง             

ตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด (จินตา อุสมาน,2549) 

  ประสิทธิภาพในการปฏิบ ัต ิงาน หมายถึง ผลการปฏิบ ัต ิของแตละบ ุคคลท ี ่ ใช

ความสามารถ และพยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงานของตน ดวยความเปนระเบียบ กฎเกณฑ 

สามารถปฏิบัติงานใหเสร็จรวดเร็วทันเวลา มีความถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐาน ตองเกิดจาก            

ความขยัน หมั่นเพียรการมีความรับผิดชอบและการเอาใจใสในงานดวยจิตใจที ่ซื่อสัตยและมีความ            

ภักดีตอองคกร จึงจะทำใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายขององคกรที่กำหนดไวหรือดียิ่งข้ึน 

(ฉัตร แสงสาคร, 2559) 

  5.2.2 องคประกอบของประสทิธิภาพ 

  Peterson and Plowman (1989 อางถึงใน อัครวัฒน นิธิจิรวงศ,2559) ไดกลาวถึง

องคประกอบของประสิทธิภาพ ไว 4 ขอดวยกัน คือ 
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(1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชน

คุมคาและมีความพึงพอใจผลการทำงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี

คุณภาพควรกอเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ 

(2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที ่เกิดขึ ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของ

หนวยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัท

วางไวและควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กำหนดไว 

(3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใชในการดำเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตาม

หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน 

(4) คาใชจาย (Costs) ในการดำเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงาน และวิธีการ 

คือ จะตองลงทุนนอยและไดผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิต

ไดแก การใชทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสญูเสยี

นอยที่สุด 

  สิริวดี ชูเชิด (2556 อางถึงใน ชัยวุฒิ เทโพธ และคณะ,2563) ไดกลาววาองคประกอบ

ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององคกร ดังน้ี 

(1) ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนงานที่ไดกระทำใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนดตามมาตรฐานของหนวยงานน้ัน ๆ 

(2) คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีการผิดพลาดหรอืมี

การผิดพลาดนอยที่สุด และไมถูกตำหนิเรื่องการทำงานจากหัวหนา 

(3) ผลผลิต หมายถึง ผลงานที่พนักงานแสดงออกมาภายใตนโยบายการทำงานของ

องคกรโดยการศึกษาจากอัตราผลผลิต    

  สถาบันผลผลิตแหงชาติ (2558) ไดกลาวถึงแนวความคิดของ Johannes Koettl ที่วา

อายุที ่เพิ ่มขึ ้น สงผลใหการทำงานประสิทธิภาพลดลงหรือไม ไววา ถึงแมบุคคลจะไมสามารถมี            

อายุยืนยาว หรือมีสุขภาพที่ดีมากข้ึน แตก็มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานตอไปได และสิ่งน่ีจะเกิดข้ึนได 

ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับงานขององคการ แมวาสภาพทางรางกายจะ               

ชาลง และออนแอลงเมื่อมีอายุมากข้ึน แตความสำเร็จของคนที่มีอายุมากข้ึน เกิดจากการจัดการการใช

สมองไดหลากหลายไดดีเชนเดียวกับคนที่มีอายุนอยกวา การตีความของคนที่มีอายุมากกวา ซึ่งมี

ฐานความรูที่มากกวาน้ัน จะข้ึนอยูกับประสบการณที่ผานมา และใชประมวลผลขอมูลใหม ๆ ที่เขามา 

แทนที่จะพิจารณาถึงขอมูลใหมที่เขามาทั้งหมดเพื่อใชในการตัดสินใจ เขาอาจจะใชประสบการณที่            

ผานมา โดยไมสนใจขอมูลใหมบางตัว ซึ่งในทายที่สุดก็สามารถทำงานไดดีพอ ๆ กับคนที่มีอายุนอยกวา 

ถึงแมคนที่มีอายุนอยกวาจะสามารถประมวลผลไดเร็วกวา แตคนที่อายุมากกวาก็รูทางลัด ที่ในที่สุดแลว

เขาสามารถจัดการสิ่งตาง ๆ ไดสำเร็จอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ไมจำเปนเสมอไปที่คนอายุมากกวาจะทำงาน
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ไดดอยกวา พวกเขาเพียงแคทำในสิ่งที่ตางออกไป นอกจากนี้ผูที่มีอายุมากกวายังมีความแตกตางที่            

เห็นไดชัดเจนคือ ทักษะทางสังคมและอารมณ โดยทั่วไปแลว พวกเขาทำไดดีกวาคนอายุนอยกวาใน

เรื่องการควบคุมความรูสึกในดานดี การจัดการความเห็นตาง และความมั่นคงทางอารมณ ในขณะที่            

ผูมีอายุนอยกวาทำไดดีกวาในเรื่องการเปดสิ่งใหม ประสบการณใหม และสังคมใหม สิ่งสำคัญคือ 

ผูบริหารที่มีศักยภาพยอมตระหนักถึงความทาทายในยุคที่แรงงานหรือพนักงานมีอายุเพิ่มมากขึ้น ใน

ประเทศเยอรมัน นายจางบางแหงไดสรางทีมงานที่ผสมผสานไปดวยคนที่มีอายุตางกัน หนาที่งานที่

เฉพาะเจาะจงไปตามอายุ และการปรับสภาพแวดลอมการทำงานสำหรับพนักงานที่มีอายุมากข้ึน และ

สรางความชำนาญใหพนักงานที่มีอายุมากข้ึน (หรือบางครั้งก็รวมถึงพนักงานที่มีอายุนอย) มีประสิทธิภาพ

ในการทำงานที่สูงขึ้น อีกนัยหนึ่ง คือ การกาวเขาสูยุคที่แรงงานมีอายุเพิ่มขึ้นก็นับเปนความทายทาย             

ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศ แตผู บริหารหรือนายจางที่มีศักยภาพ จะ

สามารถกาวขามความยากลำบากนี้ไปไดดวยการใชประโยชนจากทักษะใหม ๆ  หรือเสนทางลดัที่จะ               

ไดจากแรงงานที่มีอายุมากข้ึนน่ันเอง 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 นางสาวสุภาวดี ศรีมันตะ (2560) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารคาตอบแทนที่มีผล               

ตอการปฏิบัติงานของขาราชการสายงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบวา               

การบริหารคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน (เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษเงินโบนัสประจาป สวัสดิการและ            

สิทธิประโยชน) และไมเปนตัวเงิน (งาน ความกาวหนาในสายอาชีพการยกยองยอมรับ ความภาคภูมิใจ

ในงาน และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน) เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีผลตอการปฏิบัติงาน

ของขาราชการสายงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งสิ้นและยังพบวาลักษณะงานของสายงานน้ี              

ไมมีความชัดเจนเกิดความซ้ำซอนกับหนวยงานอื่น รูปแบบการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับปริมาณงาน 

และปริมาณงานมีมากกวาอัตรากำลังของผู ปฏิบัติงานสงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางงานกับ

คาตอบแทนที่ไดรับ อีกทั้งโครงสรางและกรอบอัตรากำลังไมเอื้อตอการเติบโตในสายอาชีพ สงผล                   

ใหขาราชการในสายงานน้ีโอนยายไปยังหนวยงานอื่น 

 รุงอรุณ กระแสรสินธุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยคาตอบแทนที่มีผลตอประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ               

โดย การวิจัยดังกลาวมุงเนนการศึกษา คาตอบแทนทางการเงิน และคาตอบแทนที่ไมใชทางการ เงินที่มี

ผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการคาตอบแทน และสวัสดิการใหกับ

บริษัทผลิตชิ ้นสวนรถยนตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก 

แบบสอบถาม จากการแจกแบบสอบถามใหกับ พนักงานทุกระดับ ทุกฝายจำนวน 400 คน ผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยคาตอบแทนที่ไมใชทางการเงิน ดานสภาพแวดลอมเปนปจจัยมีผลตอประสิทธิภาพใน              

การปฏิบัติงาน ของพนักงานอยูในระดับมากไดแกพนักงานมีความเห็นวาอาคารสถานที่ทำงาน มี             
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ความเหมาะสมกับลักษณะขององคกรรวมถึงสภาพแวดลอมขององคกรโดยทั ่วไป ทำใหพนักงานมี 

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และพนักงานมีความเห็นวา องคกรมีสถานที่ทำงานที่ม ีความ

สะอาดและเปนระเบียบ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ ้นสวน 

รถยนตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 ก ัลยร ัศมิ์ ทิณร ัตน (2559) ได ศ ึกษาผลกระทบของการบริหารค าตอบแทนตอความ

กระตือรือรนในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ                

ใชการวิจัยแบบเชิงปริมาณ เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)                  

เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสายวิชาการจำนวน 82 คน สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสหสัมพันธ 

(Correlation) และการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เก็บขอมูล

ระหวางมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2556 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาผล

การศึกษาพบวา บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ      

มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก 6 ดาน 

ไดแก 1) ดานความยุติธรรม 2) ดานการจูงใจ 3) ดานความมั่นคง 4) ดานความควบคุม 5) ดานความ

สมดุล และ 6) ดานความเพียงพอ และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความกระตือรือรนในการทำงาน

โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก 1) ดานการเอาใจใสและตั้งใจทำงาน 2) ดานการ

ทำงานทันทีที่ไดรับมอบหมาย 3) ดานการมีความอดทนและดานการศึกษาหาความรู และการบริหาร

คาตอบแทน ดานการจูงใจ ดานความมั่นคง และดานการความควบคุมมีความสัมพันธและผลกระทบ

เชิงบวกกับความกระตือรือรนในการทำงาน 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

 7.1 กลุมประชากร 

  เจาหนาที ่ทุกคนในกลุ มอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร   

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน 12 คน พนักงานราชการ จำนวน 

34 คน และจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 166 คน  

 7.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ใชการตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี     

 ตอนที่ 1 เปนคำถามเกี ่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม เปนคำถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย อายุราชการ/อายุงาน ตำแหนง และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เพื่อ

วิเคราะหถึงความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี 
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการบริหารคาตอบแทน 4 ดาน ดังน้ี 

1) การบริหารคาตอบแทนประเภทเงินเดือน 

2) การบริหารคาตอบแทนประเภทคาตอบแทนอื่น ๆ 

3) การบริหารคาตอบแทนประเภทสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล 

4) การบริหารคาตอบแทนประเภทเงินรางวัลประจำป 

 โดยประกอบดวยคำถามที่แสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามและคำถามเปนแบบมาตรวัด

ทัศนคติของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีขอคำถามลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ดังน้ี 

   5  หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุด 

   4   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมาก 

   3   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง 

   2   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอย 

   1   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน

พิธีกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 โดยประกอบดวยคำถามที่แสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามและคำถามเปนแบบมาตรวัด

ทัศนคติของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีขอคำถามลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ดังน้ี 

   5   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุด 

   4   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมาก 

   3   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง 

   2   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอย 

   1   หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอยที่สุด 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคำถามลักษณะปลายเปด เปนขอคำถามที่กำหนดใหตอบ

ไดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการบริหารคาตอบแทนที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี 

 7.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยมีรายละเอียดข้ันตอน ดังน้ี 
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1) ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม จำนวน 212 ชุด แกขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก สังกัดกลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร  

2) ผู วิจ ัยดำเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน

ทั้งหมด   

3) นำแบบสอบถามมารวบรวมขอมูล และทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 7.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยวิธีการทางสถิติ 

ดังน้ี 

1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ใชคารอยละและคาเฉลี่ยเพื ่อวิเคราะห

ขอมูลทั่วไป 

2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential) ประกอบดวย  

   2.1) การทดสอบ T-Test ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples T-Test)  

   2.2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชในการทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่ไมเกี่ยวของกัน โดยใชสูตรการทดสอบคา           

F-Test 

8. สรุปผลการวิจัย 

 8.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอมูลทั่วไป พบวาประชากรสวนใหญ 

มีอายุราชการ/อายุงาน 2 ป คิดเปนรอยละ 51.4 โดยสวนใหญมีตำแหนงเปนจางเหมาบริการบุคคล          

ภายนอก คิดเปนรอยละ 78.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 93.4  

 8.2 การวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทเงินเดือน      

  ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทเงินเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเห็นดวยมากที่สุดลำดับแรก คือ ประเด็นเงินเดือน/คาจาง ที่ไดรับมีความเพียงพอ และมี           

ความเปนธรรมคิดเปนรอยละ 98.6 ลำดับรองลงมาเห็นดวยมากที่สุด คือ ประเด็นไดรับเงินเดือน/

คาจางที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 96.2 และเห็นดวยมาก คือ ประเด็นเงินเดือน/คาจาง ที่ไดรับมี           

ความมั่นคง (กำหนดวันจายเงินที่แนนอน) คิดเปนรอยละ 70.3 เปนลำดับสุดทาย 
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 8.3 การวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทคาตอบแทนอ่ืน ๆ     

 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทคาตอบแทนอื่น ๆ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามทุกคนเห็นดวยมากที่สุดลำดับแรก คือ ประเด็นควรจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก

เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี คิดเปนรอยละ 100 และลำดับรองลงมาเห็นดวยมากที่สุด คือ ประเด็นควร

จายเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงที่ตองใชความสามารถพิเศษ คิดเปนรอยละ 65.6 

 8.4 การวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทสวัสดิการและผลประโยชน

เก้ือกูล 

  ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากเปนลำดับแรก คือ ประเด็นการจายเงินคาตอบแทน   

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คิดเปนรอยละ 62.7 และลำดับรองลงมาเห็นดวยปานกลาง คือ ประเด็น

การไดรับจัดสรรสวัสดิการสำหรับเจาหนาที่ เชน โทรศัพทมือถือ หองพักเจาหนาที ่รถรับสง คิดเปน 

รอยละ 55.2  

 8.5 การวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทเงินรางวัลประจำป 

  ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารคาตอบแทนประเภทเงินรางวัลประจำป พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากที่สุดในระดับคะแนนที่เทากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นหนวยงาน

ควรมีการจายเงินรางวัลประจำปแกเจาหนาที่ และประเด็นหนวยงานควรมีการจายเงินรางวัลประจำป

แกเจาหนาที่ในทุกป คิดเปนรอยละ 72.6   

 8.6 การวิเคราะหความคิดเห็นดานประสิทธิภาพการทำงาน 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานประสิทธิภาพการทำงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เห็นดวยมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ ประเด็นคิดวาผลงานที่ทำตามที่ไดรับมอบหมายมีคุณภาพ คิดเปน

รอยละ 87.3 ลำดับรองลงมาเห็นดวยมากที่สุด คือ ประเด็นคิดวามีปริมาณความสำเร็จของงานที่ได

กระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเปนรอยละ 67.5 และเห็นดวยมาก คือ ประเด็นได

ปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที่องคการไดต้ังเปาหมายไว คิดเปนรอยละ 85.8  

 8.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 : ประชากรที่อายุราชการ/อายุงานตางกันมีความคิดวาผลงานที่ทำตามที่ไดรับ

มอบหมายมีคุณภาพที่แตกตางกันน้ัน มีผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ one way anova พบวา 

ประชากรที่อายุราชการ/อายุงานตางกันมีความคิดวาผลงานที่ทำตามที่ไดรับมอบหมายมีคุณภาพ                 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา P-Value เทากับ 0.05  
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 สมมติฐานท่ี 2 : ประชากรที่มีตำแหนงตางกันมีความคิดวามีปริมาณความสำเร็จของงานที่             

ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแตกตางกันนั้น มีผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ 

one way anova พบวา ประชากรที่มีตำแหนงตางกันมีความคิดวามีปริมาณความสำเร็จของงานที่ได

กระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี             

คา P-Value เทากับ 0.414  

 สมมติฐานท่ี 3 : ประชากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความคิดวาการปฏิบัติงาน

เปนไปตามผลผลิตที ่องคการไดตั ้งเป าหมายไวนั ้น  มีผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ 

Independent Samples Test พบวา ประชากรที่มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท มี

ความคิดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที่องคการไดตั้งเปาหมายไว ไมแตกตางกับประชากรมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 20,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา P-Value เทากบั 

0.365 โดยประชากรทั้งที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

มากกวา 20,000 บาท มีความคิดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที่องคการไดตั ้งเปาหมายไว                   

ที่เหมือนกัน กลาวคือ สวนใหญเห็นดวยมากในความคิดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที่องคการ

ไดต้ังเปาหมายไว  

 สมมติฐานท่ี 4 : ประชากรที ่การจายเงินเดือน/คาจาง มีความมั่นคง (กำหนดวันจายเงินที่

แนนอน) แตกตางกัน มีความคิดวาตัวเองมีปริมาณความสำเร็จของงานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด แตกตางกันนั้น มีผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ one way anova พบวา 

ประชากรที ่การจายเงินเดือน/คาจาง มีความมั่นคง (กำหนดวันจายเงินที่แนนอน) แตกตางกัน มี

ความคิดวาตัวเอง  มีปริมาณความสำเร็จของงานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดที่              

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา P-Value เทากับ 0.416  

 สมมติฐานท่ี 5 : ประชากรที ่คิดวาควรจายเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงที ่ตองใช

ความสามารถพิเศษ เชน แทงหยวก จาป แตกตางกัน มีความคิดวาตัวเองมีปริมาณความสำเร็จของ               

งานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแตกตางกันนั้น มีผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช

สถิติ one way anova พบวา ประชากรที่คิดวาควรจายเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงที่ตองใช

ความสามารถพิเศษ เชน แทงหยวก จาป แตกตางกัน มีความคิดวาตัวเองมีปริมาณความสำเร็จของงาน

ที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

0.05 โดยมีคา P-Value เทากับ 0.000 สรุปไดวาการจายเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงที่ตองใช

ความสามารถพิเศษ เชน แทงหยวก จาป จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกตางกัน  

 สมมติฐานท่ี 6 : ประชากรที่ไดรับการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แตกตางกันและมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที่องคการไดตั้งเปาหมายไวแตกตางกันนั้น มี              

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ one way anova พบวา ประชากรที่ไดรับการจายเงินคาตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามผลผลิตที ่องคการไดต้ัง 



กิตติ  วงศงาม 

 

 
                      
                   119 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

เปาหมายไวแตกตางกันอยางนอย 1 คู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา P-Value เทากับ 

0.000 สรุปไดวาการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีผลตอมีปริมาณความสำเร็จ

ของงานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 สมมติฐานที่ 7 : ประชากรที่บอกวาหนวยงานควรมีการจายเงินรางวัลประจำปแกเจาหนาที่

แตกตางกัน และมีความคิดวาผลงานที ่ทำตามที ่ไดร ับมอบหมายมีคุณภาพที่แตกตางกันนั ้น มี                   

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ one way anova พบวา ประชากรที่บอกวาหนวยงานควรมี              

การจายเงินรางวัลประจำปแกเจาหนาที่แตกตางกัน มีความคิดวาผลงานที่ทำตามที่ไดรับมอบหมายมี

คุณภาพที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา P-Value เทากับ 0.493   

9. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการที่ผูเขียนไดทำการศึกษา การบริหารคาตอบแทนที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน 

ของเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี กรณีศึกษา : กลุมอำนวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานกรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การบริหารคาตอบแทนที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี ในดานคาตอบแทนประเภทเงินเดือน ประเภทคาตอบแทนอื่น ๆ ประเภท

สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล และคาตอบแทนประเภทเงินรางวัลประจำป มีผลตอความคิดเห็น

ดานประสิทธิภาพการทำงานดานตางๆ ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบนี้เพิ่มพูนมากขึ้น จะทำ              

ใหประสิทธิภาพการทำงานดานตาง ๆ ดีข้ึนมากดวย ซึ่งจะนำมาอภิปรายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ดังน้ี 

ดานขอมูลสวนบุคคล ประชากรที่มีอายุราชการ/อายุงานทุกชวง รวมทั้งเจาหนาที่ทุกตำแหนง 

และเจาหนาที่ทุกกลุมรายไดลวนแลวแตทำงานไดผลงานที่ตนทำตามที่ไดร ับมอบหมายมีคุณภาพ              

มีปริมาณความสำเร็จของงานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และไดปฏิบัติงานเปนไป

ตามผลผลิตที่องคการไดตั้งเปาหมายไว สอดคลองกับแนวคิดของ Johannes Koettl ที่ไดกลาวไววา 

ทักษะและความสามารถของคนทำงานที่มีอายุมากข้ึน มิไดลดลงเพราะบุคคลเหลาน้ีแมจะมีพละกำลัง    

ที่ลดลงแตไดใชประสบการณ และระดับความรูที่สั่งสมมานั้นชดเชยในบางเรื่องที่อาจถดถอยลงไป              

การทำงานของสมองในดานอื่น เชน การตีความ ภาษา และการพูดที่จะพัฒนาข้ึนไปตามอายุน้ันสงผล

ใหประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลที่มีอายุมากกวามิไดแตกตางจากผูมีอายุนอยกวาแตอยางใด                 

ซึ่งผูปฏิบัติงานตางทราบดีวาควรทำอยางไรเพื่อสรางความไดเปรียบใหมากกวาคนอื่นในยุคที่คนทำงาน

มีอายุเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึน 

ดานการจัดสรรคาตอบแทนกับประสิทธิภาพการทำงาน ประชากรสวนใหญที่ไดรับการจาย

เงินเดือน/คาจาง ที่มีความมั่นคง (กำหนดวันจายเงินที่แนนอน) ไดรับการจายเงินคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีความคิดวาตนเองมีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากถึงมากที่สุด และ 
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คิดวาควรจายเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงที่ตองใชความสามารถพิเศษ เชน แทงหยวก จาป              

ซึ่งอาจทำใหมีปริมาณความสำเร็จของงานที่ไดกระทำแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดมากยิ่งข้ึน 

สอดคลองกับแนวทางตามคู มือระบบคาตอบแทนของสำนักงานก.พ.ที่กลาวถึงการสงเสริมใหมี                  

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมขวัญกำลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะความ

เปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยการกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามหลักความมั่นคง 

(Security) ในการกำหนดคาตอบแทนที่ตองคำนึงถึงความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพและ

ความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานดวย เชน การใหเงินเพิ่มสำหรับงานที่มี

สถานการณเสี่ยงภัย ตลอดจนการใหสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเปน  

10. ขอเสนอแนะการวิจัย 

10.1 ควรมีการจายเงินเดือน/คาจาง ที่มีความมั่นคง จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน            

นอกเวลาราชการอยางสม่ำเสมอ เพื่อจะไดสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานใหดีย่ิงข้ึนไป 

10.2 ควรมีการพิจารณาจายเงินประจำตำแหนงหรือสวัสดิการอื ่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับ

ตำแหนงที่ตองใชความสามารถพิเศษ เชน แทงหยวก จาป เพื ่อรักษาบุคลากรที่ขาดแคลนและมี

ความสามารถเฉพาะทางใหอยูกับองคการไดนานที่สุด และเพื่อเปนขวัญกำลังแกบุคลากรดังกลาว 

10.3 ควรมีการวัดผลและติดตามประสิทธิภาพการทำงานอยางตอเนื ่องเพื ่อนำผลมา

ประกอบการจัดสรรคาตอบแทนที่เหมาะสม 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ             

ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

 

 
กิตตินันท  จั่นศรี0* 

     บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระในครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาปจจัยที ่สงผลตอประสิทธ ิภาพ                     

ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประชากร ที่ใชในการศึกษา ในครั้งนี้

คือ ผูบริหารงบประมาณภาครัฐ จำนวน 5 คน ไดแก ผูอำนวยการโครงการกอสราง สำนักงานชลประทาน

ท่ี 12 หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและ แผนชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการ

กลุมอนุรักษโบราณสถาน และเจาหนาที่ฝายบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 

69 จำนวน 74 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564)  โดยการสุมแบบเจาะจง (Non-probability 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุม 

จังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้ง 5 ปจจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

ขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงสุดคือ การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ รองลงมาคือ 

ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงบประมาณ การนำขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงงาน

งบประมาณ, การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณที่ไดรับ การจัดสรร และความ

พรอมดานบุคลากร ตามลำดับสวนดานประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ทั้ง 4 ดาน พบวา 
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ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ี           

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคาใชจายดำเนินการตามแผนงาน รองลงมาคือ ดานปริมาณงาน ดานเวลา และ 

ดานคุณภาพของงาน ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ:  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
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Factors influencing the efficiency of government budget 

management of the upper central provinces cluster 

 

 

Kittinun junse * 

 

Abstract 

This independent study aimed to study the factors affecting the efficiency of 

government budget management of the upper central provinces. The population used 

in this study was 5 government budget administrators including the directors of irrigation 

construction project of area 12, the head of management and strategy group, provincial 

senior policy and plan analysts provinces. The population used in this study was 5 

government budget executives, including construction project director Irrigation Office 

12 for cattle Pages Group Management and Strategy, Directors of the Archaeological 

Conservation Group and government officials of the North Central provinces cluster. The 

total number of the population was 74 (latest data on March 12, 2564). Specific sampling 

(Non-probability Sampling) was used in sampling. The Likert five rating scale questionnaires 

were used in data collecting. The Descriptive Statistics include frequency, percentage, 

average and standard deviation were employed in data analyzing 

The results of the study revealed that five factors affected the efficiency of 

government budget management of the upper central provinces at a high level. When 

considering each item arranged by degrees of the higher affected, it was found that the 

highest item that most affect was strategic target setting for budgeting, followed by the 
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administrators’ ability to manage budgets, bringing back the feedback data to improve 

the work and process of allocate and monitor the expenditure of the budget respectively. 

The efficiency of all 4 items the administrative budget was at the high level. The highest 

item was the expenses to operate the plans, the quantity of work, the time and the 

quality of work, respectively. 
 
Keyword: the efficiency of government budget management, the upper central provinces 

cluster 

1. บทนำ 

ในป พ.ศ. 2560 รัฐบาลมีนโยบายใหปรับปรุงรปูแบบการบูรณาการ ในลักษณะ “ภาค” ข้ึน ใน

คราวประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ

การสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2560 โดยใหมีการจัดทำแผนงาน

บูรณาการระดับภาคออกเปน 6 ภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

20 จังหวัด ภาคกลาง 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ภาคใต 9 จังหวัด และภาคใตชายแดน              

5 จังหวัด รวมท้ังไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 57/2560 ลงวันท่ี  

7 กุมภาพันธ 2560 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

บริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยมีอำนาจหนาท่ีกำหนดกรอบนโยบายและ วางระบบ

ในการบริหารงานภาค กำหนดนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคตองสอดคลองกับแผน ระดับชาติและนโยบาย

รัฐบาล โดยกําหนดให ก.บ.ภ. ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการ กรรมการโดย

ตำแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหนาที่กำหนดกรอบนโยบายความรูพื้นฐานสำหรับการจัด            

ทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และวางระบบในการบริหารงานภาค กำหนดนโยบายหลักเกณฑ 

และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซ่ึงแผนพัฒนา

ภาคสอดคลองกับแผนระดับชาติ และนโยบายรัฐบาล บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนา

พื้นท่ี โดยการจัดตั้งภาคอยูบน พื้นฐานแนวคิดของการเชื่อมโยงภารกิจ และพื้นท่ี (Function-Area 

Approach) ซึ่งมีเจตนารมณหลัก 3 ดาน ดังนี้ (สำนักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2563: 7) 
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1. การเสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน: แนวคิดพื้นฐานหลักของการรวมกลุมพื้นท่ี

เพื่อการพัฒนามักมุงเนนการสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับพื้นที่ซึ่งเปน การสรางความ

เชื่อมโยงการพัฒนา และการจัดทำโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ซึ่งสามารถ สงผลกระทบ              

เชิงบวกตอการพัฒนาภาคไดเปนวงกวาง อยางไรก็ดี การดำเนินการของกลุมจังหวัดที่ผาน มาสะทอน

ใหเห็นวา การดำเนินการท่ีผานมาของกลุมจังหวัดไมสามารถลดความเหลื่อมล้ำของการ พัฒนาระหวาง

ภาคได ตลอดจนขาดศักยภาพในการจัดทำโครงการขนาดใหญที่เชื่อมโยงการพัฒนา ระหวางพื้นท่ี                 

อันเนื ่องจากขอจํากัดดานองคความรู ความชํานาญ และงบประมาณ ดังนั ้นการกอตั ้งภาค และ

กําหนดใหมีการจัดแนวทางการพัฒนาภาคจะชวยยกระดับ และเสริมสรางขีดความสามารถ ทางการ

แขงขันของพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

2. สรางความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนา: การจัดตั้งภาค และกําหนดใหมีการจัดทำ             

ทิศทางการพัฒนา ตลอดจน แผนพัฒนาภาคจะชวยสงเสริมการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและทิศทาง              

การพัฒนาจากระดับชาติ ลงสูพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากในอดีต            

ที่ผานมา จังหวัดและกลุมจังหวัดประสบปญหาในการถายทอดยุทธศาสตร และตัวชี้วัดจากระดับชาติ 

ลงสูการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี เพราะกรอบยุทธศาสตร 

การพัฒนาและแผนระดับชาติมีลักษณะ เปดกวาง ไมเฉพาะเจาะจงสงผลการถายทอดตัว

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดของกลุมจังหวัด และจังหวัด ในกลุมจังหวัดไมมีทิศทาง รูปแบบ หรือกรอบท่ี

ชัดเจน สงผลใหไมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ี ในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดตั้งภาค การจัดทำยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาภาคจะชวยวางกรอบ

แนวทางการพัฒนา และการถายทอดยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตรชาติ                   

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ลงสูแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีไดชัดเจน และ เปนรูปธรรมมากข้ึน 

3. บูรณาการการดําเนินงานของสวนราชการและพื้นท่ี: การจัดตั้งภาคมุงเนนการดําเนินงาน

ของสวนราชการ (Function) ใหสอดคลองกับศักยภาพ และความตองการของพื้นท่ี (Area) ภายใต  

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานผานทิศทางการพัฒนาภาค 

และแผนพัฒนาภาคซึ่งจะผลักดันแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และกอใหเกิด 

การพัฒนาในภาพรวมไดอยางแทจริง 

การปรับปรุงกลุมจังหวัด และปรับเปลี่ยนสมาชิกในกลุมจังหวัดใหม ดังนี้ 

1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก: แยกกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเดิม (จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 

ระยอง ตราด) ออกเปน 2 กลุมจังหวัดและโยกยายสมาชิกบางสวนจากกลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

ดังนี้ 
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 - กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดชลบุร ีฉะเชิงเทรา ระยอง โดยมี

จังหวัดชลบุรีเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของ กลุมจังหวัดภาคเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายในการพัฒนา

ระเบียง เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก 

สระแกว โดยยายจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแกว มาจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และ 

กําหนดใหจังหวัดปราจีนบุรีเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพ             

และลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ ของพ้ืนท่ี 

2) กลุมจังหวัดภาคกลาง: มีการยุบกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และตั้งกลุมจังหวัดใหม ตลอดจน มีการโยกยายสมาชิก

ของกลุมจังหวัด ดังนี้ 

 -กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล: ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และกําหนดใหจังหวัดนครปฐม เปนท่ีตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด โดยกลุมจังหวัด

นี้จัดตั้ง ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และแนวทาง การพัฒนาเมืองสำคัญ/เมือง

ปริมณฑลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 9  

 -กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน: ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 

ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และมีจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

โดย กลุมจังหวัดนี้เปนการยุบรวมกันของ 2 กลุมจังหวัด คือ กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1 และกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพ่ือใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และแนวทางการพัฒนาของประเทศ  

 -กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1: ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี กาญจนบรุี สุพรรณบุรี 

โดยมีจังหวัดราชบุรีเปนที่ตั้งศูนย ปฏิบัติการของกลุมจังหวัดซึ่งเปนการเปลี่ยนศูนยปฏิบัติการของ             

กลุมจังหวัดเดิม คือ จังหวัดนครปฐมไปอยูในกลุมภาคกลาง ปริมณฑล 

3) กลุมจังหวัดภาคใต: กลุมจังหวัดในภาคใตประกอบดวย 3 กลุมจังหวัด ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

สมาชิก และหัวหนากลุมจังหวัดใหม ดังนี้ 

 -กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน: ลดจำนวนสมาชิกในกลุมจังหวัด ภาคใตชายแดนจาก              

5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส เหลือ 3 จังหวัด คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

โดย ใหจังหวัดยะลาเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดเพื่อให สอดคลองกับสภาพสังคม และ

วัฒนธรรมของกลุมจังหวัด 

 -กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน: ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง 

และสตูล โดยยายจังหวัดสตูลจากกลุมจังหวัด ภาคใตชายแดนมาสังกัดกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

และกําหนดใหจังหวัดภูเก็ตเปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเลอันดามัน 
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และเพิ่มศักยภาพดาน การทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล และตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว อันดามัน

ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 -กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย : ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช 

พัทลุง และสงขลา โดยยายจังหวัดสงขลา จากกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมาสังกัดภาคใตฝงอาวไทย

และกําหนดใหจังหวัดสุราษฎรธานีเปนที่ตั ้งศูนย ปฏิบัติการของ กลุมจังหวัดเพื่อใหสอดคลองกับ

ศักยภาพและบริบทของพ้ืนท่ี ฝงอาวไทย 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คงเดิม) คือ 

5) ภาคเหนือ ประกอบดวย 4 กลุมจังหวัด ไดแก 

 - กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง 

ลำพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 - กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา แพร 

โดยมีจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 - กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด  

 -กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี โดยมีจังหวัดนครสวรรคเปนจังหวัดท่ีเปน ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 กลุมจังหวัด ไดแก 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัด อุดรธานี

หนองคาย เลย หนองบัวลำภู โดยมีจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัด ท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัด สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร โดยมีจังหวัดสกลนครเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัด ขอนแกน 

รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ โดยมีจังหวัดขอนแกนเปน จังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา 

สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ โดยมีจังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 

 -กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี 

อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร โดยมีจังหวัด อุบลราชธานีเปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุม

จังหวัด  

  



กิตตินันท  จั่นศรี 
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณผานความเห็นชอบและประกาศ เปน

กฎหมายใชบังคับแลว สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื ่นของรัฐ ผู ใชงบประมาณ และ

หนวยงานที่เกี ่ยวของกับการบริหารงบประมาณตองวางแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับเปาหมาย           

การใหบริการ ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายท่ีระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจำป ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมป โดยมีหลักการ

สำคัญ คือ การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน เพื่อเรงรัดการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและ

เปาหมาย 

กระทรวงมหาดไทยเปนสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณตามกฎหมายโดยแบงเปน งบประมาณ

ตามภาระกิจของสวนราชการ (Function) และงบประมาณผานแผนกลุ มจังหวัดและแผนจังหวัด 

(Area) วัตถุประสงคในการกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากและเพื่อเรงกระจายเม็ดเงินลงสูระบบ

เศรษฐกิจ เม่ือโครงการไดรับการอนุมัติจาก 

สำนักงบประมาณ หนวยงานในพื้นที่ตองเรงรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจางและดำเนินโครงการ

ใหแลวเสร็จรวมถึง 

การเรงผลการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งลักษณะแนวคิดในการเรงผลการเบิกจายงบประมาณ

สามารถพัฒนาพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคกลางสามารถแกปญหา การจัดสรรทรัพยากรใหประชาชน การกระจายรายได

ใหกับประชาชน และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีในหลายกลุมจังหวัดมีผลการเบิกจายต่ำกวาคาเฉลี่ยในการ

เบิกจายของ 18 กลุมจังหวัด (คาเฉลี่ย รอยละ 88.78) อาทิ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 1 

 

ลำดับ 

แผนงานยุทธศาสตร 

สงเสริมการพัฒนาจังหวัด 

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

วงเงินงบประมาณ 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

(ลานบาท) 

การใชจาย 

(PO+เบิกจาย) 

(ลานบาท) 

การใชจายตอ

งบประมาณหลังโอน

เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

1 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 505.22 435.89 86.28 

2 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 206.92 176.38 85.24 

3 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 264.10 220.94 83.66 

4 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 152.59 118.16 77.44 

5 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 329.76 102.07 30.95 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่มอีิทธิพลตอประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 

 
      130  

ทำใหพื้นที่เสียประโยชน ดังนั้น ผูศึกษาสนใจศึกษากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนเนื่องจาก    

ภาคกลางตอนบนมีผลการใชจายงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 คิดเปนรอยละ 98.82 

 

ลำดับ 

แผนงานยุทธศาสตร 

สงเสริมการพัฒนาจังหวัด 

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

วงเงินงบประมาณ 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

(ลานบาท) 

การใชจาย 

(PO+เบิกจาย) 

(ลานบาท) 

การใชจายตอ

งบประมาณหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

1 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 493.79 487.96 98.82 

 
เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ ของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบนเพ่ือเปนตนแบบใหกลุมจังหวัดอ่ืน ๆ และเพ่ือทราบกลไก กระบวนการ เครื่องมือในการวางแผน

ของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีสามารถสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ (Government  

Efficiency) เพื่อนำไปสูแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จอยางสมบูรณตามเปาหมาย นโยบายและ

แผนงานท่ีกำหนดไว โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน ตอสังคมและสวนรวมสูงสุด 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณภาครัฐ ของกลุมจังหวัด    

ภาคกลางตอนบน 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษางานคนควาอิสระ เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ภาครัฐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ผูศึกษาไดกำหนด ของเขตการศึกษาดังนี้ 

ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณภาครัฐ ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดนำแนวคิดของพินโต และ สเลวิน (Jeffrey K. Pinto 

and  Dennis. P Slevin, (https://www.researchgate.net/publication/260621619_Critical_ Factors_ 

in_Successful_Project_Implementation [Computer Program]: 2021.) มาใชในการศึกษาครั้งนี้ 

5 ปจจัยประกอบดวย 

1. Cleary Defined Goal การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ 

2. Competent Project Manager ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงบประมาณ 

3. Competent Project Team Members ความพรอมของบุคลากร 

4. Feedback Capabilities การนำขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงงานงบประมาณ 

5. Responsiveness to Clients การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
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ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนบน โดยนำแนวคิดของ Peterson & Plowman มาใชในการศึกษาซึ่งประกอบดวย

ประสิทธิภาพ 4 ดาน (Peterson & Plowman, 1989. อางถึงใน นลพรรณ บุญฤทธ, 2558: 12) ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพของงาน มีความถูกตองและครบถวนตามรูปแบบการขอจัดสรรงบประมาณ 

2. ดานปริมาณงาน ผลงานเปนไปตามแผนงานท่ีขอจัดสรรงบประมาณ 

3. ดานเวลา ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ และผลงานแลวเสร็จ ตรงตามเวลาท่ี

กำหนดในรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณ 

4. ดานคาใชจายดำเนินงานตามแผนงาน ผลงานบรรลุตามเปาหมายตามงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร 

 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากร ที่สนใจในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูบริหารงบประมาณภาครัฐ จำนวน 5 คน ไดแก 

ผู อำนวยการโครงการกอสราง สำนักงานชลประทานท่ี 12 หัวหนากลุ มบริหารและยุทธศาสตร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุมอนุรักษโบราณสถาน และเจาหนาท่ี

ฝายบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 69 จำนวน 74 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 12 

พฤษภาคม 2564) โดยการสุมแบบเจาะจง (Non-probability Sampling) 

ขอบเขตดานเวลา 

รายงานนี้มุงศึกษาไดกำหนดขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณเฉพาะการ

จัดทำงบประมาณประจำปงบประมาณ 2563 เทานั้น 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

     ตัวแปรอิสระ (Independent variable)             ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

5. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ กลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี หลักการองคความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของการบริหารโครงการ 

ปจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการใหประสบความสำเร็จ  (Jeffrey K. Pinto  and  Dennis. 

P Slevin ) คนควาจาก https://www.researchgate.net/ publication/260621619_Critical_ Factors 

_in _ Successful_Project_Implementation  เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงไดกลาวไว ดังนี้ 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณภาครัฐ 5 ปจจัย ดังนี้ 

1. Cleary Defined Goal การกำหนดเปาหมาย

ยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ 

2. Competent Project Manager 

ความสามารถของผูบรหิารในการบริหาร

งบประมาณ 

3. Competent Project Team Members        

     ความพรอมของบุคลากร 

4. Feedback Capabilities การนำขอมลู

ยอนกลับมาพัฒนาและปรบัปรุงงาน

งบประมาณ 

5. Responsiveness to Clients การอนุมัติ 

ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

ภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี ้

1. ดานคุณภาพของงาน มีความถูกตองและ 

    ครบถ วนตามร ูปแบบการขอจัดสรร 

งบประมาณ  

2. ด านปร ิมาณงาน ผลงานเป นไปตาม

แผนงานท่ีขอจัดสรรงบประมาณ 

3. ดานเวลา ความสามารถในการเบิกจาย

งบประมาณ  และผลงานแลวเสร็จตรงตาม

เวลาที ่กำหนดในรายละเอียดการขอ

จัดสรรงบประมาณ 

4. ดานคาใชจายดำเนินงานตามแผนงาน 

ผลงานบรรลุตามเปาหมายตามงบประมาณ

ท่ีไดรับการจัดสรร 
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1) Cleary Defined Goal การกำหนดเปาหมายใหชัดเจน พันธกิจของการดำเนิน

โครงการ ความมุงม่ันของทีมงานตอความสำเร็จของโครงการ 

2) Competent Project Manager ความสามารถของผู บริหารโครงการ ความมี

มนุษยสัมพันธความสามารถในเทคนิคการดำเนินงาน ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3) Top Management Support -การสนับสนุนของผ ู บร ิหารระดับส ูงท ี ่ม ีตอ

ผูปฏิบัติงานทุกสวนหรือทุกฝาย การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงตอผูบริหารโครงการ การสนับสนุน

ของผูบริหารระดับสูงตอผูปฏิบัติงานระดับอ่ืน 

4) Competent Project Team Members ความสามารถของผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานใน

ทีมงาน การสรรหาคือคัดเลือกผูปฏิบัติงาน การพัฒนาผูปฏิบัติงาน 

5) Sufficient Resource Allocation การจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ ไดรับ 

การจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ ไดรับการจัดสรรผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ไดรับการจัดสรรงบ

อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

6) Addequate Communication Channels มีชองทางในการสื่อสารอยางเพียงพอ 

มีชองทางในการสื่อสารดานเปาหมายของโครงการ มีชองทางในการสื่อสารดานวัตถุประสงคของ

โครงการ มีชองทางในการสื่อสารดานสภาวะการดำเนินงานของโครงการ มีชองทางในการสื่อสารดาน

การประสานงานภายในองคการ มีชองทางในการสื่อสารดานความตองการของผูปฏิบัติงานในโครงการ 

7) Control Mechanisms มีกลไกควบคุมการบริหารโครงการ กลไกลในการควบคุม

แผนการดำเนินงาน กลไกลในการควคุมกำหนดการปฏิบัติงาน 

8) Feedback Capabilities ความสามารถในการใหขอมูลยอนกลับ ผูปฏิบัติงาน

สามารถใหขอมูลยอนกลับถึงสถานการณดำเนินโครงการ ผูปฏิบัติงานสามารถใหขอเสนอแนะใน            

การดำเนินโครงการผูปฏิบัติงานสามารถแกไขการดำเนินงานผานชองทางการทบทวนการดำเนิน

โครงการ 

9) Responsiveness to Clients การตอบสนองผู ปฏิบัติงาน ผู ปฏิบัติงานไดรับ           

การแจงสภาวะปจจุบันของการดำเนินโครงการ ผูปฏิบัติงานไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการตอบสนอง

เม่ือปฏิบัติงานสำเร็จ 

10) Troubleshooting การแกไขอุปสรรค การทำงานทุกดานยอมมีอุปสรรคที่อยู

เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นผูจัดการโครงการและทีมงานจะตองตระหนักถึงความสำคัญ 

ในการพัฒนาความสามารถในการที่จะรับมือกับวิกฤตที่นอกเหนือความคาดหมายและภาวะเบี่ยงเบน 

ไปจากแผนงานที่วางไว ทักษะที ่มีความสำคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณที ่ไม             

พึงปรารถนาไดลวงหนา (Foreseen) กับทักษะในเชิงปองกัน ความยุงยากหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิด 

ข้ึนเอาไวกอน 
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ในการศึกษาครั้งนี้ไดนำแนวคิด ปจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการใหประสบความสำเร็จของ 

Jeffrey K. Pinto and Dennis. P Slevin มาประยุกตใชเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการ

บริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 5 ปจจัย ดังนี้ 

1. Cleary Defined Goal การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ 

2. Competent Project Manager ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงบประมาณ 

3. Competent Project Team Members ความพรอมของบุคลากร 

4. Feedback Capabilities การนำขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงงานงบประมาณ 

5. Responsiveness to Clients การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

รายละเอียดดังนี้ 

1) Cleary Defined Goal การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ

สามารถวิเคราะหภารกิจการพัฒนากลุมจังหวัดและกำหนดเปาหมายของแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

  การวิเคราะหภารกิจการพัฒนากลุ มจ ังหวัดและเปาหมายการพัฒนาของกลุม          

จังหวัดสามารถวิเคราะหจากการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติ

ราชการของกลุมจังหวัดประจำป ซ่ึงองคประกอบการจัดทำแผนตามหลักการตองมีความครบถวน ไดแก 

ขอมูลเพื่อการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาและ กำหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติไวชัดเจนตาม

หลักการ Cleary Defined Goal 

2) Competent Project Manager ความสามารถของผูบริหารโครงการในการบริหาร

งบประมาณ บทบาทหนาที่ของผูบริหารโครงการ ประกอบดวย (1) นำนโยบายของหนวยเหนือไป

ปฏิบัติ (2) กำหนดจุดมุงหมาย ทิศทาง และจัดลำดับความสำคัญกอนหลังของภารกิจใหชัดเจนและ

ปฏิบัติตามนั้น (3) จัดหาทรัพยากรตาง ๆ และใชดวยความสุขุมรอบคอบ (4) ชวยเพิ่มผลผลิตของ

บุคลากรทุกคน (5) ประสานความพยายามของบุคลากรเขาดวยกันและสรางความสัมพันธที ่ดีใน         

การทำงานภายในองคการ (6) กำกับดูแลใหองคการเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว             

(7) สรางบรรยากาศท่ีพึงปรารถนาขององคการ (8) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของยุทธศาสตรท่ี

ใชในการปฏิบัติงานและบุคลากรในองคการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (9) ชวยสรางภาพพจนใหแก

องคการและบุคคล เพื ่อใหเห ็นว าองคการที ่ม ีประสิทธิผลจะมีผลผลิต และการเคลื ่อนไหวท่ี

กระฉับกระเฉง (10) รายงานกิจการใหผู บังคับบัญชา ชั้นสูงไดทราบ (Knezevich, 1984 อางถึงใน 

อรรถชัย  บุษบง, 2558 :16) 

1.  การบริหารงานกลุมจังหวัดคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.ก) เปนองคกรหลักในการบริหารงานกลุมจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดที่มีศูนย

ปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทำหนาที่หัวหนากลุมจังหวัดดวยคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการมีหนาท่ี ดังนี้ (1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในกลุม
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จังหวัดเปนไปตามหลักการและนโยบายที่รัฐบาลกำหนด (2) จัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอท่ี

ประชุมตามมาตรา 19 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบ            

บูรณาการ พ. ศ. 2551 เพื่อรับฟงความคิดเห็น (3) สงเสริมประสานความรวมมือการพัฒนาระหวาง

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนและแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระดับจังหวัด เพ่ือให

การพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน (4) วิเคราะหบูรณาการและใหความเห็นชอบ

รายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดและคำของบประมาณของ

กลุ มจ ังหวัดกอนนำเสนอตอ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และ

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) (5) กำกับใหคำแนะนำและติดตามประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด (6) แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆตามที่มอบหมาย (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

   คณะกรรมการบริหารกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ทำหนาท่ีสนับสนุน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดไดเปนอยางดีสามารถตอบสนองการนำนโยบายของ

รัฐบาลลงพื้นที่และยึดโยงความตองการของประชาชนเปนศูนยกลาง โดยองคประกอบของคณะกรรมการ          

บริหารกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประกอบดวย หัวหนากลุมจังหวัดเปนประธานกรรมการ 

และผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ และมีผู แทนหัวหนาสวนราชการ

ประจำจังหวัดและกลุมจังหวัดองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัด 

นายกองคกรองคการบริหารสวนตำบล ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เปนกรรมการ 

ทำงานในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี 

2. แนวคิดหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ มจังหวัด (1) การ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกันทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด อำเภอและกลุมภารกิจ 

คือ ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

โดยสรางกระบวนการการมีสวนรวมระหวางภาคีในการบริหารงานจังหวัดและใชหลักการบริหารเชิง            

กลยุทธ (Strategic Management) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัดใหมีความ

เขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันสามารถปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน            

ไดอยางมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใหเกิดการพัฒนา ที่ยั ่งยืน (2) กำหนดงาน              

ใหชัดเจนเพื่อใหประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยแบงลักษณะงานของจังหวัดออกเปน 

3 สวน คือ งานประจำ งานนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและยุทธศาสตร

จังหวัด 3) ยึดหลักการบริหารงานแบบ (Area Function Participation : AFP) โดยการบริหารงาน

จังหวัดจะใหความสำคัญตอการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งมีสภาพปญหาความเดือดรอนและความ

ตองการที่แตกตางกันสภาพปญหาของพื้นที่นั้น ๆ และกำหนดพันธกิจหนาท่ี (Function) รูปแบบของ

การจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณโดยในการดำเนินงานจะมุงเนนรูปแบบการทำงานแบบ             
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การมีสวนรวม (Participation) ระหวางภาคีตางๆทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานของ

ภาครัฐในการเขาไปรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 

3. กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด ในปจจุบันมีการปรับปรุง

กระบวนการในการจัดทำแผนเสนอแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ มจ ังหวัดเพื ่อใหสอดคลองกับ                         

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการพุทธศักราช 2551 และ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความ

แตกตางจากการของบประมาณที่เปนภารกิจหลักของ กระทรวงทบวงกรม โดยรายละเอียดจะมี 

ดังตอไปนี้ (1) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดกรอบนโยบาย ขั้นตอน

และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัดและแจงใหจังหวัดและกลุม

จังหวัดทราบ (2) จังหวัดเริ่มดำเนินการรวบรวมขอมูลศักยภาพของพื้นที่และสำรวจความตองการของ

ประชาชนผานกลไกการประสานแผนในระดับพื้นที่จากแผนหมูบาน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล 

แผนทองถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ เพื่อจัดสงขอมูลใหกลุมจังหวัดนำไปใชประกอบการจัดทำแผนกลุม

จังหวัด (3) การบริหารงานกลุมจังหวัดคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

เริ่มประชุม เพื่อจัดทำรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) เริ ่มประชุมเพื ่อจัดทำรางแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด (4) คณะกรรมการบริหารงานกลุม            

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) 

เพื่อใชประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (5) จังหวัดประชุมหารือกับทุกภาคสวนในจังหวัดเพ่ือ

พิจารณาแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด (6) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การดำเนินการจัดสงความเห็นของที ่ประชุมเกี ่ยวกับแผนพัฒนากลุ มจังหวัดและคณะกรรมการ

บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการทราบและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณและนำสง

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) (7) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสมบูรณ และสงคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย

การพัฒนาภาค (8) อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) กลั่นกรองและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา

ภาค (ก.บ.ภ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ (9) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

(ก.บ.ภ.) พิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด และนำเรียน

คณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ 
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ภาพท่ี 2: ข้ันตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ท่ีมา: ความรูพ้ืนฐานสำหรับการจดัทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจงัหวัด สำนักพัฒนาและ 

สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : 39 

 

3)  Competent Project Team Members ความสามารถของผูปฏิบัติงานในทีมงาน  

3.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ 

ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมายดังที่องคการได

กำหนดไว  ผูนำภายในองคการควรมีสวนรวมและสนับสนุนในโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคการ รวมทั้งสรางการประเมินและพูดคุยทำความเขาใจ               

ในนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลาย (Gilley, J.W. และ Eggland, S.A,1992 อางถึงใน นนทน

กฤตชญ กิติ ์ตินิยม, 2561 : 148)  ไดกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการนำกิจกรรมที่มีการ

กำหนดและวางรูปแบบอยางมีระบบมาใช เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุง

พฤติกรรมของพนักงานใหดีขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ (1) การพัฒนาบุคคล (Individual  

Development ) เปนการมุ งเนนพัฒนาความรู ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะใหม ๆ รวมท้ัง

พฤติกรรมที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ ้น เพื่อที่จะทำใหผลการปฏิบัติงานในปจจุบันเพิ่มขึ้นและไดรับ            

การปรับปรุงใหดีขึ้น (2) การพัฒนาสายอาชีพ (Career  Development) มุงเนนการวิเคราะห เพื่อให

ทราบถึงความสนใจ คานิยม ความรูความสามารถ กิจกรรม และการมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติ  
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เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (3)  การพัฒนาองคการ ( Organization Development) 

มุงพัฒนาวิธีแกปญหาขององคการดวยวิธีการใหม ๆ และสรางสรรคโดยพยายามปรับโครงสราง 

วัฒนธรรม กระบวนการการบริหาร และกลยุทธของการ บริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกันเพ่ือ

ทำใหองคการสามารถปรับตัวไดดวยตนเอง โดยทั้ง 3 สวน มีจุดมุงหมายรวมกัน คือ การปรับปรุงและ

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของพนักงานใหดีข้ึน 

  3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการที ่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน             

อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากเปนตัวกำหนด

ขั้นตอน กิจกรรม และคาดการณผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใน

องคการของตนเอง เพื่อใหบุคลากรภายในองคการไดเตรียมความพรอมของตนเองในการพัฒนาและ

เรียนรู เพื ่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงตนเองใหมีการพัฒนาที ่ดีมากยิ ่งข้ึน 

(Heneman, H.G. et. al,1980 อางถึงใน นนทนกฤตชญ  กิติ ์ตินิยม, 2561 หนา : 148) กลาววา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการตองมีการจัดการดำเนินงานอยางเปนลำดับขั้นตอน มีการกำหนด

นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค และเปาหมายของการพัฒนาเพื่อเปนกรอบกำหนดทิศทางของการ

พัฒนา เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความจำเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคการ จะชวยใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการมีประสิทธิภาพ มีความเปนระบบ และมี

ขั้นตอนแบบแผนอยางชัดเจน โดย กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ จะเปนการแสดง

ข้ันตอนตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ดังแผนภาพท่ีตอไปนี้ 

 
ท่ีมา : Heneman, H.G. et  al.  1980.  Personnel/Human Resource Management. 

Homewood, IL: Richard D. Irwin. P.332. 

 

3.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทีมงาน ทีมงาน หมายถึง การรวมตัวของบุคคลรวมกัน

กำหนดโครงการ แบงภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ มีผูนำกลุม สมาชิกกลุม รวมกันวางแผนและ

กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แนนอน มีการติดตามประเมินผลการทำงานอยางสม่ำเสมอ  

เพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก  

มีเปาหมาย  มีการสื่อสารดวยบรรยากาศการทำงานแบบเปดเผย สมาชิกมีสวนรวมในการวางแผน            
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การประเมินประสิทธิภาพและชวยกันตัดสินใจที่จะเลือกกลยุทธในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

รวมกันและพัฒนาทีม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. Feedback Capabilities (การนำขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงงานงบประมาณ) 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) การทำงานหรือการดำเนินชีวิตอยูรวมกัน เม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

ไมถูกตอง ไมพึงประสงค ไมเปนไปตามที่คาดหวัง จำเปนตองมีเปลี่ยนแปลงโดยการใหfeedback หรือ

การใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูนั้นรู ความตองการ ความคาดหวัง และมีพฤติกรรมใหมที่ดีพัฒนาข้ึน 

เพื่อใหเรียนรูทำงานหรืออยูรวมกันไดอยาง มีความสุข (พนม เกตุมาน: 1-4 https://transformative 

learning ku. files. wordpress. com/ 2018/07/ feedback - pdf [Computer Program]: 2564.) 

ไดใหความหมายของขอมูลยอนกลับ วาหมายถึง การสื ่อสารใหขอมูลแกผู อื ่น เพื ่อเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรม หลักการ ขอมูลยอนกลับ (feedback) (1) มีขอตกลงในการ feedback ลวงหนา ควรสื่อสาร

ตั้งแตแรกวาการ feedback เปนสิ่งที่กำหนดไวอยูในขั้นตอนการทำงานรวมกัน หรือการสอนงาน มี 

การกำหนดหนาท่ี เวลาในการให feedback ชัดเจน เพื ่อใหร ับทราบ ยอมรับ และเตรียมตัวรับ            

การ feedback (2) พื้นฐานความสัมพันธที่ดี ชวยใหเกิดการยอมรับ และคลอยตาม ในทางตรงกันขาม

ถาความสัมพันธเดิม ไมดี มีอคติตอกัน ไมพอใจกัน ไมยอมรับกัน จะเกิดการโตถียง ไมยอมรับ และ              

ไมเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั ้นไมควรให feedback แกใครที ่ไมมีความสัมพันธมากอน หรือ

ความสัมพันธเดิมไมดี (3) มีการกำหนดพฤติกรรมที่ตองการใหทำกอนลวงหนา หรือมีการสอนงาน              

ทำใหดูเปนตัวอยาง ใหเห็นแบบอยางที่ดีกอนที ่จะทำดวยตัวเอง หลังจากนั้นติดตามพฤติกรรมท่ี               

พึงประสงคเหลานี้ กอนจะให feedback (4) ผู ให feedback ควรเปนผู ที ่มีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ เปนที่ยอมรับ (5) ผูfeedback ควรเห็นเหตุการณ อยูในเหตุการณและใชขอมูลนั้น             

เปนหลัก (first-hand information) จึงจะ feedback ไดดี ไมควรใหผู ที ่ไมเกี ่ยวของ หรือไมเห็น

เหตุการณ feedback แทน (6) ควรให feedback เวลาที่เหมาะสมที่ดีที่สุดคือ ให feedback ทันที 

หลังเหตุการณ หรือไมนานเกินไป เพราะจะลืมรายละเอียด (7) ควรให feedback เมื่ออารมณสงบท้ัง

ผูใหและผูรับ feedback ถาฝายใดยังไมสงบ ใหเวลาเพื่อสงบสติอารมณกอนเสมอ หรือถาเริ่มตนแลว

เกิดอารมณขึ ้น ใหหยุดพัก เมื ่อสงบแลวคอยคุยกันตอ หรือนัดวัน เวลาใหมที ่อารมณพรอมกวา                  

(8) บรรยากาศท่ีเปนสวนตัว หลีกเลี่ยงการประจานประณามตอหนาผูอ่ืน การทำใหอับอายจะไมเปลี่ยน 

พฤติกรรม (9) การให feedback ควรทำดวยความสงบ ไมแสดงอารมณ ไมสรางความรูสึกกดดัน              

(10) ในการเตือนควรมีท้ัง positive feedback และ negative feedback รวมกัน เพ่ือเกิดความรูสึกดี 

และยอมรับ (11) ผูให feedback สังเกตพฤติกรรมผูรับ feedback ตลอดเวลา ไมทำใหผูรับเกิดความอาย 

ความโกรธ แตใหเกิดการยอมรับ สำนึกผิด และมีจูงใจใหเปลี่ยนพฤติกรรม (12) ควรให feedback ตรง

ตัวผูรับ ไมควรฝากคนอ่ืนไป หรือพูดลอย ๆ ไมชัดเจน (13) กรณีท่ีตองการ feedback เปนกลุม ไมควร

ระบุชื ่อ เพื ่อไมใหเกิดความอับอายใหระบุพฤติกรรมที ่พึงประสงค และความตองการของผู ให 

feedback ไมควรพูดแบบบน ๆ ซึ่งจับประเด็นไมชัดเจน ไมสื่อสารวา ตองการอะไร (14) ในการเตือน 

พยายามสรางความรูสึกที่ดี มีคุณคาในตนเอง เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ที่จะแกไขตนเอง (15) ผูเตือน
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คาดหวังดานบวกเสมอ เพื่อสรางกำลังใจใหเปลี่ยนพฤติกรรม ประเภทของ feedback มี 2 ประเภท 

ไดแก (1) Positive feedback การปอนขอมูลเพื่อใหเกิดผลของพฤติกรรมนั้นมากขึ้น หรือยังคงอยู              

โดยไมลดลง มีที่ใชในพฤติกรรมดานบวก (2) Negative feedback การปอนขอมูลเพื่อใหเกิดผลของ

พฤติกรรมนั้น ลดลง หรือหายไป ใชใน พฤติกรรมดานลบ 

 5. Responsiveness to Clients (การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณท่ี

ไดรับการจัดสรร) การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสามารถ

วิเคราะหไดจากแนวคิดการวางแผนและแนวทางการบริหารโครงการ ปกรณ ปรียากร การวางแผน          

การวิเคราะหและแนวทางการบริหารโครงการใหประสบผลสำเร็จ (http://planning.pn.psu.ac.th/ 

plan_doc/procedure/doc_procedure/200_1530261702.pdf [Computer Program]: 2564.) 

ดังนี้  

  วงจรโครงการขององคการภาครัฐ แนวคิดโครงการ (Project ideas) เปนขอกำหนดที่ไดจาก

นโยบายของรัฐบาลในดานการบริหารรัฐกิจและการบริหารการพัฒนาเปนสำคัญ ดังนันยุทธศาสตร

รัฐบาลและกลยุทธของหนวยงานของรัฐ ถือเปนจุดศูนยกลางของวงจร โครงการมีการดำ เนินงานตาม

วาระหรือข้ันตอนดังตอไปนี้   

 1)  ขั้นตอนการวางแผน การประเมิน และการจัดทำโครงการ (Planning, Appraisal and 

Design)  ประกอบดวยข้ันตอนยอย คือ  

(1)   การระบุและกำหนดแนวคดิโครงการ (Project identification and formulation) 

(2) การศึกษาความเปนไปได การวิเคราะห และการประเมินความเหมาะสมโครงการ 

(Feasibility studies and appraisal)  

(3) การออกแบบหรือการวางแผนในรายละเอียดดานตาง ๆ ของโครงการ (Project 

design)   

 2)  ข้ันตอนการคัดเลือกการอนุมัติ และการเตรียมความพรอมกอนการดำเนินงาน (Selection, 

Approval and Activation) ประกอบดวย ข้ันตอนยอย คือ  

(1) การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ (selection and approval)  

(2) การเตรียมการดานตาง ๆ หรือการเตรียมความพรอมในรายละเอียด ที่จำเปน

กอนการดำเนินงาน (project activation)   

 3)  ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ การควบคุม การยุติและการสงมอบ (Project operation, 

Control and Handover) ประกอบดวยข้ันตอน ยอย คือ  

(1)  การปฏิบัติการ (Implementation)  

(2)  การกำกับดูแลและควบคุม (Supervision and control)  

(3)  การยุติและการสงมอบโครงการ (Completion and handover)  
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 4)  การประเม ินผลและการกลั ่นกรองในรายละเอียด (Evaluation and Refinement) 

ประกอบดวยข้ันตอนยอย คือ  

  (1)  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (follow-up evaluation)  

  (2)  การปรับนโยบายและแผน (refinement of policy and planning) เพื่อความ

สะดวกในการพิจารณา วงจรในรูปของแผนภูมิตอไปนี้ 

 
ท่ีมา: ปกรณ  ปรียากร  การวางแผนการวิเคราะหและแนวทางการบริหารโครงการให 

ประสบผลสำเร็จ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนา 11 

 

 โดยใชเสนทางเดินของานโครงการ (Project roadmap) เปนเครื่องมือชวยในการระบุถึงงานท่ี

จะตอง ดำเนินการในแตละลำดับขั้นตอน ซึ่งจะชวยทำใหเห็นวาการบริหารและการจัดการโครงการมี

ความละเอียดออน ที่จะตองคำนึงถึงความเกี่ยวของสัมพันธระหวางขั้นตอนตาง ๆ โดยขอกำหนดหรือ

เง่ือนไขโครงการตาง ๆ (Terms of reference) ในข้ันการวางแผนจะเปนเง่ือนไขตอเนื่องจากระยะเวลา

เริ่มตนไปถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
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ท่ีมา: ปกรณ  ปรียากร  การวางแผนการวิเคราะหและแนวทางการบริหารโครงการให 

ประสบผลสำเร็จ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนา 12 

 

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงบประมาณ ความหมายของงบประมาณ 

 Sherwood แหงมหาวิทยาลัย Southern California (อางถึงใน สุขี อินทา, 2560: 41) ไดให

คำจำกัดความวางบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงาน

ท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้รวมถึง การประมาณการบริหาร กิจกรรม โครงการ คาใชจาย ตลอดจน

ทรัพยากรที่จำเปนในการสนับสนุนใหดำเนินงานใหบรรลุตามแผน ประกอบดวยการกระทำ 3 ขั้นตอน 

คือ จัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 

 ซุบรี มวงกุง (2558:15) ไดใหความหมายของงบประมาณ คือ การดำเนินงานดานแผนพัฒนา 

การศึกษาและคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร การใชจาย 

งบประมาณและการควบคุมงบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวและ 

เกิดประโยชนสูงสุดถูกตองตามระเบียบอยางทันเวลา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดผลผลิต          

และผลลัพธ ที่ดีตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติติงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ทราบ 

 



กิตตินันท  จั่นศรี 
 

 
                                                                                                                               143 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาลที่เปนเอกสารแสดงถึงความตองการของ

รัฐบาล หรือหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐซึ่งประกอบดวย แผนทางการเงิน และโครงการที่จะดำเนินการ

ในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ตามท่ีรัฐบาลไดสัญญาไวกับรัฐสภาและประชาชนท่ีจะใชเงินภายใตเง่ือนไขและ 

แนวทางการบริหารงานท่ีกำหนดไว (ไพรัช ตระการศิรนินท,2548 อางถึงใน วัชระ สทอนดี, 2560 : 9) 

 สรุป งบประมาณ หมายถึง แผนทางการเงินหรือแผนปฏิบัติงานซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน ใน

ปงบประมาณหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงในรูปแบบการประมาณ การบริหาร กิจกรรม โครงการ คาใชจาย ตลอดจน

ทรัพยากรที่จำเปนในการสนับสนุนใหดำเนินงานใหบรรลุตามแผนที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 ประโยชนของงบประมาณ 

 งบประมาณ มีความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติอยูหลายประการ รัฐบาลสามารถ

นำเอางบประมาณแผนดินมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศใหเจริญกาวหนา และเปนประโยชน

ตอประชาชนได (นงลกัษณ สุทธิวัฒนพันธ,2535. อางถึงใน วัชระ สทอนดี, 2560 : 9-11)  ดังตอไปนี้  

 1.  ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถจัดงานตาง ๆ ทุกงานที่รัฐบาล

ประสงคจะดำเนินการไวในงบประมาณตามที่รัฐบาลเห็นวาจำเปนและเปนประโยชนตอประชาชนและ

ตามกำลังเงินที่มีอยูและใหทุกสวนราชการดำเนินงานตามที่ไดกำหนดไวในงบประมาณนั้น ๆ โดยให            

มีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกันตามแผนงานที่วางไวเพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ี                

ไมจำเปนของหนวยงานลดลง 

 2.  ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเปนรายจายจำนวน

มหาศาล การใชจายงบประมาณของรัฐบาลหากใชจายใหดีและถูกตองจะสามารถพัฒนาสภาพ           

ความเปนอยูของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล โดยรัฐบาลตองพยายามใชจายและ

จัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จำเปนและเปนโครงการในดานการลงทุน เพ่ือ

กอใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางแทจริง  

 3.  เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจำกัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร

หรืองบประมาณของประเทศมีจำกัด ดังนั ้นจึงจำเปนที่จะตองใชงบประมาณใหเปนเครื่องมือใน                

การจัดสรรหรือใชจายทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนในการจะใชจัดสรรทรัพยากร

เงินงบประมาณไปในแตละดานวาจะจัดสรรไปดานใดเทาไร นานเทาไร และ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ในการใชจายทรัพยากรนั้นดวย เพ่ือจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใชทรัพยากรนอย

ท่ีสุด    

 4.  เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปนเครื่องมือใน             

การกอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดของประชาชน โดยรัฐบาลจะตองจัดสรรเงินงบประมาณ

ไปสูจุดท่ีจะชวยยกฐานะของประชาชนท่ียากจนใหมีรายไดสูงข้ึน เชน จัดสรรงบประมาณใหมีการสราง



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่มอีิทธิพลตอประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 

 
      144  

สาธารณูปโภค ถนนหนทางไปสูประชาชนที่ยากจนในชนบทใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนที่ยากจนสามารถ

ใชขนสงผลิตผลของตนเองออกขายสูตลาดภายนอกได เพื่อจะได ราคาผลผลิตดีขึ้นทำใหมีรายไดสงูข้ึน 

เปนตน 

 5.  เปนเครื ่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศ 

รัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทางการเงินและการคลังของ

ประเทศได โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ เชน เมื่อเศรษฐกิจมี

ภาวะเงินเฟออยู รัฐบาลก็ควรจัดสรรงบประมาณโดยใชนโยบายการเก็บเงินภาษีอากรและรายไดอื่น ๆ 

ของรัฐบาลใหมีรายรับงบประมาณใหมากและใหมากกวารายจายงบประมาณที่รัฐบาลจะใชจายออกไป 

เพื่อใหปริมาณเงินในทองตลาดในประเทศมีปริมาณเงินนอยลง ซึ่งจะเปนวิธีขจัดปญหาภาวะเงินเฟอ             

ลงไดทางหนึ่ง และในทางตรงกันขามในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีภาวะเงินฝดอยู รัฐบาลก็สามารถ

ใชงบประมาณเปนเครื่องมือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดเงินงบประมาณที่จะใชจายใหมีการใชจาย               

ที่สูงและใหสูงกวางบประมาณรายรับที่รัฐบาลเก็บเขามาจากการเก็บภาษีอากรและรายไดทางอื่น ๆ 

ของรัฐบาล เพ่ือปริมาณเงินในทองตลาดมีมากข้ึน ซ่ึงจะเปนวิธีการขจัดปญหาภาวะเงินฝดลงไดทางหนึ่ง  

 6.  เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานที่รัฐบาลจะดำเนินการใหแกประชาชนและ 

ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเปนที่รวมทั้งหมดของงานและแผนงานที่รัฐบาลจะดำเนินการใน             

แตละปทั้งทางดานสังคม ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตร เปนตน วามีงานอะไรบางที่รัฐบาลจะดำเนินงาน

แตละดานอยางไร ดังนั้นรัฐบาลสามารถใชงบประมาณที่แสดงถึงการดำเนินงานตาง ๆ ที่รัฐบาลจะ

ดำเนินการใหแกประชาชนและประเทศชาติ เผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อประชาชนไดทราบวาเงิน

ภาษีอากรตาง ๆ ที่ประชาชนไดเสียใหแกรัฐนั้น รัฐไดนำมาทำประโยชนอะไร ใหแกประชาชนบาง 

ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการบริหารประเทศ รวมกับรัฐบาลดวยการเสียภาษีอากรดวยความเต็มใจ

และศรัทธาในผลงานของรัฐบาลตอไป 

7. แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ 

1. แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพ  

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนราชการ หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให

บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที ่กำหนดไวโดยใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต เชน งบประมาณ   

บุคลากร ระยะเวลา นอยที่สุด และสรางประโยชนและความพึงพอใจตอประชาชนสูงสุดซึ่งอยูบน

พ้ืนฐานแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์( Result Based Management ) 

2. ความหมายของประสิทธิภาพ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 726) ไดใหความหมาย “ประสิทธิภาพ” ไววา 

หมายถึง ความสามารถที ่ทำใหเกิดผลในงาน ซึ ่งสอดคลองกับสารานุกรมเว็บเตอร (Webster’s 

Encyclopedia Unabridged Dictionary of English Language) ที่ใหความหมายของ ประสิทธิภาพ 

ไววา ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน (2556 :159) ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากร อยางคุมคา

หรือใหเกิดประโยชนสูงสุด และวัดไดเปนอัตราสวนระหวางผลผลิตกับปจจัยนำเขา (Output/input) 

คำศัพทอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเคียงกับประสิทธิภาพคือผลิตภาพ (Productivity) 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะทำใหเกิดเปนผลสำเร็จอยางสมบูรณ ตามความ

ปรารถนา โดยใชเวลาและความพยายามเพียงเล็กนอย (Good,1973 อางถึงในรชิตา วรัตถธนพิตญ, 

2559 : 19) 

 ประสิทธิภาพ หมายความรวมถึงความพึงพอใจในผลผลิตดวย ประสิทธิภาพในวงราชการ              

จึงแตกตางจากประสิทธิภาพในวงธุรกิจเอกชน เพราะงานราชการไมไดมุงหวังที่ผลกำไรและนอกจากนี้

งานราชการบางอยางยังไมสามารถคิดเปนตัวเลขได ประสิทธิภาพในวงราชการ จึงตองเปรียบเทียบท้ัง

คาใชจายที่ใช (Input) กับผลที่ไดรับ (Output) และตองคำนึงถึงความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน  

และประโยชนที่มีตอสังคมสวนรวมดวย (อุทัย หิรัญโต, 2526 : 99-102 อางถึงในรชิตา วรัตถธนพิตญ, 

2559 : 19) 

 ไซมอน (Simon, 1960) ไดใหความหมายของคำวา ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการ

ทำงานของเครื่องจักร โดยพิจารณาวางานใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูไดจากความสัมพันธระหวาง

ปจจัยนำเขา (Input) กับผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพเทากับผลผลิตลบดวย

ปจจัยนำเขา แตหากเปนระบบการทำงานของภาครัฐ ตองนำความพึงพอใจของประชาชน ผูมาขอรับ

บริการรวมอยูดวย ซ่ึงอาจเขียนเปนสมการไดดังนี ้ 

 E  = (I – O) + S  

 E  คือ  ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)  

 O  คือ  ผลิตผลหรือผลงานท่ีไดรับ (Output)  

 I   คือ  ปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใชไป (Input) S  คือ  ความพึงพอใจใน

ผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

 สรุปประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนหมายถึง ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จอยางสมบูรณตามเปาหมาย 4  ดาน โดยนำแนวคิดของ Peterson & 

Plowman มาใชในการศึกษา ซึ่งประกอบดวยประสิทธิภาพ 4 ดาน (Peterson & Plowman, 1989. 

อางถึงใน นลพรรณ บุญฤทธ, 2558: 12) ดังนี้ 

 1. ดานคุณภาพของงาน มีความถูกตองและครบถวนตามรูปแบบการขอจัดสรรงบประมาณ  

 2. ดานปริมาณงาน ผลงานเปนไปตามแผนงานท่ีขอจัดสรรงบประมาณ 

 3. ดานเวลา ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ และผลงานแลวเสร็จตรงตามเวลาท่ี

กำหนดในรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณ 

 4. ดานคาใชจายดำเนินงานตามแผนงาน ผลงานบรรลุตามเปาหมายตามงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร 
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6. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐ

ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ในครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ ใน 

การบริหารงบประมาณภาครัฐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยตั้งสมมติฐานการวิจัย 2 ขอ ไดแก 

(1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

โดยภาพรวมท้ัง 5 ปจจัย อยูในระดับมาก (2) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ดานคุณภาพของ

งาน ดานปริมาณงาน ดานเวลาและดานคาใชจายดำเนินการตามแผนงาน โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู

ในระดับมาก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประชากร ที่สนใจในการศึกษาในครั้งนี ้คือ ผูบริหาร

งบประมาณภาครัฐ จำนวน 5 คน ไดแก ผูอำนวยการโครงการกอสราง สำนักงานชลประทานท่ี 12 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผูอำนวยการกลุม

อนุรักษโบราณสถาน และเจาหนาท่ีฝายบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 69 คน 

รวมทั้งสิ้น 74 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแกแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะทั้งที่เปน แบบสอบถาม

ปลายเปด (Open- end question) ประกอบดวยขอคำถาม 42 ขอ แบงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ขอ ไดแก คำถามขอท่ี 1-4 คือ 

เพศ อาย ุและตำแหนง  

สวนท่ี 2 แบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติของผูบริหารงบประมาณภาครัฐ และ

เจาหนาที่ฝายบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งสิ้น 38 ขอ ไดแก ดานปจจัยที่มี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 27

ตามแนวคิดของ Jeffrey K. Pinto and  Dennis. P Slevin ขอและดานประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณ จำนวน 11 ขอ ตามแนวคิดของ Peterson & Plowman ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดตรวจสอบ

ความเที ่ยงตรง (Validity) และความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของเครื ่องมือที ่ใช หรือแบบสอบถาม            

นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทั้งทาง 

ดานเนื้อหา ภาษาหรือคำที่ใช ในแบบสอบถาม โดยพิจารณาใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค               

ของการศึกษาที ่กำหนดไว กอนนำแบบสอบถามไปใหผู เชี ่ยวชาญทำการตรวจสอบคุณภาพดาน              

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา               

(IOC : Index of item objective congruence) สำหรับผลการทดสอบพบวา ไดคา IOC = 0.96 เกิน 

0.5 ซึ่งคำถามสามารถนำไปใชได ทั้งนี้ ผูศึกษาไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน 

นายนักปราชญ ไชยานนท  ตำแหนง หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง นายปนสกุล มุสิกาวัน 

ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นางสาวจุรีรัตน             

รัตนศิลา ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 และได                  

ผลการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) พบวาโดยภาพรวม คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.940 ซึ่งถือ             



กิตตินันท  จั่นศรี 
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ไดวาอยูในระดับดี สำหรับวิธีการวิธีการวิเคราะหขอมูล การคนควาอิสระครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 1. คารอยละ (Percentage) 2. คาเฉลี่ย (µ) 

3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) สวนท่ี 2 การสำรวจ ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ใชมาตราสวนประมาณคา ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท 

(Likert)    

7. ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศชาย จำนวน 40 คน (รอยละ 

54.05) เพศหญิง จำนวน 34 คน (รอยละ 45.95) อายุระหวาง 25-30 ป จำนวน 25 คน (รอยละ 33.78) 

ตำแหนงผูบริหารงบประมาณภาครัฐ จำนวน 5 คน จำนวน 5 คน (รอยละ 100.00) และตำแหนง 

เจาหนาท่ีฝายบริหารงานภาครัฐกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 69 คน (รอยละ 100.00)  

สวนท่ี  2  ระดับความคิดเห็นดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ภาครัฐของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน สมมติฐานการวิจัย 1.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ            

การบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยภาพรวมทั้ง 5 ปจจัย อยูในระดับ

มาก และ 2.ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา

และ ดานคาใชจายดำเนินการตามแผนงาน โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณภาครัฐของ                   

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้ง 5 ปจจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณ รองลงมาคือ 

ความสามารถของผูบริหารในการบริหารงบประมาณ การนำขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงงาน

งบประมาณ, การอนุมัติ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และขอ 3 

ความพรอมดานบุคลากร ตามลำดับ 

 สวนดานประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ท้ัง 4 ดาน พบวา ประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณ ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคาใชจายดำเนินการตาม 

แผนงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคาใชจาย

ดำเนินการตามแผนงาน รองลงมาคือ ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคุณภาพของงานตามลำดับ 

 กลุมกลุมภาคกลางตอนบนผูบริหารงบประมาณภาครัฐและก็เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานมีการ

รวมกันกำหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการจัดทำงบประมาณอยางชัดเจน และมีความเขาใจจุดมุงหมาย

วัตถุประสงคและแนวทางในการดำเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร การวิเคราะหเปาหมาย             
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การใชจายงบประมาณเพ่ือนำไปสูการกำหนดเปาหมายท่ีบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทำงบประมาณ มี

ความเขาใจองคประกอบการจัดทำแผนตามหลักการตองมีความครบถวนกำหนดเปาหมายในทางปฏิบัติ

ไว อยางชัดเจน นอกจากนี ้ผู บริหารงบประมาณและผู ปฏิบัติในกลุ มจังหวัดภาคกลางตอนบนมี

ประสบการณในการบริหารจัดการดานคาใชจายดำเนินการตามแผนงานอยางเปนระบบโดยกำหนด

นโยบายใชจายงบประมาณตามแผนงานที่ไดรับจัดสรรอยางชัดเจนรวมถึงจัดระบบการเบิกจาย

งบประมาณอยางรัดกุมไดมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพดานคาใชจายในการดำเนินงานตาม

แผนงานตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ 
 

 

 

กิตติยา  สีทองทุม0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ สำนักงานใหญ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญและ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  สำนักงานใหญ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูล

โดยใชแบบสอบถามกับบุคลากรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ จำนวน 462 คน 

จากการเก็บขอมูลพบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลบุคลากรเปนผูหญิง จำนวน 276 คน มีอายุ  

ระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตร ีตำแหนงงานบุคลากรทั่วไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระหวาง 21-30 อัตราเงินเดือน ระหวาง 20,001-30,000 บาท  

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ คือปจจัยดานลักษณะของงาน ประกอบดวย ความทาทายใน            

การปฏิบัติงาน (r = .638) การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน (r = .678) งานท่ี

ไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ (r = .710) ปจจัยดานลักษณะขององคการ ประกอบดวย 

องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร (r = .718) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายของ

องคการ (r = .598) ปจจัยดานประสบการณในการทำงาน ประกอบดวย ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอ
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เพื่อนรวมงาน (r = .578) ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ (r = .708) ความรูสึกวา           

ตนมีความสำคัญตอองคการ (r = .590) ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาได (r = .648)  

 

คำสำคัญ: ความผูกพันตอองคการของบุคลากร  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ 

1. บทนำ 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม   

มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางรับ – สง ผูโดยสารใน            

เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ประกอบดวย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

นครปฐม และยังมีหนาที่ในดานประกอบการที่เกี่ยวกับการขนสงบุคคล โดยมี วิสัยทัศน คือ “ผูนำการ

ใหบริการรถโดยสารประจำทาง” และมีพันธกิจ คือ “บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแบบมือ

อาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใสใจกับสิ่งแวดลอม” สำหรับผลการดำเนินงานตองประสบกับ

การขาดทุนมาอยางตอเนื่องเพราะเปนกิจการเดินรถโดยสารประจำทางซึ่งจัดเปนสาธารณูปโภคของรัฐ

ที่ใหบริการแกประชาชนผูมีรายไดนอยและปานกลางซึ่งเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐในการ                  

ใหความชวยเหลือแกผูมีรายไดนอยโดยไมหวังผลกำไร จึงทำใหการจัดเก็บอัตราคาโดยสารอยูในอัตราท่ี

ต่ำกวาตนทุน ในการดำเนินการใหเปนไปตามที่รัฐบาลกำหนดทำใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ             

ตองจัดทำแผนฟนฟู (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, 2564) ดวยการปรับปรุงระบบการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพโดยใชรถใหมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ไดแก การ             

ติดตั ้งและใชงาน ในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสบนรถโดยสาร (E-Ticket), การติดตั ้งระบบ

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI และระบบบริหารงานหลักองคการ 

(Enterprise Planning : ERP) ปรับเสนทางการเดินรถเพื่อการอำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ            

รถโดยสารเพ่ิมรายได โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจและการบริหารหนี้สิน โดยขอใหรัฐรับภาระหนี้สิน 

การท่ีจะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ และวัตถุประสงค แนวทาง/กลยุทธ ของหนวยงาน

ไดน ั ้น ตองใช บุคลากรเปนสวนชวยสำคัญในการดำเนินการ เพราะปจจุบ ันสภาพแวดลอมมี                       

การเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกาวสู ยุคเศรษฐกิจที ่เนนความรู เปนฐาน สงผลใหทุกองคการ                 

ตางเผชิญภาวการณแขงขัน ผูบริหารจึงตระหนักถึงความสำคัญในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย              

มากขึ้น เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีคุณคา มีความรู ความสามารถและมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งจะเปน             

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทรัพยากรบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคา หาไดยากและทดแทนไมได 

หากขาดแคลนก็จะสงผลใหองคการขาดประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันระยะยาว การเนน

คุณคาจะเปนการเพ่ิมมูลคาของทุนมนุษยท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได (ธิดารัตน สวนเศรษฐ, 2562: 34) 

ความผูกพันตอองคการมีผลตอความสำเร็จของงานเพราะบุคลากรจะมีความรับผิดชอบ มีความ

พยายามตั้งใจท่ีจะพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือใหองคการประสบความสำเร็จ การสรางความผูกพันก็
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เพื่อจูงใจใหบุคลากรเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในการทำงานมากยิ่งขึ้น การสรางความ

ผูกพันตอองคการที่ดีใหเกิดขึ้น จะทำใหการดำเนินธุรกิจดีขึ ้น โดยบุคลากรเมื ่อมีการพัฒนาใหมี

ความสามารถสูงขึ้น คูแขงขันจะตองใชเวลาถึง 10 ป ถึงจะตามทันในสภาวการณที่ธุรกิจมีการแขงขัน

กันอยางรุนแรงทุนมนุษยจะเปนทรัพยากรที่มีคายิ ่ง เพราะสามารถสรางคุณภาพในการบริการที่มี

คุณภาพ (ภราดี พิริยะพงษรัตน, 2563: 22)  

 จากความสำคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคการของ

บุคลากร กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  สำนักงานใหญ” เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ เพื่อเปน

ประโยชนสำหรับใชเปนสารสนเทศประกอบการบริหารงานบุคคลและในการบริหารกิจการขององคการ

ใหเกิดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเพ่ือใหและสามารถดำเนินงานไดตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่องนี้ ผูวิจัยไดคนควาแนวคิด ทฤษฎ ีรวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจากเอกสาร

ที่เปนหนังสือ วารสารวิชาการ สื่ออินเตอรเน็ต รายงานการประชุม หนังสือพิมพและวารสารดาน             

การขนสง นำมาเพื่อวิเคราะห สังเคราะหบูรณาการเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธ

ระหวางปจจัยตาง ๆ สรางเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยในการสรางองคความรูในเชิงลึกเพื่อใหได 

ความรู ความจริง ในการตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย สำหรับการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ เพื่อให

ครอบคลุมทุกประเด็นและไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
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 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: Mowday,Steers & Porter,(1982) Cherrington,(1994) 

ดานลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ     

2. อาย ุ    

3. ระดับการศึกษา 

4. ตำแหนงงาน 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

6. อัตราเงินเดือน   

ดานลักษณะของงาน 

1. ความทาทายในการปฏิบัติงาน (5 ขอ) 

2. การเปดโอกาสใหมสีวนรวมในการตัดสนิใจใน    

   การทำงาน (4 ขอ)                                                          

3.  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ           

     (4 ขอ) 

 
ดานลักษณะขององคการ 

1. องคการมีการกระจายอำนาจทางการ

บริหาร (3 ขอ) 

2. การมีสวนรวมในการตดัสินใจนโยบายของ

องคการ (4 ขอ) 

 

ดานประสบการณในการทำงาน 

1. ทัศคติของบุคลากรท่ีมีตอเพ่ือนรวมงาน  

(4 ขอ) 

2. ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจาก

องคการ (5 ขอ) 

3. ความรูสึกวาตนมีความสำคญัตอองคการ  

   (5 ขอ) 

4. ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาได       

(5 ขอ) 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

1. ความเช่ือและยอมรับในเปาหมายและ

คานิยมขององคการ (4 ขอ) 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามท่ีจะ

ปฏิบัติงานเพ่ือองคการ (3 ขอ) 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่ง

ความเปนสมาชิกภาพขององคการ (3 ขอ) 
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3.2 ปจจัยท่ีมีความสำคัญตอความผูกพันตอองคการ 

Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556: 14) ไดสรุปความผูกพันตอ

องคการวาเกิดจากปจจัย ดังตอไปนี้ 

1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ผูที่มีอายุและมีอายุการทำงานในองคการนาน จะมี

ความผูกพันตอองคการสูง ผูที่มีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันมาก เพศหญิงจะมีแนวโนมผูกพัน

ตอองคการมากกวาเพศชาย ตลอดจนผูท่ีมีการศึกษานอยจะผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีการศึกษาสูง 

2. ลักษณะงาน ไดแก ความทาทายในการปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในการทำงาน งานท่ีไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ 

3. ลักษณะขององคการ ไดแก องคการที่มีการกระจายอำนาจ และการใหพนักงาน

ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ 

4. ลักษณะประสบการณการทำงาน ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอเพ่ือนรวมงาน การคาดหวัง

ที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ และเห็นวาองคการเปนท่ี

พ่ึงได 

3.3 ความผูกพันตอองคการ 

Mowday, Steers, & Porter (1982 อางถึงใน ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม, 2560: 19) ไดแบง

องคประกอบของความผูกพันตอองคการไว 3 ประการ คือ 

1.  ความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเชื่อและยอมรับ

ในเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนหนึ่งเดียวกับ

องคการท่ีมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองคการคนอ่ืน ๆ เละเต็มใจท่ีจะอุทิศกำลังกายและกำลังใจเพ่ือ

ปฏิบัติภารกิจขององคการ เปนความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมของ

องคการ คือ ความรู ส ึกจงรักภักดีของสมาชิกตอองคการ และมีทัศนคติในทางที ่สอดคลองกับ

เปาประสงคขององคการ เปนทัศนคติของผูปฏิบัติซึ่งเชื่อมโยงระหวางเอกลักษณของเขากับองคการ 

ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย สรุปไดวาความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคานิยมของ

องคการจะตองเชื่อมั่นยอมรับและพรอมที่จะเต็มใจปฏิบัติงานอยางมุงมั่นในทิศทางเดียวกับเปาหมาย

ขององคการ 

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความเต็มใจที่จะ

ทุมเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่ยินดีที่จะทุมเท            

กำลังกายเพ่ือทำงานใหกับองคการรวมท้ังมีความจงรักภักดีตอองคการดวย ความเต็มใจเปนความเต็มใจ

ที่ผูปฏิบัติเต็มใจที่จะใหบางสิ่งบางอยางของตนเพื่อชวยพยุงดำรงใหองคการประสบความสำเร็จและมี

ความกาวหนาซึ่งผูปฏิบัติมีความพึงพอใจเปนพื้นฐานดวยภาวะที่เต็มใจและทุมเทที่จะปฏิบัติงานเพ่ือ

องคการ กลาวโดยสรุปแลว ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ หมายถึง 
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การที่บุคลากรจะตองเต็มใจที่จะอุทิศตนโดยทุมเทความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที ่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ หมายถึง 

ความรูสึกของผูปฏิบัติที่ตองการจะอยูในองคการเพื่อที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมีความ

ปรารถนาอยางยิ่งท่ีไมตองการออกจากองคการท่ีตนปฏิบัติงานอยู ไมวาจะเปนเพราะแรงจูงใจในดานใด 

เปนลักษณะความตั้งใจของพนักงานท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในกระทำเพ่ือประโยชนตอองคการ

มีความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคการตลอดไป 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ  

จำนวน 462 คน ไมนับรวมผูอำนวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุใน

ป 2564  ผู ว ิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 

จำนวน  462 ฉบับ และไดรับกลับมาครบทุกฉบับ การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน           

การวิจัยประกอบดวย 1. ลักษณะสวนบุคคล 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากร 3. ความผูกพันของบุคลากร 4. ขอเสนอแนะ กอนนำไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และหาคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

5. ผลการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคลขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุระหวาง 41-45 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี เปนบุคลากรท่ัวไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30 ป อัตราเงินเดือนท่ีไดรับจากองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ 20,001-30,000 บาท  
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ตารางท่ี 1: ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรภาพรวม 

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร ไมเห็นดวย 

(%) 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

(%) 

คอนขาง 

เห็นดวย 

(%) 

เห็นดวย 

(%) 

รวม 

(%) 

ปจจัยลักษณะงาน        

1. ความทาทายในการปฏิบัติงาน (5ขอ) 6.7 12.6 35.9 44.7 100.0 

2. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ

ทำงาน  (4 ขอ) 

5.45 9.23 27.68 57.64 100.0 

3. งานที่ไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ   

(4 ขอ) 

5.53 8.45 23.58 62.44 100.0 

Mean = 3.33   s.d.  =   0.32      รวม 5.89 10.09 29.05 54.97 100.0 

ปจจัยลักษณะขององคการ      

1. องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร (3 ขอ) 8.93 12.63 23.73 54.7 100.0 

2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายขององคการ  

(4 ขอ) 

11.38 14.55 26.1 47.97 100.0 

Mean = 3.24   s.d.  =   0.35      รวม 10.16 13.59 18.17 58.08 100.0 

ปจจัยประสบการณในการทำงาน      

1. ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอเพื่อนรวมงาน (4 ขอ)  12.2 13.98 26.8 47.02 100.0 

2. ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ  (5 ขอ) 13.7 17.24 27.32 41.74 100.0 

3. ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ (5 ขอ)  10.14 13.62 25.8 50.44 100.0 

4.ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพาได  (5 ขอ) 9.96 12.8 27.74 52.8 100.0 

Mean = 3.10   s.d.  =   0.34      รวม 11.5 14.41 26.92 47.17 100.0 

Mean = 3.22   s.d.  =   0.3      รวม 9.18 12.70 24.72 53.40 100.0 

 
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ สวนใหญ            

เห็นดวยกับปจจัยปจจัยที่สงผลตอความผูกพันภาพรวม รอยละ 53.40 ปจจัยลักษณะขององคการ             

เห็นดวย รอยละ 58.08 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร 

เห็นดวย รอยละ 54.7 และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายขององคการ เห็นดวย รอยละ 

47.97 ปจจัยลักษณะงานภาพรวม เห็นดวย รอยละ 54.97 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา งานท่ีไดรับ

มอบหมายตรงความรูความสามารถ เห็นดวย รอยละ 62.44 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในการทำงาน เห็นดวย รอยละ 57.64 และความทาทายในการปฏิบัติงานเห็นดวย รอยละ 44.7 ปจจัย

ประสบการณในการทำงานภาพรวม เห็นดวย รอยละ 47.17 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความรูสึก

วาองคการเปนที่พึ่งพาได เห็นดวย รอยละ 52.8 ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ เห็นดวย  

รอยละ 50.44 และทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอเพ่ือนรวมงาน เห็นดวย รอยละ 47.02  
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ตารางท่ี 2: ความผูกพันองคการของบุคลากรภาพรวม 

ความผูกพันองคการของบุคลากร   
ไมเห็นดวย 

(%) 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

(%) 

คอนขาง 

เห็นดวย 

(%) 

เห็นดวย 

(%) 

รวม 

(%) 

1.ความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคานิยม

ขององคการ   

13.1 12.88 24.28 49.74 100.0 

2.ความเต็มใจที ่จะทุ มเทความพยายามที ่จะ

ปฏิบัติงานเพ่ือองคการ   

8.73 18.52 18.18 54.57 100.0 

3.ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความ

เปนสมาชิกภาพขององคการ   

7.08 12.48 25.43 55.01 100.0 

Mean = 3.19   s.d.  =   0.32      รวม 9.64 14.63 22.63 53.10 100.0 
 

 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ สวนใหญ            

มีความผูกพันองคการของบุคลากร ภาพรวม เห็นดวย รอยละ 53.10 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

เห็นดวยกับความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ รอยละ 55.01 

เห็นดวยกับความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ รอยละ 54.57 และ             

เห็นดวยกับความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ รอยละ 49.74  

 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานลักษณะของงาน 

1. ความทาทายในการปฏิบัติงาน (r=.638) 

2. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน 

(r=.678) 

3. งานที่ไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ (r=.710) 

ดานลักษณะขององคการ 

1. องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร  (r=.718) 

2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจนโยบายขององคการ 

(r=.598) 

ดานประสบการณในการทำงาน 

1. ทัศคติของบุคลากรที่มีตอเพื่อนรวมงาน (r=.578) 

2. ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคการ (r=.708) 

3. ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ (r=.590) 

4. ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพาได (r=.648)  

 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

1. ความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคานิยม

ขององคการ  

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามที่จะ

ปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความ

เปนสมาชิกภาพขององคการ  
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ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ ไดแก ปจจัยดานลักษณะงานประกอบดวย ความทาทายใน             

การปฏิบัติงาน (r = .638) การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน (r = .678) งานท่ี

ไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ (r = .710)  ปจจัยดานลักษณะขององคการประกอบดวย  

องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร (r = .718) การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายของ

องคการ (r = .598) ปจจัยดานประสบการณในการทำงาน ประกอบดวย ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอ

เพ่ือนรวมงาน (r = .578)ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคการ (r = .708) ความรูสึกวาตนมี

ความสำคัญตอองคการ (r = .590) ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพาได (r = .648) ปจจัยดานลักษณะ

สวนบุคคล ประกอบดวย 1)  เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4)  ตำแหนงงาน 5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

6) อัตราเงินเดือน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร ซึ่งไมสอดคลองกับแนว 

ความคิดของ Cherrington,(1994) 

6. อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

สำนักงานใหญ สามารถอภิปรายผลการศึกษาแตละดานได ดังนี้ 

ความทาทายในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร องคการขนสง

มวลชนกรุงเทพเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบข้ันตอนที่กำหนดไวตามระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อาจทำใหบุคลากรไมเกิดความทาทายใน           

การปฏิบัติงาน 

การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันของ

บุคลากร  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนหนวยงานที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน 

การตัดสินใจในการทำงานหรือการวางแผนนโยบายขององคการ โดยมีการประชุมทุกเดือนเพื่อเปน           

การวางแผนการทำงานขององคการ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายไดเสนอความคิดเห็นและรวมใน             

การตัดสินใจในการทำงาน 

งานที่ไดรับมอบหมายตรงความรูความสามารถ  มีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556: 14) ท่ีไดสรุป

ความผูกพันตอองคการเกิดจากปจจัยดานลักษณะงาน การมอบหมายงานที่มีความสำคัญตรงความรู

ความสามารถ 
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องคการมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร มีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร             

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556: 14) องคการ

ท่ีมีการกระจายอำนาจและการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพัน

ตอองคการ 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันของ

บุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556: 14)  

องคการท่ีมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ 

ทัศนคติของบุคลากรที ่มีตอเพื ่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพจน เทียมปโยธร (2563, บทคัดยอ) ศึกษาเรื ่องปจจัยที่สงผลตอ 

ความผูกพันตอองคการของขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคการ ประกอบดวย ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  

ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร 

ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยส ิรี มูลทองทิพย, 2556: 14) 

ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาไดเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร 

ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากร องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหความสำคัญกับบุคลากรทุกคนโดยมีการมอบหมายงานตามภาระหนาที่ของ 

แตละฝายเพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการสรางสรรคและทำใหองคการประสบผลสำเร็จ 

ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาไดมีความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ Cherrington (1994 อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556: 14)  ความรูสึกวาองคการ

เปนท่ีพ่ึงพาไดเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร 

7. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ  สำนักงานใหญ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรอยูใน

ระดับต่ำ คือ ดานประสบการณในการทำงาน ไดแก ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอเพื่อนรวมงาน ความรูสึก

วาตนมีความสำคัญตอองคการ ดานลักษณะขององคการ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

นโยบายขององคการ ผูวิจัยจึงมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอเพื่อนรวมงาน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรสงเสริมใหมี

บรรยากาศการทำงานที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรใหมีความรวมมือและชวยเหลือกัน มี  

ความสามัคคีเปนอันหนึ ่งอันเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 



กิตติยา  สีทองทุม 
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2. ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควรมีการพัฒนา

วิธีการตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรรูสึกมีความสุขกับการไดทำงานในตำแหนงและหนาที่ที่ทำอยู มีการแบงปน

ผลตอบแทน การจัดสรรรางวัล สวัสดิการท่ีเปนธรรมมีความเสมอภาคระหวางผลงานท่ีทำและผลประโยชน

ที่ไดรับอยางเทาเทียมรวมถึงการมอบหมายงานที่มีความสำคัญและนาสนใจใหกับบุคลากรเพื่อใหเกิด

ความรูสึกผูกพันและคิดวาเขาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งขององคการ 

3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายขององคการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ควร

เปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงาน             

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชามากขึ้น รวมถึงการมีสวนรวมใน

การทำงานใหการบริหารงานขององคการมีความเจริญกาวหนาตอไป 

8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ            

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหมีขอคนพบในเชิงลึกครบ           

ทุกมิติ สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาวิจัยกรณีเขตการเดินรถท่ี 1 ถึง 8 ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อนำ

ขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางและเพื่อใหไดขอมูลความคิดเห็นที่ครอบคลุมนำมาหา           

แนวทางแกไขปรับปรุงองคการตอไป 
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กรณีศึกษา: ชุมชนริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคใน

การศึกษา 1. เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเท่ียวในชุมชน 2. เพ่ือศึกษาทรัพยากรการการทองเท่ียวของ

ชุมชน 3. เพ่ือศึกษานโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจการทองเท่ียวโดยชุมชนโดยงานวิจัยฉบับนี้ เปนงานวิจัย

เชิงคุณภาพ ท่ีมีการเก็บของมูลจากการลงพ้ืนท่ี การสัมภาษณกับผูท่ีเก่ียวของในงานวิจัย  

จากที ่กลาวมานั ้นเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาของงานวิจัยที่ผู ทำวิจัยนั ้นมีความสนใจดานใน              

การเที่ยวในลักษณะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องการทองเที่ยวในรูปแบบนี้เปนการทองเที่ยวท่ี

สรางเอกลักษณใหกับการทองเท่ียวไทยท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียว ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการใหงานวิจัย

ครั้งนี้สามารถเปนงานวิจัยท่ีพัฒนาเศษฐกิจใหกับชุมชนได ซ่ึงแนวทางการแกไขไดรวบรวมและวิเคราะห

ผานการศึกษาเชิงลึกผานการสัมภาษณผูรู และผูเกี ่ยวของ ซึ่งการศึกษาครั้งนี ้ผู จิวัยไดนำชุมชน             

ริมคลองบางหลวงมาเปนกรณีศึกษาโดยการผสมสานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อใหการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถเขาถึงความหมายการทองเที่ยวในรูปแบบนี้และสามารถนำไปเปนกรณีศึกษา

การพัฒนาการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน 
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ความสำคัญ การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปน

การชั่วคราว อยางเชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถือวาเปน ทรัพยากรการทองเที่ยว เพื่อชมงาน

ประเพณีตาง ๆ ที่ชาวบานในทองถิ่นนั้น ๆ ของ ชุมชน ซึ่งเปน หมูชน, กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคม

ขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยการทองเที่ยวที่จะกระตุนเศรษฐกิจไดจะตองมี นโยบาย 

เพื่อเปนแนวทางหรือกิจกรรมตางๆที่รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐตัดสินใจวาจะดำเนินการหรือไม

ดำเนินการ 
 
คำสำคัญ: การทองเท่ียว ชุมชน ทรัพยากรการทองเท่ียว วัฒนธรรม นโยบาย 

1. บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลประโยชนทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในชวงหลายปที่ผานมาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวมี

บทบาทสำคัญตอดานเศรษฐกิจซ่ึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีทำรายไดท่ี

สำคัญใหประเทศไทยเปนลำดับตน ๆ โดยเฉพาะการนำเงินตราตางประเทศเขามาใชจายในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 

โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวตามแตละทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน

แหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ไดรับความสนใจในกลุมนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เพราะการทองเที่ยวชม

ชุนนั้นตอบโจทยตอกลุมนักทองเท่ียวในดาน การทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร 

รวมทั้งเชิงนิเวศ ซึ่งการทองเที่ยวรูปแบบนี้ยังเปนการทองเที่ยวที่สรางประสบการณและแลกเปลี่ยน

เรียนรู ทั้งนี้สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในชุมชนจะเกิดขึ้นไดนั้นตองไดรับการพัฒนาและการดูแลจาก

หนวยงานรัฐเพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวนั้นคงความยั่งยืนและอนุรักษไวใหตราบนานเทานานและใหคน            

ในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและเกิดความรูสึกรวมกันเปนเจาของเพื่อเกิดความเขมแข็งและ

พัฒนาไดมากข้ึน  

จากขอความดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการทองเท่ียวโดยชุมชนปจจุบันเปนสถานท่ีทองเท่ียว

ที่นับวาไดรับความสนใจเปนอยางมากโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ผู คนไมแออัด และยังไดเรียนรู             

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น โดยการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำการทองเที ่ยวโดยชุมชน              

ริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมฯ ถือเปนชุมชนหนึ่งท่ีมีความนาสนใจในการหยิบยกมาเปน

กรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้เนื ่องดวยชุมชนการทองเที่ยวใน กรุงเทพฯ ที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิง           

วัฒนธรรม โดยที่สิ่งแวดลอมมีความเจริญรอบดานจนแทบไมเหลือพื้นที่ชุมชนที่เปนชุมชนดั่งเดิมที่หา 

ไดยาก ซ่ึงผูววิจัยจึงมองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนเพราะชุมชนริมคลอง

บางหลวง นั้นมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ที่ยังคง
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หลงเหลืออยูซึ่งเปนเอกลักษณ อยางหนึ่งที่หายากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และยังมีระบบการขนสงท่ี

เอื้อตอการทองเที่ยว อีกดวย และชุมชนมีแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่เขตตนเองได     

รวมทั้งแนวทางการในจัดการชุมชนไดรับความสนับสนุนจากหนวยงานไหนบางดานนโยบายและ

โครงการการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นจะเห็นไดวาจากตัวอยางที่ผูวิจัยนำมากลาวขาง ทำใหเห็นวา 

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถที่จะสรางรายไดรายโดยที่คนในชุมชนไมตองยายถิ่นฐาน 

ของตน แตเปนการสรางไดใหกับตนเองไดและสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางพรอมหนาพรอมตา          

เม่ือเศรษฐกิจชุมชนเกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมองวาเม่ือประเทศ

ยังคงปดการเดินทางเขา ออก ระหวางประเทศ การกระตุนใหผูคนหันมาสนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ในประเทศของตนเองและกระตุนการทองเท่ียวพ้ืนท่ีใกลเคียง จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจในการนำมาศึกษาใน

งานวิจัยครั้งนี้ 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการการทองเท่ียวในชุมชน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาทรัพยากรการการทองเท่ียวของชุมชน 

1.2.3 เพ่ือศึกษานโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน 

1.3 คำถามสำหรับการศึกษา 

1.3.1 การทองเท่ียวในชุมชนจะตองมีแนวการการจัดการการทองเท่ียวอยางไรท่ีจะ

สามารถประสบความสำเร็จ 

1.3.2 นโยบายและโครงการการทองเที่ยวจะชวยใหชุมชนมีเศรษฐกิจไดหรือไมจาก

การทองเทียว 

1.3.3 ระหวางงมีนโยบายกับไมมีการทองเท่ียวโดยชุมชนจะดำเนินตอไปไดหรือไม 

1.3.4 ทรัพยากรการทองเท่ียวโดยชุมชนจะสามารถพัฒนาตอยอดใหชุมชนยัง

สามารถเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอยูหรือไมในสถานการณโรคระบาด (โควิด 19) แนวทางการ

แกไขมีการเตรียมความพรอมแลวหรือยัง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการเรียนรูและประสบการณที่แปลกใหมใหกับตนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงตองรวบรวมขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวมาใชเพื่อเปนสวนประกอบใน

การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงมาประกอบดวย 

2.1  แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

2.2  แนวคิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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2.3  แนวคิดการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 

2.4  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ชมพูนุท โมราชาติ (2551) กลาววา การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวที่แลกเปลี่ยนรู

เรียนและสรางประสบการณใหกับผูมาเยือนของคนที่มีความแตกตางดานวัฒนธรรมที่อยูบนพื้นฐาน 

ของตนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีการบริหารจัดการของ

ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและวางแนวทางการทองเที่ยวในชุมชนตลอดจน

ควบคุมดำเนินกิจกรรมการทองเท่ียว 

2.1.1 องคประกอบของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

การทองเที่ยวในชุมชนที่ดีนั ้น จะตองมีองคประกอบที่ดีในการจัดการเพื่อใหเปน

แนวทางที่สามารถใหชุมชนรูทิศทางในการปฏิบัติซึ่งองคประกอบหลักของการทองเที่ยวโดยชุมชน

(สถานบันการทองเที่ยวโดยชุมชนCBT)ไดมีความคิดที่วาองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ดี

นั้นจะประกอบดวยองคประกอบท้ัง 4 ดานดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนจะตองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณและมีวิถีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดในทางที่ถูกและไมกอใหเกิดความเสียหาย

และมีการอนุรักษทรัพยากรใหมีความยั่งยืน อีกท้ังยังตองมีวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรงและเปนเอกลักษณของ

ทองถ่ินท่ียังคงมีการดำรงอยู 

2. องคกรชุมชน คือ ชุมชนจะตองมีระบบสังคมที่มีความเขาใจซึ่งกันและกันในการ

ทำงานรวมกัน และควรมีปราชญหรือมีผูนำที่มีความรูความเขาใจในดานทักษะตางๆที่หลากหลายเพ่ือ

ถายทอดใหกับทุกคนท่ีมีสวนรวมในชุมชนเพ่ือท่ีทำใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของและเขามามี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

3. การจัดการ คือ มีกฎ กติกาในการจัดการดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียวโดยมีองคกรหรือกลไกลในการทำงานเพ่ือจัดการการทองเท่ียวในชุมชน และสามารถเชื่อมโยง

การทองเที่ยวกับ การพัฒนาชุมชนโดยรวมไดและจะตองมีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรมโดย มี

กองทุนท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4. ดานการเรียนรู คือ ลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวจะเปนการทองเท่ียวท่ีสราง

การเรียนรูและรับรูความเขาใจในวิถีการดำรงชีวิตของความแตกตางทางวัฒนธรรมโดยมีระบบการ

จัดการในกระบวนการเรียนรูใหแกผูมาเยือนและ สรางจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม ท้ังในสวนของชาวบานและผูมาเยือน 
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จากองคประกอบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้นทำใหเขาใจในพื้นฐานของการจัดการ

ทั้งในดานของทรัพยากรที่มีในชุนชนและทำใหเขาใจถึงการจัดการที่ดีของทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรม อีกทั้งยังเขาใจถึงองคประกอบขององคกรชุมชนที่ควรจะนำไปปฏิบัติอยางไรถึงจะสามารถ

ประสบความสำเร็จไดในการจัดการองคกรในชุมชน ซึ่งนำมาถึงการจัดการที่จะตองเรียนรูใหถูกวิธีท่ี 

เปนระบบและมีกฎในการทำงานรวมกันเพ่ือใหทุกคนในชุนชนนั้นเขาใจถึงหลักการทำงานตาง ๆ เพ่ือให

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้นเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอีกดานของการทองเที่ยวในชุมชน

จะตองสรางกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเรียนรูควบคูไปดวยซึ่งในสวนนี้จะ

ชวยสรางความรูท่ีแตกตางทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของผูมาเยือนกับคนในทองถ่ินและยัง

ชวยสรางจิตสำนึกของมนุษยใหมีจิตใจที่รับผิดชอบในการดูแลและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมรวมกัน ซึ่งหากชุมชนเขาใจถึงองคประกอบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนจะชวยใหคน

ในชุมชนนั้นเขาใจถึงหลักการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางมากขึ้นวาหลักการที่ดีนั ้นเปน

อยางไร   

2.2 แนวคิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ดร.ไกรฤกษ (2018) กลาววา การรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวในการศึกษาหา

ความรูของคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและชาติพันธ โดยมีการบอกเลา

เรื่องราวของการพัฒนาทางสังคมของมนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม 

องคความรู และการใหคุณคาของสังคม โดยสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาหรือสภาพแวดลอมอยางธรรมชาติ 

ท่ีสามารถแสดงออกใหเห็นถึงความสวยงามและประโยชนท่ีไดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอนให 

2.2.1 รูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในปจจุบันนี้ไดมีการแบงประเภทของการทองเท่ียวไวหลากหลายมากมาย ซ่ึงแบงตาม

หมวดหมูตาง ๆ กันไป ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยว

แบบเผชิญภัย การทองเที่ยวโดยชุมชน ทั้งหมดที่กลาวมานั้นลวนเปนสวนประกอบหนึ่งของการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมเมื่อมีการเดินทางไปยังสถานที่แปลกจากเดิมจากที่อาศัยอยู ลวนแตเปนการเดินทาง            

เพื่ออกไปหาประสบการณเพื่อการเรียนรูและความแปลกที่ไมเคยเจอ นั้นการทองเที่ยวจึงมรความ

หลากหลายประเภท ซึ่งจากการคนควาขอมูลไดมีการสรุปและแบงออกเปนหัวขอใหญ ๆ ของการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังหมด 5 หัวขอ ดังนี้คือ 

1. การทองเที่ยวทางประวัติศาสตรหรือทางโบราณคดีและที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ หรือ

การทองเที่ยวในสถานที่โบราณสถานอันเกาแกนั้น ลวนถือวาเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งสิ้น 

เพราะนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปยังสถานที่ประวัติศาสตรเปนวัตถุโบราณที่เกิดขคนจริงในอดีตโดยมี

หลักฐานรองรับการเกิดขึ้นจากอารยธรรมสมัยกอนมาถึงปจจุบันวาประวัติศาสตรนั้นมีความเปนมา
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อยางไร จึงทำใหการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งของหรือชิ้นสวนตางๆ ที่อยูในพิพิธภัณฑถือวา                 

เปนการทองเท่ียวท่ีลวนบงบอกถึงเชิงวัฒนธรรมท้ังสิ้น 

2. งานสถาปตยกรรมเกาแกดั้งเดิม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปน

และแกะสลัก ซึ่งงานศิลปะเหลานี้เปนงานที่มีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร

เลย สิ่งเหลานี้เปนเอกละกษณอยางหนึ่งในแตละทองถิ่นโดยการแสดงผานงานศิลปะที่มีมาแตชานาน

นั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ จากยุคสูอีกยุคหนึ่ง ซึ่งสามารถทำใหนักทองเที่ยว             

ที่เดินทางไปยังสถานที่ในชุมชนตาง ๆ ไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของคนรุนกอนวามีวิถีชีวิตและ

ความเปนอยูอยางไร 

3. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

พื้นบาน รวมทั้งเทศกาลตาง ๆ ที่มีการสืบทอดมาอยางยาวนานตั้งแตในอดีตมาจนถึงปจจุบัน เปนสิ่ง            

ที่ยังคงดำรงอยูใหเห็นเทำใหนักทองเที่ยวที่เขามายังพื้นท่ีนั้น ๆ ไดทราบถึงการใชชีวิตของคนสมัยกอน

ในทองถิ่นที่เดินทางไปเที่ยว วามีความเชื่ออยางไร รวมทั้งมีการสืบทอดสิ่งดี ๆ เหลานี้มาใหสูคนรุนลูก

รุนหลานไดชมความสวยงามตอไปเรื่อย ๆ ทำใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความงดงามของจารีตและมีการ            

ใชชีวิตดวยความเชื่อความศรัทธาและความดีตอไป 

4. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตรและการใชภาษา ที่ถายทอดเรื่องราว รวมท้ัง 

การทองเที่ยวที่ชมภาษาถิ่นหรือชมบทกวีตาง ๆ ซึ่งถือเปนสิ่งที่ประดิษฐและแตงข้ึนโดยฝมือมนุษย             

โดยเนนการใหความบันเทิงรื่นรมยและผอนคลาย ถือวาเปนศิลปะทางวรรณกรรมอยางหนึ่งผูชมท่ีชอบ

ศิลปะเหลานี้จะนำไปเปนแรงบันดาลใจในการเดินทางไปทองเที่ยวจากสิ่งที่ดูเพราะความชื่นชอบซึ่งก็ 

ถือไดวาเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได 

5. วิถีการใชชีวิต เสื้อผาอาภรณที่ใชในการแตงกาย รวมถึงอาหารการกิน และอาชีพ 

ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งเหลานี้เปนการบงบอกถึงวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นนั้น ๆ โดยเปนวิถี

ชีวติชีวิตท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามแตงละทองถ่ิน  

2.3 แนวคิดการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 

แนวคิดของสำนักเคนส (Keynesian Approach) (อางในบทความบทความจากศูนยวิจัยไทย

พาณิชย, 2544) ไดใหแนวคิดวาดานเศรษฐกิจ ไวดังนี้ ในยามที่เศรษฐกิจอยูในภาวะตกต่ำ การแกไข

เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถกอบกูข้ึนมาไดรัฐบาล ควรเขาแทรกแซงการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 

โดยการกระตุนอุปสงคมวลรวมในประเทศดวยมาตรการ ดานการคลัง เพื่อใหผลผลิตเศรษฐกิจใน

ประเทศ หรือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนสูระดับท่ีทำใหการจางงานสูงข้ึน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ

ระดับการวางงานเขาสูระดับการวางงานตามธรรมชาติ (Natural Rate of Unemployment)  

2.3.1 ปจจัยท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง มีอยู 2 ประการดังนี้ 

   1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
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(1) ที่ดิน มีพื้นที่ประเทศกวางใหญ มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ มีแมน้ำสาย

ยาวหลายสายไหลผานพื้นที่เพาะปลูก มีทรัพยากรปาไม แรธาตุ และมีทรัพยากรนันทนากร (แหลง

ทองเท่ียว) อยางอุดมสมบูรณ 

(2) แรงงาน แรงงานในประเทศ ประชากรในประเทศที่มีคุณภาพ เชน 

การศึกษาที่สูงของคนในประเทศ บงบอกถึงคุณภาพของประชากรที่มีความรูความสามารถท่ีจะเปน

แรงผลักดันในการพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจมีการเติบโต โดยอยูภายใตมีระเบียบวินัย และเคารพ

กฎหมายของบานเมือง 

(3) ทุน  มีเครื่องมือ เครื่องจักร และนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย  มีระบบ

โครงสรางสาธารณูปโภคและปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ เชน  ถนน 

ไฟฟา ประปา การสื่อสารและการคมนาคมขนสง เปนตน รวมทั้งมีสถาบันการเงินเปนแหลงเงินทุนท่ี

สำคัญของผูประกอบการ 

(4) เทคโนโลยี มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยนำวิทยาการหรือ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตสินคาท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

(5) ตลาด มีตลาดขนาดใหญรองรับผลผลิตอยางกวางขวาง ทั ้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ชวยกระตุนใหการผลิตขยายตัว เกิดการจางงาน และเกิดธุรกิจ

ใหม ๆ เพ่ิมข้ึน เชน การขนสงสินคา ประกันภัยสินคา ทำปายโฆษณา สิ่งพิมพ กลองกระดาษและบรรจุ

ภัณฑ 

2) ปจจัยทางสังคม และการเมืองการปกครอง เปนปจจัยสนับสนุนใหการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ดังนี้ 

(1) สถาบันครอบครัว ถือเปนสถาบันสำคัญที่เปนจุดเริ่มตนในการสราง

ประชากรท่ีมีคุณภาพไดอยางมากไมวาจะเปนดาน นิสัยความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาซ่ึงสิ่งตาง ๆ

เหลานี้เปนปจจัยพ้ืนฐานของประเทศ 

(2) โครงสรางทางสังคมชนชั้นในสังคมไมยึดม่ันตายตัว ชนชั้นลางหรือกลุม

คนระดับรากหญาสามารถพัฒนาขึ้นไดจากการไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและสรางอาชีพ     

สิ่งเหลานี้ทำใหเกิดชนชั้นกลางใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน ขาราชการ วิศวกร ชางฝมือ โปรแกรมเมอร ฯลฯ 

ซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) การเมืองการปกครอง และกฎหมายควรเปนประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง มีกฎหมายที่ปกครองเพื่อใหประเทศมีระเบียบวินัยทุกคน

อยูภายใตกฎหมายที่ไดรับความเปนธรรม ไมมีปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในอยางรุนแรง 

รัฐบาลสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ มีกฎหมายสงเสริมการลงทุน คุมครองแรงงาน 

คุมครองผูบริโภค และสนับสนุนเกษตรกรในดานราคาผลผลิต เปนตน (จากเว็บไซต Kruchaiyo) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจการทองเที่ยว 

กรณีศึกษา: ชุมชนริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 
    170  

3. วิธีการศึกษาการวิจัย  

3.1 วิธีการศึกษาและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผูวิจัย

ใชเปนเครื่องมือสำคัญในการศึกษาเก็บขอมูลครั้งนี้ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยผูวิจัยมี            

การกำหนด “ระเบียบวิธีวิจัย” ท่ีใชเปนเครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

1. วิธีการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมายดวยการสนทนา โดยผูศึกษาไดกำหนด

แบบสัมภาษณ เปนลักษณะคำถามปลายเปด ซึ่งใหผูสัมภาษณนั้นสามารถตอบแบบตามประโยค จาก

ความคิดและความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม และลักษณะคำถามปลายปด ใชใหผูสัมภาษณตอบ

คำถามท่ีผูวิจัยอยากรูในขอเท็จจริงและขอมูลจำเพาะ 

2. วิธีการสังเกต โดยการแฝงตัวเปนนักทองเท่ียวในการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม

และศึกษาการทองเทียวเชิงวัฒนธรรม และศึกษาเสนทางการเดินทาง ระบบการขนสง ในการทองเท่ียว

ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษาโดยการจดบันทึกภาคสนามเปนเครื่องมือ เพื่อปองกันขอมูลสูญหายและเพ่ือ

ทบทวนความจำเม่ือผูศึกษาตองการใชขอมูล 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 4 กลุม ท่ีเปนผูใหขอมูล

ในการทำวิจัยครั้งนี้ และจากจำนวนผูใหสัมภาษณดาน นักทองเท่ียวและผูเก่ียวของในชุมชน เนื่องดวย

ปจจัยดานสถานการณในปจจุบันเกิดโรคระบาด (โควิด2019) ในรอบ 3 ในประเทศไทยของชวงการ 

เก็บขอมูลซึ่งงานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบสัมภาษณทำใหขอจำกัดในการพบผูให

ขอมูล ตองลดจำนวนลงและเวนระยะหาง แตผูวิจัยก็ยังคงมีความพยายามและหาแนวทางแกไขโดย

เลือกกลุมผูสัมภาษณที่เปนตัวหลักสำคัญของในชุมชนและหนวยแบบเชิงลึกโดยระหวางลงพื้นที่กลุม

นักทองเที่ยวคอนขางนอยและตองเวนระยะหางผูวิจัยจึงมีโอกาสในการสัมภาษณมุมมองนักทองเที่ยว

ออกมานอยแตเนนดานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมากกวา ซ่ึงผูใหสัมภาษณจะมีท้ังหมด 

ดังนี้ 

1. ผูประกอบการในชุมชน 3 ทาน 

2. ผูนำชุมชน1 ทาน 

3. นักทองเท่ียวท่ีเขามา 1 ทาน 

4. เจาหนาท่ีหนอยงานของรัฐ 3 ทาน 
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4. ผลการศึกษา 

จากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจการทองเที่ยว ผูวิจัยได

แบงสรุปผลการศึกษา ออกเปนประเด็นดังนี้ 

4.1 ทรัพยากรการทองเท่ียวในชุมชน  

ชุมชนริมคลองบางหลวงมีทรัพยากรที ่โดดเดนดานการทองเที ่ยวอยู 2 ประเภท ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยทรัพยากรธรรมชาตินั้นคลองในชุมชนไดรับ              

การดูแลเอาใจใสจากคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนนั้นมีความผูกพันและใหความสำคัญเพราะริมคลอง

คือแหลงที ่พักอาศัยของคนในชุมชนและยังเปนทรัพยากรการทองเที ่ยวที ่สำคัญที ่ใชในกิจกรรม                 

การเดินเรือเพื่อเปนเสนทางงใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาโดยสารทางเรือซึ่งเปนแหลงสรางรายได

ใหกับพวกเขาอีกดวยเหตุนี้จึงทำใหน้ำในคลองไมเนาเหม็นสวน 

ดานทรัพยากรทางวัฒนธรรม เนื่องดวยชุมชนเปนมีวิถีชีวิตที่อยูริมน้ำจึงเปนวิถีชีวิตที่นาสนใจ

ใหกับนักทองเที ่ยว รวมทั ้งในชุมชนยังมีมีวัดเปนแหลงศาสนาที ่เปนโบราณสถานแหงงหนึ ่งที ่มี

ประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน รวมทั้งประเพณีตางๆที่เปนจุดสนใจใหกับผูมาเยือน และวัฒนธรรม 

ดานศิลปะ และการแสดงทำใหทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทรัพยากรหลักของการทองเท่ียวโดยชุมชน

ริมคลองบางหลวง 

4.2 การจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีในตอนนี้นั้นยังไมมีการจัดการที่เปนในรูปแบบที่เปน

ทางการเนื่องจากชุมชนยังไมมีความพรอมในดานพ้ืนท่ีท่ีจะสามารถจัดตั้งองคในชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว

ไดและชุมชนยังไมมีความพรอมในดานงบประมานในชุมชนท่ีจะนำมาพัฒนาการทองเท่ียว ไมวาจะเปน

องคกรในชุมชน ศูนยการบริการนักทองเที่ยว และอีกดานที่สำคัญก็คือ ชุมชนยังไมมีความพรอมดาน

บุคคลกร ในดานความรูที่เกี ่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวรวมทั้งยังไมสามารถที่จะรวมกลุมผูนำ            

การจัดการการทองเที่ยวได จึงทำใหการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนตอนนี้นั้นมีเพียงการวิสหกิจเรือ 

และสหกิจสินคาOTOP เทานั้น จากท้ังหมดท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนยัง

ไมประสบความสำเร็จในดานการจัดการการทองเที่ยวดวยตนเองเนื่องมาจากปจจัยที่กลาวขางตน              

แตถึงกระนั้นแลวการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนก็ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐใน 

ดานนโยบายการทองเที่ยวของ กรุงเทพมหานครดานโครงการสนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อกระตุน

เศรษฐกิจใหกับชุมชนแตก็ไมมีความยั่งยืนเนื่องดวยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูนำของเขตภาษีเจริญ 

นโยบายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดในทุกครั้งที่เปลี่ยนผูอำนวยการทำใหความเสถียรภาพของชุมชน

ไมยั่งยืน และชุมชนเองก็ยังไมมีรูปแบบการจัดการดานการทองเท่ียวโดยการจัดตั้งสหกรณการทองเท่ียว

โดยชุมชนที่เขมแข็วจึงสงผลใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอยางเชนโรคระบาดในตอน (โควิด 19) 
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ทำใหชุมชนปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่นักทองเที่ยวหลักคือชาวตางชาติไมสามารถเดินทาง           

เขามายังประเทศไทยได   

4.3 นโยบายท่ีสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชนไมมีนโยบายที่จะสามารถสนับสนุนตนเองไดในการกระตุนเศรษฐกิจ เนื่องจากขาด

งบประมาณท่ีไมในชุมชนเนื่องมาจาการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนยังไมสามารถปกครองและจัดตั้ง

กลุมข้ึนมาเองไดถึงแมชุมชนจะรานคาและรานประกอบกิจการคาขายท่ีมีแนวโนมทางท่ีดีกอนเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจดวยโรคระบาดจึงทำใหเม่ือนักทองเท่ียวตางชาติไมสามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ

ไทยไดกลุมนักทองเท่ียวจึงลดนอยลงและภาคการตลาดในนักทองเท่ียวชาวไทยยังถึงครึ่งหนึ่งท่ีเคยมีมา 

ทั้งนั้นหนวยงาน กทมฯ ในป 2564 จากการสอบถาม นายณัฐพงษ  มีโภคกิจ ผูอำนวยการสำนักงาน

เขตภาษีเจริญ พบวา ในป 2564 ยังไมมีนโยบายใดในการจัดทำโครงการเพื่อกระตุนการทองเที่ยว           

โดยชุมชน อันเนื ่องมาจากสถานการณโรค ระบาด (โควิด 19) .ในขณะจึงทำใหโครงการดานการ

ทองเที่ยวในปนี้หยุดพักลงกอน แตทั้งนี้ในปที่ผานๆมานโยบาย/โครงการสนับสนุน ภาคการทองเที่ยว

โดยชุมชนริมคลองบางหลวงจากสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีแผนและจัดทำโครงการ

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจดังนี้ 

1. จัดทำ โครงการทองเท่ียววิถี ถ่ินนี้ @บางหลวง   

•  ดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชนการแสดงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงหุนละครเล็ก ขอบานศิลปน การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตภาษีเจริญ  

•  การจัดกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ การแสดงกระตั้วแทงเสือ ในวัน

สำคัญหรือโอกาสพิเศษตาง ๆ 

•  การจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชน โดยประสานขอใหผูประกอบการชุมชน

ในพ้ืนท่ี  มารวมจำหนายผลิตภัณฑ ทุกวันเสาร - วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 

08.00-14.00 น.  

**แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหการจัดกิจกรรมไม

ตอเนื่อง 

2. ดำเนินการเสนอโครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค สงเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชน 

• โครงการภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ

และสังคมตามบัญชีทาย  
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• พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และ

ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จากรัฐบาลในการชวย

กระตุนเศรษฐกิจ 

จากโครงการที่นำมากลาวขางตนหนวยงานภาครัฐยังคงมีโครงการและนโยบายที่จะ

พยายามสนับสนุนภาคการทองเที่ยวในชุมชนหลังพนวิกฤตโรคระบาด และการสนับสนุนสงเสริมจาก 

กรมเจาทากรุงเทพมหานครยังมีแผนการเปดเสนทางการเดินเรือที่สะดวกมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เปนการ           

ซัพเพอรดานการเดินทางใหกับนักทองเท่ียวโดยมีทางเลือกการเดินทางท่ีมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอแรงจูงใจใน

การเดินทาง 

5. สรุปผลการศึกษา 

สรุปภาพรวมของการทองเที่ยวริมคลองบาง ในปจจุบันนี้เปนที่รูจักในกลุมนักทองเที่ยวท่ี            

ชื่นชอบดานดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวในการเรียนรูวิถีชีวิตริมคลอง   

และศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุนของชุมชน และชุมชนมีความเหมาะสมในการเปนหมูบานเชิงวัฒนธรรม

และวิถีชีวิต ซึ่งชุมชนมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่นาสนใจและมีเอกลักษณรวมทั้ง สภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติที ่เอื ้ออำนวยในการทองเที่ยว แตการบริหารจัดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนยังไม 

เขมแข็งพอ เพราะเนนไปสวนบุคคลที่เปนการกระจัดกระจายไมเปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนองคกร

วิสาหกิจในชุมชนเพื่อที่จะมีงบประมาณในการสนับสนุนกลุมองคกรที่ชัดเจน ซึ่งผลประโยชนเหลานี้จะ

ชวยสรางแนวทางในการชวยกันแกปญหาวิกฤตตาง ๆ โดยมีผูนำเปนแกนหลักเพื่อการของบประมาณ

มาสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน   

5.1 อภิปลายผลการศึกษา 

ในการอภิปลายผลการศึกษาครั้งนี้ไดมีการนำเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของหรือผลการวิจัย

บางสวนมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยงโดยมีผลสรุปดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบวา ชุมชนใหความสำคัญตอทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ี          

เปนเอกลักษณในการสรางแรงจูงใจใหกับผูเยือน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ บุณยสกฤษ (2020)               

ที่กลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเชิงกิจกรรมที่มองวา วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ซึ่งเปนวัฒนธรรมหรือคานิยมการวิถีชีวิตของคนในชุมชนและซึ่งใชตนทุนทางประวัติศาสตร สังคม 

วัฒนธรรม และประเพณีเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกันของ

วัฒนธรรมระหวางนักทองเที ่ยวและคนในชุมชนในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ซึ ่งทรัพยากรทางการ

ทองเที่ยวของชุมชนคือ สังคมที่ถายทอดออกมาเปนรูปแบบเชิงวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตความเปนอยู 

ประเพณีศิลปะ ท่ีเปนความโดดเดนในการสรางคุณคาของตนเองข้ีนมา 
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ดานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่ชุมชนเองมีความตองการที่อยากจะพัฒนา

เศรษฐกิจและกำกับดูแลใหเกินความยั่งยืนดวยตนเอง ซึ่งประเด็นผลการศึกษานี ้ไดสอดคลองกับ 

แนวคิดของ พจนา สวนศรี (2546) ที่มองวาในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนที่สำคัญในดาน           

การทำงาน โดยชุมชนจะตองควบคุมใน5ดาน ดังนี้ ชุมชนจะตองมีความพรอมทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งสิ่งนี้จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาที่ชวยสรางโอกาสของคนใน

ชุมชนใหเขามามีบทบาทที่สำคัญตอการกระจายอำนาจในการวางแผนและทิศทางในการพัฒนาชุมชน

ของตนเอง  สวนผลการศึกษาดานนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนตองการท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจ

โดยการพัฒนานโยบายที่เกิดขึ้นจากการเริ่มตนโดยชุมชนเองเพื่อการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนท่ี

ยั่งยืน แตเนื่องมาจากการที่ชุมชนยังขาดทักษะการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงทำให

ตองพึ่งหวังหนวยงานภาครัฐที่ตองเขามาสนับสนุนนโยบายซึ่งการรอนโยบายจากภาครัฐนั้นมีการรอ           

ท่ีสิ้นหวังและยั่งยืน สวนหนึ่งชุมชนจะตองสรางความเขมแข็งภายในใหกับตนเอง ถึงจะสรางความม่ันใจ

ในการยืนโครงการสนับสนุนเพื่อนำมาตอยอดและพัฒนาเองได อยางเชน ชุมแมกำปอง ที่มีผูนำชุมชน

คือ ผูใหญบาน มีการจัดตั้งกลุมประกอบการธุรกิจในชุมชน โดยการประกอบธุรกิจ ประชากรในชุมชน

จะเปนเจาของกิจการ และมีการจัดตั้งวิสาหกิจในชุมชนในดานตาง ๆ เชนไกดทองถิ่น กลุมบริษัททัวร 

กลุ มโฮมสเตยและรานคา สิ ่งเหลานี ้สะทอนใหเห็นวาการจัดตั ้งการพัฒนาที ่ดีจะตองมีผู นำเปน

ผูดำเนินการและรวบรวมกำลังที่ตนเองมาเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั ่งยืน ซึ่งแนวคิดการพัฒนา

นโยบายนี้จึงสอดคลองกับผลการศึกษาของทวี วัชระเกียรติศักดิ์ (2559) ที่การสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนโดยการพัฒนากลุมอาชพี ซึ่งผลการวิจัย พบวา บริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งองคการบริหารสวนตำบล และชุมชน มีความพรอมตอการพัฒนา 

แนวทางและการดำเนินการสงเสริมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนโดยการพัฒนา 

กลุ มอาชีพ จะตองสรางจากภายใน ภายนอก และทั ้งภายในและภายนอกชุมชน ตามปจจัยแหง

ความสำเร็จ คือ ความรู การยอมรับ ศักดิ์ศรีที่เทาเทียมของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเปาหมายเปน

ศูนยกลางของการสรางความเขมแข็งโดยที่ผลการดำเนินการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับ

ชุมชนโดยการพัฒนากลุมอาชีพเชิงรูปธรรมไดทำใหมีการพัฒนา จัดตั้ง ดำเนินงานและขับเคลื่อนการ

จัดหาทุนของกลุมอาชีพในทั้ง ซึ่งเปนเครือขายชุมชนตามความเหมาะสมและการตัดสินใจของแตละ

ชุมชน 

5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเท่ียวสำหรับชุมชน ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบวา สิ ่งที ่ชุมชนยังไมมีการพัฒนาที ่ประสบความสำเร็จดาน             

การทองเที่ยวโดยชุมชนเพราะ ชุมชนยังไมมีการจัดการการทองเที่ยวอยางเปนทางการที่เปนระบบ

เครือขายในชุมชน ดังนั้นแนวทางในความเปนไปไดก็คือผูนำชุมชนจะตองศึกษาการบริหารจัดการ             

การทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกับผูประกอบการของชุมชน ควรเริ่มออกศึกษานอกพ้ืนท่ี อยางเชน การเขา
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ไปขอคำแนะนำปรึกษากับนักพัฒนาการการทองเที่ยว หรือ ผูนำการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบ

ความสำเร็จในตอนนี้ จะชวยทำใหมีเครือขายการชวยเหลือและไดเห็นตนแบบแนวทางการพัฒนา          

เพื่อนำมาปรับใชและพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนกอนที่จะเริ่มวางแผนการจัดตั้งกลุมเครือขายการ

ทำงาน 

2. จากการศึกษาพบวา ปญหาอีกดานของชุมชนคือยังขาดงบประมาณการพัฒนา       

การทองเที่ยว และศูนยการเรียนรูและสถานที่ประชุมกันในชุมชน ในสวนนี้หลังจากที่ผูนำไดไปศึกษา

ตนแบบการเรียนรูการพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียว จะตองมีการประชุมในการปรึกษาหารวมกัน

กับชาวบานโดยเริ่มผูนำชุมชนจะตองเปนจับกลุมชาวบานท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการทองเท่ียว

เขามาประชุมกอนเนื่องชาวบานกลุมนี้เปนกลุมที่มีผลประโยชนจากการทองเที่ยวตั้งแตตนแลวคอย ๆ

ขยับไปยังกลุมชาวบานอีกกลุมหนึ่งโดยเปนเหมือนการคอยๆพัฒนาระดับการเขาหาซึ่งกันและกัน           

สวนในเรื่องการประชุมจะตองมีปรึกษารวมกันกับคนในชุมชนเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดตั้งกลุม

องคกรการทองเที่ยวในชุมชน เมื่อเรียนรูแผนการพัฒนามาแลวอาจจะตองเขาไปปรึกษากับหนวยงาน

รัฐดานการหางบประมาณการจัดการกลุมการทองเที่ยว และหาสถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชน จาก

การลงพื้นที่ในชุมชนผูวิจัยมีความคิดวา ในชุมชนมีพื้นที่ตรงศาลาวัดกำแพงบางจากที่จะสามารถทำให

พื้นที่ตรงนั้นเปนศูนยการประชุมของชุมชนได เนื่องจากในทุกวันนี้ศาลาวัดอยูในพื้นที่ของชุมชนและ

สารมารถเดินทางไดสะดวก เพราะในเมื่องบการจัดตั้งศูนยองคกรการทองเที่ยวยังไมมีงบประมาณใน

การจัดสรางแตก็สามารถที่จะนำสิ่งที่มีอยูและเหมาะสมมาใชกอตั้งเพื่อเปนศูนยประชุมและรวมกัน

แสดงความคิดเห็นในหัวขอการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน 

3. จากการศึกษาพบวา ดานการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนยังไมเปนท่ีรูจักมากใน

กลุมนักทองเท่ียวชาวไทย เนื่องจากสถานการณ ในเวลานี้ชุมชนจะตองปรับตัวโดยการโปรโมทภาคการ

ทองเท่ียวใหกับชาวไทยเนื่องดวยชุมชนไดเปรียบในการเดินทางท่ีสะดวกในหลายสายทางและมีจุดเชื่อม

โยงการเดินทางจากแหลงทองเที่ยวสายหลักของชุมชนดังนั้น การรเจาะกลุมดานการตลาดก็คือ การ

สรางเพจชุมชนขึ้นมาเพื่อโปรโมทการทองเที่ยว และการลงรูปภาพบรรยากาศโดยชุมชนมีบุคคลที่มี

ความสามารถดานการถายรูปและการตัดตอวิดิโอเพ่ือโปรข้ึนมาได   
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การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนำขององคการบริการ

สวนตำบลกบินทร : กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ 

(คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร  

อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี 
 

 

คณิศร เขตุเจรญิ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของฝายชะลอน้ำ 2) เพื่อ

ศึกษาการมีสวนรวม 3) เพื่อศึกษาผลของภาวะผูนำตอความสำเร็จ งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาการ         

มีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนำขององคการบริการสวนตำบลกบินทร : กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพื่อ

การอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุร ีทำการศึกษาขอมูลดวยการสัมภาษณผูนำองคการบริหารสวนตำบลกบินทร ผูจัดการการ

ประปาสวนภูมิภาค หัวหนางานผลิต ตลอดจนผูใหญบานและประชากรในหมูบาน แลวนำมาวิเคราะห

ผลโดยการพรรณนา (เชิงคุณภาพ) ไดแก การศึกษาความเปนมาของฝายชะลอน้ำตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของประชากรในหมูบานนางเลงทั้งในดานการอุปโภคและบริโภค 

ลวนมีความสอดคลองกับการใชชีวิตและมีความสำคัญในการสรางอาชีพและการวิเคราะหดาน

ความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชากรในหมูบานตอฝาย  ชะลอและผูนำองคการในทองถ่ิน            

กับฝายชะลอน้ำที่สงผลประโยชนตอความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการสรางฝายชะลอน้ำยัง

เปนการจัดการน้ำใหเปนระบบ เพื่อใหประชากรในหมูบานมีน้ำใชไดตลอดทั้งป  
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ผลการศึกษา พบวาประชากรในหมูบานนางเลงเกิดความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการ

ขององคการปกครองสวนทองถ่ินและผูที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาในครั้งน้ี มีน้ำไวใชอุปโภค-บริโภค 

ตลอดทั้งป พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ สามารถสรางอาชีพใหกับประชากรในหมูบานไดโดย              

ไมตองอพยพออกจากถ่ินกำเนิดของตนเอง และระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ 

จากการสัมภาษณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการทำงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นประสบ

ความสำเร็จ เกิดจากผูนำที่มีความพรอมในการแกไขและการมีสวนรวมของชุมชน กลาวคือเปนผูที่                

มีภาวะผูนำ และการมีสวนรวมจากหลาย ๆ ฝาย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชนชนใน

หมูบาน ที่มีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว ขอเสนอแนะจากการศึกษา

ครั้งน้ี คือ ขอเสนอทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) มาเปนหลักในการปฏิบัติงานของผูนำ

องคการอีกดานหนึ่งเพื่อการสรางแรงจูงใจและตระหนักถึงพฤติกรรมของมนุษย เนื่องจากมนุษยมี           

ชีวิตจิตใจ อยามองวามนุษยเปนเครื ่องจักร จึงควรมีการสงเสริมถายทอดสรางความรู ความเขาใจ              

ความตองการของเพื่อนรวมงาน เพื่อใหมีความสัมพันธในการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและสงผลใหการ

ทำงานเกิดประสิทธิภาพ จากการมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนำการจัดการในครั้งน้ี โดยจะเนนการ

มีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลากหลายฝาย เชน องคการบริหารสวนตำบลกบินทร การประปา

สวนภูมิภาคสาขากบินทรบุรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกบินทร (ส.อบต.) ผูนำชุมชน 

(ผูใหญบาน) เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนและผูนำตอการจัดการฝายชะลอน้ำ            

ลดปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พื้นที่ทำการเกษตร พรอมมีสภาพแวดลอมที่ดีในหมูบาน 

สังคมและเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 
คำสำคัญ: ฝาย  ฝายชะลอน้ำ  บานนางเลง 

1. บทนำ 

ต้ังแตอดีตตลอดจนถึงปจจุบัน ผูวิจัยไดคุนเคยกับฝายชะลอน้ำต้ังแตครั้นยังเปนกระสอบทราย

จวบจนปจจุบันฝายเปนแบบคอนกรีต เมื ่อตอนอายุประมาณ 10 ป ผู วิจ ัยไดติดตามปู ซึ ่งมีชื่อวา                

นายพอง เขตุเจริญ เปนคนในพื้นที่บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

(ปจจุบันปูของผูวิจยัไดเสียชีวิต) ซึ่งเปนบุคคลรุนแรกๆ ในพื้นที่ ปูของผูวิจัยไดพาไปชมและอธิบายใหฟง

ถึงประโยชนของฝายชะลอน้ำในคลองพระปรง วาในทุก ๆ ป เมื่อถึงฤดูฝนจะมีมวลน้ำที่ไหลเร็วและ 

แรงจนทำใหหนาดินตามตลิ่งพังทลายตลอด ไมใชเฉพาะหมูบานนางเลงที่จะประสบกับปญหาน้ี ปูยังเลา

ตออีกวามีอีกหมูบานใกลเคียงที่พบเจอปญหาเหมือนกับหมูบานเรา ช่ือวา บานทาข้ีเหล็ก หมู 9 ตำบล

กบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อถึงฤดูแลง น้ำในคลองพระปรงก็จะลดลงอยาง              

นาประหลาดใจ จนทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำ ทำใหเกิดปญหาตอชาวบานในพื้นที่ที่ประกอบ
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อาชีพเกษตรกร เชนปลูกขาวโพดแหลมทอง(แปดแถว) มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส และอาชีพประมง                

น้ำจืด ที่จับกุง หอย ปู ปลา จึงประสบปญหาเมื่อน้ำในคลองลดเหลือนอยจนในบางครั้งถึงกับแหงขอด 

ผูวิจัยจึงมองเห็นประโยชนของการสรางฝายและมโีอกาสไดพบกับผูนำชุมชนผูใหญบานนางเลง 

หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวทิพยธัญญา สามารถ) และประธานสภา

องคการบริหารสวนตำบล (นางลำไย เขตุเจริญ) ซึ ่งเปนผู ที ่ไดรับมอบหมายจากองคการบริหาร                

สวนตำบลกบินทร ไดลงพื้นที่เขาไปบริหารจัดการฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ผูนำชุมชน 

ทั้งสองทานไดอธิบายใหฟงและมองเห็นถึงประโยชนของฝายชะลอน้ำวาเปนการชะลอความเร็วและ

ความแรงของน้ำในฤดูฝน เพื่อไมใหหนาดินพังทลายจนกอใหเกิดปญหาตอประชาชนในพื้นที่ ที่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรและประมงน้ำจืด และชวยกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงไดตลอดทั้งป 

ทั้งนี้กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพือ่การอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) เปนการแกไขปญหา

การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อใหชาวบานในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงกับคลองพระปรง ไดมีน้ำใช

เพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนเปนการแกไขปญหาในระยะยาว เพื่อไมใหเกิดปญหาการขาดแคลน

ทรัพยากรอันที่มีความจำเปนตอการดำเนินชีวิตและยังเปนการรักษาระบบนิเวศนใหอุดมสมบูรณเทาที่

จะรักษาใหคงอยูคูกับคนในพื้นที่ตอไป  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของฝายชะลอน้ำ  

2.2  เพื่อศึกษาการมีสวนรวม  

2.3  เพื่อศึกษาผลของภาวะผูนำตอความสำเร็จ 

3. วิธีการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณ เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัย  เรื่อง การศึกษาการบริหารและการจัดการทรัพยากร

ขององคการบริหารสวนตำบลกบินทร : กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) 

บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาและการแกไขปญหา

ปรับปรุงดินและน้ำเพื่อใหสอดรับกับความตองการของคนในหมูบานเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลจาก

การสัมภาษณที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลมาวิเคราะห ดังน้ี  

3.1  ปญหาและแนวทางการแกไข 

3.2  วิธีการศึกษา 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4  การวิเคราะหขอมูล  
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การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนำขององคการบริการสวนตำบลกบินทร: กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ 

(คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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  3.1 ปญหาและแนวทางการแกไข 

ในทุก ๆ ป หมูบานนางเลงตองประสบกับสภาพเหตุการณ คือ เมื่อมีฝนตกในปริมาณมาก จะ

ทำใหมีปริมาณน้ำในแมน้ำไหลเชี่ยวทำใหตลิ่งพังทลาย และเมื่อถึงฤดูแลงน้ำในคลองก็จะแหงทำให

ประชากรใน พื้นที่ประสบพบเจอกับปญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวิต    

ดวยเหตุน้ีองคการบริหารสวนตำบลกบินทรจึงไดรวมปรึกษาหารือกับผูนำชุมชนและประชาชน

ในพื้นที่   บานนางเลง หมู 5 เพื่อหาวิธีในการแกไขปญหาใหประชาชนในพื้นที่มีน้ำไวอุปโภคบริโภค

ตลอดทั้งป จึงไดรวมกันคิดทำโครงการข้ึน เรียกวา ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

3.2 วิธีการศึกษา 

ใชวิธีการสัมภาษณโดยลงพื้นที่จริง โดยสัมภาษณผูใหญบาน,สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล,         

คนพื้นเพในพื้นที่และหนวยงานที่มีสวนรวมหลักในการบริหารและการจดัการฝายชะลอน้ำ คือ องคการ

บรหิารสวนตำบลกบินทรและการประปาสวนภูมิภาค โดยการสัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตำบล

และผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค ผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

สำหรับการเก็บขอมูลที่นำมาใชในการวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณลงพื้นที่จริงคือ 

องคการบริหารสวนตำบลกบินทรโดยการสมัภาษณทานายกองคการบริหารสวนตำบลกบนิทร ผูจัดการ

การประปาสวนภูมิภาคกบินทรบุร ีผูใหญบานนางเลง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และคน 

พื้นเพในหมูบานนางเลงตามลำดับ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงคุณภาพผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตาง              

มีบทบาทชวยกันเรียบเรียงขอมูลขึ้นมาอยางถอยทีถอยอาศัย ผูใหสัมภาษณเปนผูเลาประสบการณ 

ความคิด ความรูของตัวเอง สวนผูสัมภาษณเปนผูสรางหัวขอในการสนทนา ขณะเดียวกันผูสัมภาษณก็

จะเฝาฟงอยางจดจอพรอมกับกระตุนใหผูใหสัมภาษณเรียกความคิด ความทรงจำหรือประสบการณ

ออกมาอยางเปนเรื่องราวและมีความหมาย โดยผูสัมภาษณจะเปนผูชวยดึงขอมูล ชวยใหผูถูกสัมภาษณ

เรียบเรียงเรื ่องราวออกมาอยางมีความหมายใหไดมากที ่สุด ผู วิจ ัยในฐานะผู ส ัมภาษณจะมองหา

ความหมายที่จากคำสัมภาษณที่มักอยูกระจัดกระจายในรูปแบบของความทรงจำ ความคิดเห็น หรือใน

รูปแบบอื่น ๆ จากผูใหสัมภาษณ แลวเชื่อมโยงความหมายเหลานั้นสรางเปนขอมูลที ่มีความหมาย

สำหรับงานวิจัย  ขณะที่เราสัมภาษณอยูน้ันเราก็ใชวิธีการสังเกตเขาชวย ดูลักษณะทาทีของการตอบวา

ตรงประเด็นหรือเขาใจคำถามมากนอยเพียงใด ซึ่งจะทำใหเราไดคำตอบที่เราตองการเพื่องานวิจัยของ

เราจะไดสมบูรณ เมื ่อไดขอมูลอยางที ่ไดตั ้งใจไว เราก็นำขอมูลที ่ได มาศึกษาอยางละเอียดพรอม

จัดระบบหมวดหมู ตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัยที่กำหนดไว และนำขอมูลจากภาคสนาม ที่เก็บ

รวบรวมไดจากการสำรวจเบื้องตน การสังเกตการสัมภาษณ และการสนทนากลุม ซึ่งไดจดบันทึกไวใน

สมุด และบันทึกเสียงมาถอดความ มาแยกประเภท จัดหมวดหมู และสรุปสาระสำคัญตามประเด็นที่

ทำการศึกษาวิจัย 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 

   ผูศึกษาไดกำหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี วิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ โดยใช

ทฤษฎีการมี สวนรวมกับทฤษฎีภาวะผูนำในการวิเคราะหขอมูล เพราะผูวิจัยมีความเชื่อวาการที่จะ

ประสบความสำเร็จได น้ันตองอาศัยผูนำที่มีความสามารถและการมีสวนรวมระหวางองคการกับชุมชน

เปนหลัก จึงจะสามารถ แกไขปญหาที่ตนเหตุไดอยางแทจริง โดยเขียนพรรณนาวิเคราะห  

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถนำเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 

ปจจุบันฝายชะลอน้ำเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีความคงทนถาวรมากกวาฝายคอนกรีต

ลวน รูปรางขนาดตองมีการคำนวณออกแบบตามหลักวิชาการ มีการพิจารณารายละเอียดมากกวา             

ฝายชนิดอื่น ๆ ฐานฝายมีลักษณะเปนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังอยูบนพื้นที่แข็งแรงตลอดความกวาง

ของคลองพระปรง ตัวฝายมีขนาดเหมาะสมทำดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายมักทำเปนชองใหน้ำไหล

ผาน สามารถปรับระดับน้ำโดยใชแผนกระดานเสียบปดไว กักน้ำเมื่อตองการใหน้ำยกระดับสูงข้ึน                

ฝายชะลอน้ำยังสงผลใหทรัพยากรดินและน้ำมีสภาพอุดมสมบูรณ ดังนั้นการบริหารและการจัดการ

ทรัพยากรดานดินและน้ำอยางเปนระบบยังชวยใหพื้นดินมีความชุมชื้นทำใหผืนปาในบริเวณใกลเคียง

เกิดความอุดมสมบูรณและมีความสำคัญตอระบบ นิเวศเปนอันมาก ฝายชะลอน้ำนับเปนการแกไข

ปญหาในระยะยาว และหากถึงชวงฤดูน้ำไหลแรงสามารถ ชะลอการไหลของน้ำใหชาลง เพื่อเปนการ

ปองกันมิใหหนาดินพังทลาย ยามเมื่อถึงฤดูแลงฝายชะลอน้ำก็ยัง สามารถกักเก็บน้ำไวใหประชากรใน

หมูบานไดใชประโยชนจากน้ำไดอีกดวย 

ปจจัยที่ทำใหฝายชะลอน้ำประสบความสำเร็จมีดังน้ี ไดแก ดานผูนำ ดานงบประมาณ ดาน

การมีสวนรวมและ ดานนโยบายท่ีสงเสริม   

ดานผูนำ เปนผูที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาที่ประชากรในเขต

การปกครอง ของตนประสบพบเจอปญหา มีการวางแผนงานที่รัดกุม ชัดเจน ทีมงานแตละฝายมี

สมรรถภาพในการ ปฏิบัติงาน เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝาย การติดตามประสานงานการสื่อสาร

อยางทันถวงที สิ่งที่สำคัญ อีกดานคือ ผูนำองคการสรางแรงบันดาลใจใหกับลูกนองแรงจูงใจใหกบัผู            

มีสวนรวมทุกภาคสวน มีการติดตามการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนเพื่อใหเกดิการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนเน้ืองานไดเสร็จ ก็มี  การวัดผลประเมินผลที่ไดจากการบริหารจัดการฝายชะลอน้ำในครั้งน้ี 

ดานงบประมาณ เมื่อเกิดปญหาและมีแนวทางการแกไข สิ่งหน่ึงที่ขาดไมไดในการดำเนินงาน

ใหสำเร็จเสร็จสิ้นคือ งบประมาณ ดังน้ันความพรอมในดานน้ีจึงเปนปจจัยหลักในการแกปญหาอีกดาน

หน่ึง งบประมาณเปนเครื่องมือที่ใชในการวางแผนและควบคุมการทำงานทางการเงินขององคการ เปน

ระบบที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแกไขและพัฒนาประเทศ ตามระเบียบวาระแหงชาติ 
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นโยบายที่ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลางไปสูภาคปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการฝายชะลอน้ำเพื่อการ

อนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรซีึ่งได เปดการประมูลงานการทำฝายขึ้น เพื่อใหหนวยงานภาคเอกชนเขามายื่นซองประมูล

งาน เพื่อที่จะดำเนินการ การแกไขปญหาจนเปนฝายชะลอน้ำ ข้ึนในปจจุบัน และในปจจุบันน้ีก็ยังมีการ

ดูแลรักษาปรับปรุงฝายชะลอน้ำนี้อยูตลอดเวลา ซึ่งผูที่ทำหนาที่ดูแลในครั้งน้ี ก็จะมีทั้งบุคลากรของ

ภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย คอยประสานงานกับภาคเอกชนที่เปนผูกอสราง เพื่อความเปนอยูที่ดีของ

ประชากรในหมูบานและความมั่นคงทางสังคมตลอดจนเปนการพัฒนาประเทศตอไป 

ดานการมีสวนรวม การมีสวนรวมคือการเปดโอกาสใหประชากรในหมูบาน ไดมีสวนรวมใน

การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบตอ

ตัวประชากรในหมูบานเอง การมีสวนรวมเปนการที่ประชากรในหมูบานเห็นพองตองกันและเขามารวม

รับผิดชอบในการดำเนินการแกไขพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ กระทำผานกลุมหรือ

องคการเพื่อบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค ผูทำวิจัยไดสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ

กับประชากรในหมู 5 บานนางเลง ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 

3 รายดวยกัน พรอมทั้งไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ สามารถอธิบายการมีสวนรวมของประชากร

ในหมูบานได ดังน้ี ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและทำประมง (น้ำจืด) แตไม

สามารถประกอบกิจการไดตลอดทั้งป เนื่องจากประสบกับปญหาการขาดแคลนทรัพยากรดินและน้ำ 

จนเปนปญหาตอประชากรในหมูบาน ประชากรจึงรวมกลุมขอความชวยเหลือจากผูใหญบาน เกิด             

การประชุมเพื่อลงประมติความตองการของคน ในหมูบาน เพื่อใหภาครัฐไดเขามาชวยแกไขปญหา              

ในครั้งน้ี หลังจากที่ประชากรไดมีสวนรวมแจงความ ประสงคเพื่อใหภาครัฐเขามาแกไขปญหาในพื้นที่

แลว ผูใหญบานเปนอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่คอย ประสานงานกับภาครัฐ เพื่อแจงปญหาที่เกิดขึ้นใน

หมูบานที่ตนไดปกครอง ภาครัฐเมื่อไดรับเรื่องก็ลงพื้นที่ ในทันที ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อสอบถาม

ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหประชาชนไดมี  สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพราะ

จะไดเปนไปในทิศทางที่ประชากรในหมูบานตองการ จากกลุมตัวอยางที่ไดสัมภาษณมาทั้งหมดลวน              

มีความพึงพอใจในการแกไขปญหาในครั้งน้ีมาก จากตางฝายตางมีสวนรวมในการแกไขปญหาในครั้งน้ี

ไดสำเร็จจึงเปนที่มาของ ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง)  

จากกลาวมาขางตนจึงหมายถึง การเปดโอกาสใหผูใหญบานไดมีสวนชวยเหลือกัน ตั้งแตการ

วางแผน การ  บริหารงบประมาณ การดำเนินการ และการติดตามและการประเมินผล ดังน้ัน ผลสำเรจ็

ของการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตำบลกบินทรและการมีสวนรวมของ

ประชากรในหมูบานอยางแข็งขัน  โดยประชากรในหมูบานตองรูวาพวกเขาตองการอะไรเพื่อการพัฒนา

ความเปนอยูของตนเอง  
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ดานนโยบายที่สงเสริม ดานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายดวยภัยพิบัติ              

จากธรรมชาติ สิ่งที่ภาครัฐ มองเห็นจึงทำใหเกิดแนวคิดที่วา การสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นเพื่อให

ทรัพยากรธรรมชาติมีความมั่นคงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่เปนเครื่องยืนยันไดวา ประชากรในพื้นที่ไดมีดนิและ     

น้ำที่อุดมสมบูรณในการทำการเกษตรและทำใหระบบนิเวศโดยรอบกลับมาอุดมสมบูรณ  

ดานการสงเสริมใหประชาชนมีรายได/อาชีพเสริมตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

อาชีพเปนสิ่งหน่ึงที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิต เน่ืองจากชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 

ประมงน้ำจืด และปลูกพืชหมุนเวียน (พืชระยะสั้น) เมื่อมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึงทำใหชีวิตความเปนอยูของชาวบาน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดตลอดทั้งป 

ไมเปนหนีน้อกระบบ นี่เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เปนเครื่องยืนยันไดวา ภาครัฐมีการบริหารและการจัดการที่ดี 

ทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน 

ดานสังคมและคุณภาพชีวิตนับเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทำใหภาครัฐตองสนับสนุนสงเสริมชาวบาน 

เนื่องจากเปนการสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐกับชาวบานไดโดยตรง ทำใหชาวบานในพื้นที่มี

คุณคาตอการบริหาร และการจัดการของภาครัฐ กลาวคือไมเปนการมองขามหรือเพิกเฉย ซึ่งประเด็น

หลักในดานสังคมก็คือ การไดเปนสวนหน่ึงของสังคม ระหวางบุคคลที่ใหความสนับสนุนและแสดงออก

ถึงความสนใจชวยเหลือ วาภาครัฐยังใสใจไมทอดทิ้งกัน และกลาวในดานคุณภาพชีวิต เมื่อภาครัฐ               

เขามาแกไขปญหาไดตรงจุด ทำใหชาวบานในพื้นที่เกิดความพึ่งพอใจ ที่ภาครัฐสนับสนุนสงเสริมชีวิต

ความเปนอยู ใหกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ ดีกวาเกาและย่ังยืน 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารและการจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบล

กบินทร :  กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรกัษดินและน้ำ (คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบล

กบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยผู วิจัยเลือกที ่จะศึกษาประวัติความเปนมาของ                  

ฝายชะลอน้ำ เพราะการสรางฝายไมไดเปนการสรางประโยชนแคเพียงอนุรักษดินและน้ำเพียงเทาน้ัน 

แตยังสงผลกระทบใหระบบนิเวศรอบขางมีความอุดมสมบูรณ ตลอดจนทำใหชาวบานมีน้ำไวใชอุปโภค

บริโภค สรางรายไดในกับคนในหมูบาน โดยใชวิธีการสัมภาษณเก็บขอมูลกับผูนำหมูบาน ประชากรใน

พื้นที่ตลอดจนผูนำองคการภาครัฐ โดยทุกภาคสวนนั่นมีสวนรวมในการแกไขปญหาการบริหารและ              

การจัดการดวยกันทั้งสิ้น การสรางฝายชะลอน้ำเปนความตองการของคนในหมูบานที่ตองการใหเกิดข้ึน

อยางมีความคิดเห็นตรงกัน จึงเกิดการดำเนินงานสรางฝายชะลอน้ำขึ้นเพื่อแกไขปญหาอยางตรงจุด              

อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน อยางเต็มที่ทั้งในดานการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ 
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ความรวมมือจากประชากรในหมูบาน ตางใหการสนับสนุนเต็มที่ ทั้งนี้ยังเปนการสนับสนุนใหชาวบาน     

ในพื้นที่ไดทำมาหากินในภูมิลำเนาของตนเองและเปนการสรางรายไดตลอดทั้งปอีกดวย รวมทั้งเปน  

การสานสัมพันธการทำงานระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนในหมูบาน ใหทั้งสองฝายมีสวนรวมใน                 

การแกไขปญหา 

ปจจุบันนี้ฝายชะลอน้ำไดสรางคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานใหกินดี อยูดี และมีสุข ตาม            

แผนยุทธแหงชาติ ที่อยากใหประชากรในพื้นที่ตามภูมิลำเนา มีที่ดินทำกิน โดยไมบุกรุกพื้นที่ปาสงวน

ของประเทศ น่ันเอง ฝายชะลอน้ำในปจจุบันภาครัฐและทุกภาคสวนยังใหความสนใจในการดูแลรักษา 

เพื่อใหฝายชะลอ น้ำนี้อยูคูกับประชากรในหมูบานและเปนแหลงสรางคุณภาพชีวิตและคุณประโยชน

ตลอดไป  

5.2 อภิปรายผล  

5.2.1 ประวัติความเปนมาของฝายชะลอน้ำ คือ สิ ่งกอสรางขวางหรือกั ้นทางน้ำ 

สามารถลดความเร็วและ ชะลอความแรงของน้ำในฤดูฝนอีกทั้งชวยกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงได  

5.2.2 ประโยชนของฝายชะลอน้ำ ชวยลดการพังทลายของหนาดิน มีน้ำใชอุปโภค

บริโภค รวมถึงสราง อาชีพและรายไดตลอดทั้งป ตลอดจนระบบนิเวศในหมูบานกลับมาอุดมสมบูรณ  

5.2.3 ดานการสรางฝายชะลอน้ำควรสำรวจสภาพภูมิประเทศหรือคลองที่เหมาะสม 

ในการกอสราง กำหนดประเภทและเลือกรูปแบบ สำหรับการกอสรางฝายชะลอน้ำ ใหมีความเหมาะสม

กับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่น้ัน ๆ 

5.2.4 ดานการบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำผลวิจัยพบวา เมื่อหลังฤดูฝนควรมีการปลูก

ตนไมเพิ่มเติมโดยรอบบริเวณทีส่รางฝายเพื่อฟนฟูระบบนิเวศของปาตนน้ำ เพื่อใหดินมีความแขง็แรง 

อีกทั้งยังเปนแหลงอุมน้ำใตดินอีกดวย 

5.2.5 แนวทางที่ทำใหฝายชะลอน้ำ ประสบความสำเร็จมาจนถึงปจจุบันนี้เกิดขึ้นได

จากภาวะผูนำ เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการจัดการองคความรูที่มีอยู ใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยตองสามารถสรางแรงจูงใจใหกับบุคคลในองคการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ การที่จะ

ประสบความสำเร็จไดนั ้น ผู นำตองเขาใจปจจัยทั ้งภายในและภายนอกองคการดวย เพื ่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตรงตามเปาหมายที่ไดต้ังไว รวมถึงมีการวางแผนการบรหิารและการจดัการอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง นอกจากการมีภาวะผูนำแลวที่ทำใหฝายชะลอน้ำประสบความสำเร็จไดในครั้งน้ี คือการมี

สวนรวมจากหลาย ๆ ภาคสวน ไมวาจะเปน ภาคประชาชนในหมูบาน รวมทั้งภาคเอกชนที่เขามามี              

สวนรวมในการสรางฝายในครั้งน้ี  
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การนำมาซึ่งผลประโยชนในระยะยาวน้ันจะตองคำนึงถึง นโยบายของภาครัฐเปนหลัก 

และเกิดการปฏิบัติงานรวมมือกัน ไมวาจะเปน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ไดมีสวนรวม

ในการแกไข ปญหา เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม และไมกอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากร อันเปนผลกอใหเกิด

การพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

5.2.6 ดานการปฏิบัติงานของภาครัฐ จะเห็นไดวา การบริหารและการจัดการของ

องคการบริหารสวนตำบล กบินทร มีความพรอมที่จะแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางมี ระเบียบแบบแผน การมอบหมายงานใหบุคลากรหรือหนวยงานภาคเอกชน           

ที่ไดเขามาปฏิบัติงานในครั้งน้ี  ลวนแลวแตมีความเปนภาวะผูนำที่จะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางแทจริง 

5.2.7 ดานการมีสวนรวมในการสรางฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู 5 บานนางเลง ในครั้งน้ี

เกิดจากความสัมพันธของประชากรและการติดตอสื่อสารกันของประชากรในหมูบาน ความเปนผูนำ

ของนักการเมืองและ ขาราชการในทองถิ่น ลวนมีสวนรวมเพื ่อหาแนวทางในการแกไขจนประสบ

ความสำเร็จ  

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

การเปลี่ยนแปลงเปนภาวะหรือปรากฏการณที่ไมหยุดนิ่งและเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

ดังนั้นในฐานะของผูวิจัยขอเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนำมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับการพัฒนาหมูบานและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ฝายชะลอน้ำที่ประสบความสำเร็จมาถึงปจจุบันนี้ถือวามีการบริหารและการจัดการ

ตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนำและทฤษฎีการมีสวนรวมในการดำเนินงานเปนหลัก แตอกีมุม

หนึ่งที่ขาดไมไดเลยคือการมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน เปนอีกหนึ่งแนวคิดและทฤษฎทีี่จะทำให

เน้ืองานมีคุณภาพ จึงขอเสนอทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) มาเปนหลักในการปฏิบัติงาน

ของผูนำองคการอีกดานหน่ึง ดังน้ี 

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relations)  เปนทฤษฎีใหความสำคัญตอมนุษยและ

พฤติกรรมของมนุษย มนุษยมีชีวิตจิตใจ เกียรติศักดิ์ศรี มีคุณคา อยามองวามนุษยเปนเครื ่องจักร               

การบริหารที่ประสบความสำเร็จตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับมนุษยเปนสำคัญ การสรางมนุษยสัมพันธ

นั้น เมื่อทำไดแลวจะอำนวยประโยชนใหกับการดำรงชีวิต ครอบครัวและการทำงาน สำหรับในดาน            

การทำงานน้ันมีขอที่ควรปฏิบัติคือการสรางความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในองคกร

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจำเปนตองการ การสื่อสารเพื่อรวมดำเนินงานใหบรรลุภารกจิของ

องคการ โดยผูบังคับบัญชาจะทำหนาที่อำนวยการใหนโยบายและขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเหมาะสม

แกพนักงาน และในทางตรงกันขามก็ตองรับฟงขาวสารขอมูล ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหสามารถประสานงานในการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนำขององคการบริการสวนตำบลกบินทร: กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ 

(คลองพระปรง) บานนางเลง หมู 5 ตำบลกบินทร อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษางานใหครอบคลุมทุกดาน เชน งานดานงบประมาณ 

งานดานการจัดซื้อจัดจาง งานดานทรัพยากรมนุษย (HRD) ควรทำใหหลากหลาย ไดแก 

 5.3.2.1 ควรศึกษาประสิทธิภาพการใชงบประมาณ ขององคการบริหารสวน

ตำบลกบินทร 

 5.3.2.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองคการบริหาร

สวนตำบลกบินทร 

 5.2.2.3 ควรศึกษาการสงเสริม บำรุง ปรับปรุงและพัฒนาฝายชะลอน้ำ 

 5.2.2.4 ควรศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยากรดินและน้ำ 

5.3.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอเสนอแนะทางนโยบายเพื่อการปฏิบติัและการพัฒนาที่ย่ังยืนของฝายชะลอน้ำเพื่อ

การอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) ควรเปนการกำหนดโครงการและทำใหขับเคลื่อนโครงการฝาย

ชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ (คลองพระปรง) โดยเนนที่ 

 5.3.3.1 ในดานของการปฏิบัติงานของฝายชะลอน้ำ ควรมีการกำหนดระยะเวลา

ของการซอมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาใหชัดเจน เพื่อใหการใชงานของฝายชะลอน้ำมีคุณภาพ   

 5.3.3.2 ในดานการไดรับผลประโยชน ผู นำชุมชน (ผู ใหญบาน) ควรมีการ

ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำหรือมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ในหมู บาน เพื ่อเปนผูที่คอยกระจายขอมูล ขาวสารเกี ่ยวกับสภาพของฝายชะลอน้ำและใหความรู

เบื้องตนเมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำ จะไดมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางถูกวิธี 

 5.3.3.4 ในดานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกบินทร ควรมีการ

แตงต้ังคณะกรรมที่ทำหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผลของโครงการฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ

ดินและน้ำ (คลองพระปรง) อยางตอเน่ือง 

 5.3.3.5 ในดานของการมีสวนรวมผูนำในชุมชน (ผูใหญบาน) และเจาหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตำบลกบินทรควรมีวิธีการสรางการมีสวนรวมและเกิดความรูสึกวาประชากรใน

หมูบานมีความเปนเจาของ (Encourage Local Ownership) 
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5.3.4 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 5.3.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในหมูบาน ในเรื่องของการวางแผน 

การกำหนดการ แผนการพัฒนาหมูบาน สนับสนุนศักยภาพการทำงานและสนับสนุนความเขมแข็งของ

ผูนำชุมชน (ผูใหญบาน) ใหสามารถขับเคลื่อนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.3.4.2 ผูนำชุมชน (ผูใหญบาน) องคการบริหารบริหารสวนตำบลกบินทรควร 

มีการใหคาตอบแทนและรางวัลใหกับคณะกรรมการในหมูบานเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจใน 

การปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเลี้ยง โลรางวัลแกคณะกรรมการที่มีความประพฤติและการปฏิบัติงานดีเดน 

เปนตน 

 5.3.4.3 แตงต้ังคณะกรรมการในหมูบานและคณะกรรมการขององคการบรหิาร

สวนตำบลกบินทร ใหมีสวนรวมในการประเมินการวางแผนงาน ระหวางการดำเนินงาน และหลังจาก

โครงการเสร็จสิ้นเพื่อใหมคีณะกรรมทั้งภายในและภายนอก โดยใชวิธีการหมุนเวียนประชากรในหมูบาน

และบุคคลากรในองคการไดมีสวนรวมในการทราบถึงผลของการพัฒนาและผลประโยชนของฝาย            

ชะลอน้ำ 

 5.3.4.4 องคการบริหารสวนตำบลกบินทรควรสงเสริมความเขมแข็งของประชากร

ในหมูบาน โดยเนนไปที่การรักษาฝายชะลอน้ำที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยู หากองคการบริหารสวน

ตำบลกบินทรมุงเนนไปที่ปจจัยดังกลาว ยอมจะเปนประโยชนอยางมากตอการแกไขปญหาทรัพยากร

ดานดินและน้ำเพื่อนำไปสูความมั่นคงและย่ังยืนสืบไป 
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ปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ              

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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   บทคัดยอ 
 

การวิจัย ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนต

ไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค และเพ่ือศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย               

5 ดาน ไดแก  ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานความเปนรูปธรรมของ

การบริการลูกคา ดานการสรางความเชื่อม่ันแกผูรับ และดานการเขาใจและรูจักผูรับบริการ 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี                        

และมีรายได 30,001 - 40,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางใหความเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ัง                

5 ดาน และกลุมตัวอยางใหความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอยูในระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา

ที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ี

แตกตางกัน และจากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
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ความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้ง 5 ดาน ซึ่งสวนใหญ

อยูในระดับมาก ดังนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคควรวางแผนและกำหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพ             

การบริการใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
คำสำคัญ: ปจจัยคุณภาพการบริการ PEA VOLTA Application การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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Abstract 
 

The objectives of service quality study that affecting to satisfaction of users who 

used charging station of Provincial Electricity Authority (PEA) were the relationship of 

personal differentiate factors which affecting to user’s satisfaction used charging station 

of PEA and the relationship of service quality factors which affecting to user’s satisfaction 

used charging station of PEA Including 5 sub-variables are Responsiveness, Reliability, 

Tangible, Assurance and Empathy 

The result indicated the most of sample are male, age between 31-40 years old 

with bachelor degree who were 30,001-40,000 baht of income per month. Users grade 

the opinion of service quality all 5 sub-variables and user’s satisfaction used charging 

station of PEA in high level. The 1st hypothesis test resulted find that, with differ personal 

of level of education that effecting to differ of user’s satisfaction. The 2nd hypothesis 

test resulted find that, service quality factors all 5 sub-variables have positive related 
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with user’s satisfaction used charging station of PEA. Most of them are in high level. 

Therefore, PEA should plan and make strategy for service quality development to 

conform to user’s satisfaction used charging station of PEA. 

 

Keyword:  Service Quality Factors, PEA VOLTA Application, Provincial Electricity Authority 

(PEA) 

1. บทนำ 

รถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) เปนเทรนดโลกที่กำลังมาแรงและเปนจุดพลิกผัน

ของอุตสาหกรรมรถยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากรถยนตไฟฟาเกิดจากการพัฒนาของ

เทคโนโลยี เปนรถยนตที่ชวยลดมลภาวะ ชวยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และชวยรักษาสภาพแวดลอม 

เนื่องจากรถยนตไฟฟาเปนรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โดยการกักเก็บพลังงานไฟฟาไวใน

แบตเตอรี่และเปนรถยนตที่ไมมีเครื่องยนตไมใชน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไมเกิดการเผาไหมและไมปลอยควัน

จากทอไอเสีย รถยนตไฟฟาจึงถือเปนรถยนตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (GridWhiz, 2562)   

ปจจุบันประเทศไทยมีผูที่ใหความสนใจรถยนตไฟฟาเพิ่มเปนจำนวนมาก เนื่องจากรถยนต

ไฟฟาไดถูกพัฒนาใหสามารถขับไปไดไกลมากขึ้น และแนวโนมราคาของรถยนตไฟฟาที่จะลดลงใน

อนาคต  เนื่องจากมีบริษัทตางชาติหลายคายที่ผลิตรถยนตไฟฟาขึ้นและแตละคายก็แขงขันกันดวย

ขนาดของตัวรถยนต และขนาดของแบตเตอรี่ที ่มีความแตกตางกันทำใหคนที่สนใจรถยนตไฟฟามี

ตัวเลือกที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งนโยบายของภาครัฐก็ชวยสนับสนุนใหคนใชรถยนตไฟฟามากขึ้น โดย

การยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคตเพ่ือรองรับความตองการพลังงานไฟฟาท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) สนับสนุนการจัดตั้งโรงงาน

ตนแบบผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและลิเธียมซัลเฟอรในไทย และสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุ

ไฟฟาสำหรับภาครัฐและเอกชน 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถยนต

ไฟฟา และตองการจะผลักดันใหประชาชนหันมาใชรถยนตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น กฟภ. จึงไดลงทุนติดตั้ง

สถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา (PEA VOLTA) โดยเริ ่มติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา จำนวน              

11 แหง ครอบคลุมพื้นท่ี 9 จังหวัด รองรับการใหบริการอัดประจุยานยนตไฟฟาแบบชารจเร็ว หรือ 

Quick charge ในเสนทางหลักสูเมืองใหญและแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ และในป 2563 - 2564 กฟภ.   

มีแผนการขยายโครงขายสถานีอัดประจุยานยนตไฟฟาเพิ่มอีก 62 แหงในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

ตั้งแตภาคเหนือจนถึงภาคใตทุกระยะ 100 กิโลเมตร ตามถนนสายหลักของประเทศไทย เพ่ือใหผูใชงาน

รถยนตไฟฟาเกิดความมั่นใจในการเดินทางไปในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศไทยไดเหมือนกับการใชงาน

รถยนตน้ำมันทั่วไป พรอมทั้ง กฟภ. ไดพัฒนา PEA VOLTA Application เพื่ออำนวยความสะดวก
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ใหกับผูใชยานยนตไฟฟาไดใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟาที่สะดวกขึ้น และในชวงกลางป 2563                  

ท่ีผานมานั้น กฟภ. ไดเปดสถานีอัดประจุไฟฟาเชิงพาณิชยอยางเปนทางการ โดยการคิดเงินคาอัดประจุ

ยานยนตไฟฟาผาน PEA VOLTA Application เพ ื ่อทดสอบระบบและร ับฟงความคิดเห ็นจาก

ผูใชบริการ หลังจากที่เปดใชบริการไปชวงหนึ่ง กฟภ. พบปญหาขัดของหลายอยางทั้งในสวนของ                

ตูชารจยานยนตไฟฟาและตัวแอปพลิเคชัน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาปจจัยดานคุณภาพ             

การบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค                 

ซึ่งผลการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะชวยใหองคกรไดรับทราบปญหาและความตองการของผูใชบริการ 

และนำผลการวิจัยท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานพัฒนากลยุทธการใหบริการใหสามารถ

ตอบสนอง ความตองการของผูใชบริการ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ              

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการตอบสนองการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของความนาเชื่อถือและไววางใจที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธความเปนรูปธรรมท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการสรางความเชื่อมั่นแกผูรับบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ               

ของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการที่มีผลตอ  

ความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยาน

ยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค” ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ                                   

โดยไดทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามประเด็นดังตอไปนี้ 
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3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) มีความเห็นวา คุณภาพการบริการเปนการใหบริการที่ตรงกับ

ความหวังของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับ สมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววา คุณภาพการบริการ

เปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไวเมื่อไดรับการบริการ ซึ่งหากบริการที่ไดรับนั้นดีผูรับบริการก็จะมี

ความพึงพอใจในการใหบริการ โดยจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความคาดหวังของผูรับบริการแต

ละบุคคลและความพึงพอใจนี้เองเกิดจากทัศนคติเม่ือไดรับการบริการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยงานวิจัย

ของ สุทธาทิพย กำธรพิพัฒนกุล, นรินทร สมทอง และ นพพงศ เกิดเงิน (2561) ศึกษาถึงปจจัยดาน

คุณภาพการใหบริการที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาการตั้งใจซื้อซ้ำ และการบอกตอของ

ผู ใชบริการในธุรกิจ LINE MAN พบวา คุณภาพการใหบริการที ่ดีของ LINE MAN ทั้ง 5 ดาน ซ่ึง

ประกอบดวย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของการใหบริการดานการตอบสนองตอ

ลูกคา ดานการสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา และดานความเอาใจใสลูกคาสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ LINE MAN สอดคลองกับงานวิจัยของ สกุลทิพย โยธินนรธรรม (2556) ศึกษาถึงคุณภาพ

การใหบริการตอความพึงพอใจของผูบริโภคอาหารญี่ปุ นในราน Oishi Grand พบวา คุณภาพการ

ใหบริการท้ัง 5 ดานมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในราน Oishi Grand  

คุณภาพการบริการ เปนสิ่งที่ลูกคาประเมินจากองคประกอบหลาย ๆ ดาน ซึ่งจะไมประเมิน                     

โดยใชองคประกอบใดเพียงอยางเดียว แตเปนการประเมินที่ใชทุกองคประกอบรวมกัน อีกทั้งยัง              

ตองเปนองคประกอบทางดานเหตุผลที่ไมนับรวมถึงทางดานความรูสึก และจะไมถูกประเมินกอนจะ              

มีการซื้อบริการ Roest & Pieter (1997) องคประกอบที่ถูกประเมินจากลูกคาดังนี้ไดถูกพัฒนาโดย 

Parasuraman et al. (1988) ที่ไดพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินการรับรูของลูกคาตอคุณภาพการ

บริการในธุรกิจบริการ และธุรกิจคาปลีกและเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานบริการ 

หรือเรียกวา SERVQUAL ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก  

1. ความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให 

เห็นและลูกคาสามารถรับรูไดจากสัมผัสทั้งหาซึ่งทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก ไดแก เครื่องมือ 

เครื่องใช อุปกรณ พนักงานใหบริการ สภาพแวดลอม รวมถึงเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารโดย

ประกอบดวยขอคำถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก 1) ความทันสมัยของอุปกรณ 2) สภาพแวดลอม ของ

สถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา มีความพรอมในการใหบริการ 3) มีการตกแตงสถานีที่สวยงาม 4) มี

เอกสารเผยแพรเก่ียวกับการบริการ 

2. ความเชื ่อถือและไววางใจได (Reliability) คือ ความสามารถในการใหบริการตามที่ได

สัญญาไวกับผูรับบริการอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค และมีความสม่ำเสมอ ประกอบดวยขอ

คำถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก 1) ความสามารถในการใหบริการไดตรงตามที่สัญญาไวกับผูรับบริการ

อยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 2) มีการเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการที ่ถูกตองและเหมาสม                 

3) ดูแล ใสใจปญหาของผูรับบริการ  4) พรอมใหความชวยเหลือใหบริการตามท่ีไดสัญญาวาจะทำ 
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3. การตอบสนองตอผูใชบริการ (Responsiveness) คือ หมายถึงผูให บริการมีความพรอม

และความเต็มใจที่จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที 

ชวยเหลือผูรับบริการใหบริการอยางทันทีทันใด และรวดเร็วฉับไว ประกอบดวยขอคำถามที่เกี่ยวของ           

4 ขอ ไดแก 1) ระบบมีความรวดเร็วและพรอมในการใหบริการ 2) มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว 3) ความ

พรอมของเจาหนาที่ในการใหบริการแกผู ใชบริการทันทีที่ตองการ 4) ตอบสนองตอคำรองขอของ

ผูรับบริการโดยทันที 

4. การใหความมั่นใจ (Assurance) คือ ความสามารถในการสรางความเชื่อมั ่นใหเกิดกับ

ผูรับบริการ ผูใหบริการตองแสดงถึงทักษะความรูความสามารถดวยความสุภาพ ออนโยนใหบริการดวย

ความซื่อสัตยซึ่งนำไปสูการสรางใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือหรือไววางใจได ประกอบดวยขอคำถาม

ที ่เกี ่ยวของ 4 ขอ ไดแก 1) ความรู ความสามารถของเจาหนาที ่ในการใหขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับ                

การบริการ 2) การสรางความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใชบริการ 3) ความมีมารยาทและความสุภาพ

ของเจาหนาท่ี 4) พฤติกรรมของเจาหนาท่ีในการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการ 

5. ความเห็นอกเห็นใจหรือการเขาใจและรับรูถึงความตองการของผูรับบริการ (Empathy)                               

การดูแลเอาใจใสและใหความสนใจผู ร ับบริการตามความตองการที ่แตกตางของผู ร ับบริการ                      

เปนรายบุคคล ประกอบดวยขอคำถามที่เกี ่ยวของ 5 ขอ ไดแก 1) การใหความสนใจและเอาใจใส

ผูใชบริการ 2) เวลาในการเปดใหบริการขององคกร 3) โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ

องคกร 4) ความสนใจผูใชบริการอยางแทจริงของเจาหนาท่ี 5) ความสามารถในการเขาใจในความ

ตองการเฉพาะของผูใชบริการอยางชัดเจน  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา ปจจัยคุณภาพการบริการอันไดแก การตอบสนองตอ

ลูกคา ความนาเชื่อถือและไววางใจได ความเปนรูปธรรมของการบริการ การใหความเชื่อมันตอลูกคา 

และการรูจักและเขาใจลูกคา เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยจึงใชปจจัยดังกลาวในการศึกษาเรื่องปจจัยคุณภาพ             

การบริการท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ไดใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือ

ทัศนคติสวนบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับ

การตอบสนองหรือบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่งและความรูสึกดังกลาวจะลดลงหากความตองการหรือ

จุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง” โดยความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดรับการบริการ

อยางเต็มที่จากผูใหบริการ จนลูกคารูสึกวาคุมคาที่ไดมาใชบริการ โดยการบริการจะสามารถสราง            

ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดยากกวาสินคา เนื่องจากสินคาเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนามาอยูแลวและ

คอนขางไมเปลี่ยนแปลง แตคุณภาพการใหบริการขึ้นอยูกับพนักงาน ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ
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และบริบทตาง ๆ หรือลูกคาที่มาใชบริการมีความตองการที่เฉพาะมากเกินกวาที่พนักงานจะใหบริการได 

และ จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) กลาววา ความพึงพอใจเปนระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคล

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและลูกคาเปนผล 

มาจากการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งที่ลูกคา

ไดรับจริงจากการบริการ จากงานวิจัยของ ภรภัทร จันกลิ่น (2560) ไดศึกษาอิทธิพลของคุณภาพ             

การใหบริการคุณคาที่รับรูดานคุณภาพและคุณคาที่รับรูดานราคาตอการใชงานระบบความพึงพอใจ 

ความตั้งใจใชบริการอยางตอเนื่อง และการบอกตอของลูกคาที่ใชบริการสั่งอาหารทางออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจใชบริการอยางตอเนื่องของลูกคา

ที่ใชบริการการสั่งอาหารทางออนไลนหากลูกคาพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันบริการสั่งอาหารท่ี

สะดวก รวดเร็วจะสงผลใหลูกคาตั้งใจที่จะใชบริการแอปพลิเคชันบริการสั่งอาหารอยางตอเนื่องตอไป 

และหากลูกคาพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของระบบการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันบริการ                 

สั่งอาหารจะสงผลใหลูกคาไมยุติการใชบริการแอปพลิเคชันบริการสั่งอาหารอยางแนนอน เชนเดียวกับ

งานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของคุณคาที ่รับรู ตอความไวเนื ้อเชื ่อใจ ความพึงพอใจ การบอกตอ และ                   

การกลับมาซื้อซ้ำของผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครของ อัมพล ชูสนุก, เมขลา              

สังตระกูล, ฉวีวรรณ ชูสนุก และ กิตติ เจริญพรพานิชกุล (2561) ท่ีกลาววา ความพึงพอใจของผูบริโภค

มีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาซื้อซ้ำของผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของรานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อผูบริโภคพึงพอใจตอคุณภาพวัตถุดิบ รสชาติของอาหาร และราคาอาหารของรานผูบริโภคก็จะ

กลับมารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพของทางรานอีกครั้งถึงแมวาราคาสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ และ

หากพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของรานอาหารพึงพอใจตอพนักงานและการใหบริการของราน ผูบริโภค

ก็จะมีความผูกพันตอรานและตองการกลับมารับประทานอาหารอีกในอนาคต ดังนั้นเมื่อผูบริโภคมี

ความพึงพอใจตอรานอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นจึงทำใหการกลับมาซื้อซ้ำ

เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย 

ดังนั้นการใหบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคจัดเปนรูปแบบการ

ใหบริการอยางหนึ่งจึงจำเปนตองใหความสำคัญกับความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการ               

เกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ำอีก 

3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุ

ยานยนต ไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ทรงพล ทองวิจิตร และ สิทธิชัย ฝรั่งทอง (2557) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจคุณภาพ

การใหบริการ บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จำกัด ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย อยูในระดับมาก โดยปจจัยดานเพศ 

ระดับการศึกษา รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพ          

การใหบริการของ บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จำกัด ในภาพรวมไมตางกัน แตอายุท่ีตางกัน



แคทรียา ปานบวัคล่ี และ บุญอนันต พินยัทรัพย 
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มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จำกัด ในภาพรวม

ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ คำโยค และคณะ (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 

ผูรับบริการที่มีเพศแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ            

ทางสถิติ โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศหญิงและเพศชาย                

มีพฤติกรรมของการสื่อสารแตกตางกัน              

นอกจากความแตกตางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาแลว ปจจัย               

สวนบุคคล ดานระดับรายไดก็สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการเชนเดียวกัน จากผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักทองเที ่ยวชาวตางชาติที ่ม ีต อการใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขำเดช (2557) และการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชบริการโรงแรม เวสติน แกรนดสุขุมวิท ของ ธัญญารัตน บุญตอ (2552) ที่พบวา ลูกคาที่มีรายได

นอยจะมีความพึงพอใจในการเขารับบริการสูงกวาลูกคาที่มีรายไดสูงกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ               

ธนิตา ทองมา (2559) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการโรงพยาบาลทหารผานศึก 

พบวา ผูรับบริการที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน จะมีความพึงพอใจตอการใชบริการของ

โรงพยาบาลทหารผานศึกนอยกวาประชาชนผูมารับบริการท่ีมีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท 

 จากแนวคิดที ่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอความพึงพอใจ              

ในการใชบริการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดนี้มาประกอบเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจาก    

ปจจัยสวนบุคคลมีความแตกตางกันอาจทำใหเกิดการเลือกใชบริการที่แตกตางกันดวย  อีกทั้งปจจัย   

สวนบุคคลที่ยังเปนเกณฑวัดที่ทำใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนำปจจัยสวน             

บุคคลดังกลาวมาเปนตัวแปรตนในการศึกษาเรื่อง ปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.4  ความสัมพันธของการตอบสนองตอลูกคาที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ            

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

Zuithaml, Bitner, & Gremler (2006) กลาววา การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

คือ ความตั้งใจที่แสดงถึงความพรอมยินดีใหบริการเสมอและรวดเร็วเมื่อผูรับบริการเขามาติดตอมี

เครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) ระบบมีความรวดเร็วและพรอมในการ

ใหบริการ 2) มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว 3) ความพรอมของเจาหนาที่ในการใหบริการแกผูใชบริการ

ทันทีท่ีตองการ 4) ตอบสนองตอคำรองขอของผูรับบริการโดยทันที ดังนั้นองคการจะตองใหบริการอยาง

เปนระบบมีความพรอมในการใหบริการ และใหคำปรึกษาแกผู รับบริการได โดย รัตนา บุญแสดง 

(2553) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการใหบริการระบบทะเบียนออนไลน โดยใชแบบจำลอง               

E-RecS-QUAL กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตอบสนอง
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การใชบริการวาบริษัทตองมีวิธีแนะนำหรือคูมือแนะนำสำหรับ การเขาใชงานระบบไดทราบถึงขั้นตอน

กระบวนการท่ีใชงานอยางชัดเจนและในกรณีผูใชบริการเกิดปญหา จากการใชงานระบบผูใหบริการตอง

ดำเนินการแกไขปญหาไดอยางทันทวงที เพื่อใหสงผลกระทบตอผู ใชบริการนอยที่สุด นอกจากนี้                  

ธันยชนก บุญสมบัติ (2556) ศึกษาปจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค สายซิตี้ไลน พบวา ปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการเปนปจจัยท่ี

แสดงถึงความพรอมของการบริการที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการไดอยาง

ทันทวงทีและทำใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกจากการใชบริการไดนั ้นสามารถทำนายหรือสง          

ผลตอความพึงพอใจในการมาใชบริการไดมากที่สุดขณะเดียวกันจากการวิเคราะหชองวางก็พบวา             

ผูที ่มาใชบริการมีความไมพึงพอใจในดานตอบสนองตอผู ร ับบริการมากที่สุด ดังนั้นหากผู บริหาร         

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค ตองการที่จะปรับปรุงคุณภาพบริการ เพื่อใหผูที่มาใชบริการเกิดความ             

พึงพอใจมากขึ ้นนั ้นผู บริหาร ควรเริ ่มปรับปรุงจากปจจัยดานการตอบสนองตอผู ร ับบริการเปน              

อันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน วิมูลชาติ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ 

กลุมคนทำงานในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส โดยผลการศึกษาพบวา กลุมคนทำงานผูใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอส มีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมีผลตอความถ่ีในการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอส คือ คาโดยสาร ความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยการใหบริการของรถไฟฟา             

บีทีเอสที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ คือ การบริการของพนักงานที่มีความนาเชื่อถือ และความมั่นใจ    

ในความปลอดภัย 

ดังนั ้นจึงสรุปไดวา ปจจัยการตอบสนองตอลูกคาสงผลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการ                  

ผูใหบริการจะตองมีความพรอมในการใหบริการทั้งในเรื ่องของการใหคำแนะนำ คำปรึกษา และมี            

ความพรอมในการใหบริการและพรอมท่ีจะแกปญหาใหกับผูใชบริการไดทันทีตามท่ีลูกคาตองการ อีกท้ัง

ผูใหบริการจะตองใหบริการอยางสะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหได               

มากท่ีสุด เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3.5  ความสัมพันธของความนาเชื ่อถือและไววางใจไดที ่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

Zuithaml, Bitner, & Gremler (2006)  กลาววา ความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูใหบริการ

ตองแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือใหบริการตามที่สัญญาไวตรงตามความตองการของผูรับบริการไมมี

ความผิดพลาด มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการ

ใหบริการไดตรงตามที่สัญญาไวกับผูรับบริการอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 2) มีการเก็บรักษา

ขอมูลของผูใชบริการที่ถูกตองและเหมาะสม 3) ดูแล ใสใจปญหาของผูรับบริการ 4) พรอมใหความ

ชวยเหลือใหบริการตามที่ไดสัญญาวาจะทำ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชาปวีณ กกกำแหง และ 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิผลของคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจใน                

การเปลี่ยนแปลงผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พบวา มิติคุณภาพการบริการที่ผู บริหารควรเนนย้ำ                



แคทรียา ปานบวัคล่ี และ บุญอนันต พินยัทรัพย 
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เปนพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไว คือ การใหบริการตองมีความนาเชื่อถือ ความสามารถทำตาม

สัญญาท่ีใหไว และความมีมาตรฐานคงเสนคงวาในการใหบริการหรือมีการใหบริการท่ีเกิดความผิดพลาด

นอยที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน วิมูลชาติ (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของกลุม

คนทำงานในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส พบวาคุณภาพการใหบริการดานความนาเชื ่อถือสงผล                  

ตอความพึงพอใจของกลุมคนทำงานในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ดังนั้นการใหบริการของรถไฟฟา 

BTS ที่ไดรับความนาเชื่อถือมาอยางยาวนาน เครื่องจำหนายบัตรโดยสารรถไฟฟา BTS สามารถออก

บัตรไดอยางถูกตอง การใหบริการและการเดินรถของรถไฟฟา BTS มี ความตรงตอเวลา และพนักงาน

ประจำเครื่องเติมเงินบัตรรถไฟฟา BTS มีความรอบคอบและเชื่อถือได จึงสงผลใหผูใชบริการเกิดความ

พึงพอใจ อีกทั้งยังสัมพันธกับงานวิจัยของ ฐิติมา นิยม (2557) ไดทำการศึกษาคุณภาพการใหบริการท่ี

สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา 

ดานความนาเชื่อถือสงผลตอ  ความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยดานความนาเชื่อถือและไววางใจ                

ไดมีผลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนั้น             

หากองคการมีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงก็จะทำใหผูใชบริการเกิด

ความเชื่อถือ เชื ่อมั่น และกลับมาใชบริการซ้ำอีก อีกทั้งผู ใหบริการตองสามารถใหบริการตามที่ได 

สัญญาไวอยางมีขอผิดพลาดนอยที่สุด และผูใหบริการจะตองสามารถเก็บขอมูลและรักษาขอมูล               

ของลูกคาไว เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3.6  ความสัมพันธความเปนรูปธรรมของการบริการที ่ส งผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุ ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

Zuithaml, Bitner, & Gremler (2006) กลาววา ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

เปนสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณตาง ๆ ดูสวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ               

มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) ความทันสมัยของอุปกรณ 2) สภาพแวดลอม

ของสถานีอัดประจุยานยนตไฟฟามีความพรอมในการใหบริการ 3) มีการตกแตงสถานีที่สวยงาม                  

4) เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับการบริการ จากผลการศึกษางานวิจัยของ ปญญาวุธ ถมยาวิทย (2553) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการบริการหลังการขาย โดยใชแบบจำลอง SERVQUAL 

กลาววา ปจจัยดานรูปลักษณทางกายภาพ ลูกคามีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนี้ (1) พนักงานตอง                

แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม (2) เครื่องมือและอุปกรณในการซอมบำรุง ตองมีเพียงพอและ             

พรอมใชงานอยูเสมอ (3) มีจำนวนพนักงานตองเพียงพอในการใหบริการแตละครั้ง และ (4) พนักงาน

ตองมีความพรอมของอุปกรณดานความปลอดภัยในการทำงาน โดยปจจัยทั้ง 4 ขอ เรียงลำดับความ            

พึงพอใจจากมากไปนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธแตง สกุลสุวรรณ (2553) พบวา การนำ

อุปกรณเทคโนโลยีมาชวยในการใหบริการ เชน การใชเครื่องพีดีเอในการทำออเดอร และออกใบกำกับ

ภาษีหรือมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ดูทันสมัย เพื่อทำใหบริการมีความรวดเร็ว สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วิภาวี ชาดิษฐ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอคุณภาพบริการ

แผนกจายยาผูปวยนอก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูมา รับบริการคาดหวัง 

และรับรู เรื ่องการแตงกายของเจาหนาที ่แผนกจายยาผู ปวยนอกแตงกายสุภาพเหมาะสมกับงาน             

มากที่สุด เนื่องจากกลุมงานเภสัชกรรมใหเจาหนาที่รับใบสั่งยาใสเสื้อกาวน และเภสัชกรทุกคนใน              

แผนกจายยาผูปวยนอกใสเสื้อกาวนที่มีชื่อและตราสัญลักษณสภาเภสัชกรรมตามกฎระเบียบของกลุม

งานเภสัชกรรม ซึ่งเปนการแตงกายที่เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของจิตตะวดี ปรางยะพันธ 

(2554: 65-70) ที่ศึกษาในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช พบวา ผูมารับบริการพึงพอใจมากที่สุด เรื่อง

เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย 

สรุปไดวา ปจจัยความเปนรูปธรรมของการบริการทั้งในเรื่องของความทันสมัยของอุปกรณ 

สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ หรือการเผยแพรเอกสารที่เกี ่ยวกับการบริการสงผลตอความ               

พึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หากองคกรไมใหความสำคัญ

กับปจจัยความเปนรูปธรรมหรือละเลยปจจัยนี้ไปก็อาจะสงผลทำใหองคกรไมไดเปนตัวเลือกแรก ๆ ท่ี

ผูใชบริการนึกถึงหรือสงผลใหองคกรไมมีความโดนเดนในตลาด 

3.7  ความสัมพันธของการสรางความเชื่อมั่นแกผูรับบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990) กลาววา การสรางความเชื่อมั่นหรือการสราง

ความมั่นใจ   ใหกับผูรับบริการ (Assurance) ผูใหบริการจะตองสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการ              

เมื่อผูรับบริการมาติดตอสุภาพออนนอมและมีความรูในงานบริการเปนอยางดีมีเครื่องมือในการวัด

คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการบริการ 2) การสรางความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใชบริการ 3) ความมีมารยาทและ

ความสุภาพของเจาหนาท่ี 4) พฤติกรรมของเจาหนาที่ในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ จาก

งานวิจัยของ ปญญาวุธ ถมยาวิทย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการบริการ

หลังการขาย โดยใชแบบจำลอง SERVQUAL กลาววา ปจจัยดานการสรางความเชื่อมั่นหรือการให 

ความมั่นใจ (Assurance) สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปนอยได ดังนี้ (1) พนักงานตองมี

มนุษยสัมพันธที่ดีและสุภาพออนนอม (2) บริษัทตองมีการแจงลวงหนา หากมีการเปลี่ยนแปลงการ

ใหบริการ (3) พนักงานตองมีความรอบคอบในการทำงาน (4) พนักงานตองมีความรูความชำนาญงานท่ี

ใหบริการ และ (5) ลูกคาตองไดรับขอมูลที่ถูกตองชัดเจนจากพนักงานสอดคลองกับงานวิจัยของ                    

ภูรีภัทร ชั่งจันทร (2558) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส พบวา

ผูใชมีความพึงพอใจในดานบุคลากรมากที่สุด ทั้งในดานการแตงกายของพนักงานและมารยาทของ

พนักงานท่ีมีอัธยาศัยดีพูดจาไพเราะ มีความกระตือรือรนในการใหบริการเปนอยางดี อีกท้ังงานวิจัยของ 

โสภิตา รัตนสมโชค (2558) พบวา ปจจัยดานบุคลากร อันไดแก เจาหนาที่หรือพนักงานที่ใหบริการดี                         

มีการประชาสัมพันธ สามารถใหคำแนะนำและอธิบายขั้นตอนการใหบริการไดละเอียด เขาใจงาย              
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มากขึ้น สงผลใหผู ใชบริการเกิดความพึงพอใจในบริการที่ตนไดรับ และงานวิจัยของ มุกดาวรรณ 

สมบูรณวรรณะ (2558) พบวา พนักงานที่มีมนุษยสัมพันธดี มีมารยาท พูดจาสุภาพ ทำใหผูใชบริการ

รูสึกประทับใจ และเกิดความตองการใชบริการซ้ำครั้งตอไป ซึ่งทักษะการใหบริการของพนักงานจะ             

ชวยสงเสริมใหคุณภาพของงานบริการสูงข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) ได

ศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา คุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจแกลูกคาสงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสาร

รถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเปนไปตามคำกลาวของ นิติพล                 

ภูตะโชติ (2550) กลาววา ลูกคาตองการความปลอดภัยท้ังชีวิต ทรัพยสิน และบริวาร สถานบริการใดท่ี

มีความเสี่ยงลูกคาจะหลีกเลี่ยงไมไปใชบริการ ลูกคาจะเลือกไปใชบริการที่มีความปลอดภัยสูง ถึงแมวา

ราคาจะแพงกวาลูกคาก็เต็มใจที่จะจาย ดังนั้นการที่รถไฟฟา BTS มีการบริหารงานตามระบบการ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมีระบบการจัดการความปลอดภัยดานการปองกันการตกราง ทำให

ลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการถึงแมวาการใชบริการรถไฟฟา BTS จะมีคาใชจายใน   

การใชบริการมากกวาขนสงสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ เชน รถเมล หรือ รถตูโดยสาร เปนตน 

ดังนั้นสรุปไดวา ปจจัยดานการสรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค การสรางความเชื่อมั่นถือเปนการสราง

ความไวเนื ้อเชื ่อใจใหกับผู ใชบริการ หากการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถสรางความเชื่อมั ่นใหกับ

ผูใชบริการไดไมวาจะเปนความเชื่อมั่นของอุปกรณอัดประจุยานยนตไฟฟา หรือระบบการทำงานของ

แอปพลิเคชัน PEA VOLTA ก็จะทำใหผู ใชบริการมีความพึงพอใจในการอัดประจุยานยนตไฟฟา               

การไฟฟาสวนภูมิภาคก็จะไดรับความนิยมจากผูใชบริการและประสบความสำเร็จในท่ีสุด 

3.8  ความสัมพันธของการเขาใจและรู จักผู ร ับบริการที ่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990) กลาววา การเขาใจและรับรูถึงความตองการ 

ของผูรับบริการ (Empathy) เปนการใหความสนใจและเขาใจในความตองการของผูรับบริการอยาง             

เอาใจใส และถือผลประโยชนของผูรับบริการเปนสำคัญ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบริการ 

ประกอบดวย 1) การใหความสนใจและเอาใจใสผูใชบริการ  2) เวลาในการเปดใหบริการขององคกร                

3) โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกร 4) ความสนใจผูใชบริการอยางแทจริงของ

เจาหนาท่ี 5) ความสามารถในการเขาใจในความตองการเฉพาะของผูใชบริการอยางชัดเจน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปญญาวุธ ถมยาวิทย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการ

บริการหลังการขาย โดยใชแบบจำลอง SERVQUAL กลาววา ปจจัยดานการเขาใจความตองการของ

ผูรับบริการหรือปจจัยดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) สามารถเรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้                  

(1) ลูกคาตองสามารถติดตอสื่อสารกับบริษัท/พนักงานไดงาย (2) บริษัทตองแสดงความจริงใจใน               

การยอมรับขอบกพรองเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด (3) ราคาคาแรงในการใหบริการมีความเหมาะสม                   
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(4) บริษัทตองมีความเอาใจใส และเขาใจปญหาตาง ๆ ของลูกคา (5) ราคาคาอะไหลตองมีความ

เหมาะสม และ (6) ลูกคาตองไดรับการแกปญหาและตอบขอสงสัยตาง ๆ จากบริษัทเปนอยางดี ซ่ึง

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) ไดศึกษาเรื ่องคุณภาพการ

ใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร พบวา คุณภาพ              

การใหบริการการเขาใจและรู จ ักล ูกคาสงผลตอความพึงพอใจของผู โดยสารรถไฟฟา BTS ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไวหากพนักงานที่ใหบริการลูกคาแตละรายดวย                 

ความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลลูกคาเปรียบเสมือนญาติโดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ี

พนักงานของรถไฟฟา BTS มีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสำหรับผูโดยสารเปนรายบุคคล เชน                

ผูพิการทางสายตา เปนตน มีการใหคำแนะนำเก่ียวกับรายละเอียดการใหบริการท่ีตรงกับความตองการ

ของผูโดยสารแตละคนสิ่งเหลานี้จะชวยใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจได 

 จากที่กลาวถึง ปจจัยการเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการสงผลตอความพึงพอใจ                          

ของผู ใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนั ้นการไฟฟาสวนภูมิภาคจึง

จำเปนตองศึกษาและทำความเขาใจความตองการของผูใชบริการวาผูใชบริการตองการบริการแบบไหน

อยางไร หากการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการไดและเขาใจ

รับรูถึงความตองการของผูรับบริการไดก็จะทำใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการ             

ซ้ำ ๆ 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดรวบรวมปจจัยคุณภาพ             

การบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค    

โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยตัวแปรตน ไดแก ปจจัย

สวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได) ปจจัยคุณภาพการบริการ ไดแก การตอบสนอง

ตอลูกคา ความนาเชื่อถือ และไววางใจได ความเปนรูปธรรมของการบริการ การสรางความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ และการเขาใจและรูจักผูรับบริการ ซึ่งตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูใชบริการ               

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จากตัวแปรตนและตัวแปรตามที ่ไดจากการศึกษาสามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 



แคทรียา ปานบวัคล่ี และ บุญอนันต พินยัทรัพย 

 
                      
                   205 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

     ตัวแปรตน (Independent)                        ตัวแปรตาม (Dependent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค  

โดยอัดประจุยานยนตไฟฟาผาน PEA VOLTA Application  ซ่ึงจากฐานขอมูลของระบบ PEA VOLTA 

Application ปจจุบันนั้นมีผูลงทะเบียนจำนวนมาก แตหากดูจากผูใชงาน (Users) ที่มีการใชงานซ้ำ 

(โดยดูจากจำนวน E-mail และชื ่อของผู ใช บร ิการ) มีจำนวน 307 Users (ขอมูลตั ้งแตว ันท่ี 1               

กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563)  ขนาดกลุมตัวอยางคำนวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีคาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยางจำนวน  

174 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสใหกลุมตัวอยางตอบตามขอเท็จจริง                                                   

จากนั้นผูวิจัยจึงนำขอมูลที่ไดไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา                                   

โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาร อยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย  (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test 

และ f-test การเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (Least Significant Difference) และการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• รายไดตอเดือน 

 

ความพึงพอใจของผูใชบริการอัด

ประจุยานยนตไฟฟา              

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 

ปจจัยคุณภาพการบริการ 

• การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

• ความนาเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) 

• ความเปนรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) 

• การสรางความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 

(Assurance) 

• การเขาใจและรูจักผูรับบริการ (Empathy) 
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6. สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัด              

ประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา                    

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

1.1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคแตกตางกัน 

1.2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคแตกตางกัน 

1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา

กับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตกตางกัน 

1.4 ระดับรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับ

การไฟฟาสวนภูมิภาคแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ               

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

2.1 การตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.2 ความนาเชื่อถือและไววางใจไดมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัด

ประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.3 ความเปนรูปธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยาน

ยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.4 การสรางความเชื่อมั่นมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2.5 การเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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7. ผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการท่ีสงมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนต

ไฟฟา กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ผลการศึกษาไดนำเสนอรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ ่งแบง                  

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

เพศ   

   ชาย 99 56.9 

   หญิง                    75 43.1 

รวม 174 100 

อายุ   

   21-30 ป 51 29.3 

31-40 ป 81 46.6 

41-50 ป 25 14.4 

51-60 ป 9 5.2 

มากกวา 60 ป 8 4.6 

รวม 174 100 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 3 1.7 

อนุปริญญา/ ปวส. 14 8 

ปริญญาตร ี 119 68.4 

ปริญญาโท 32 18.4 

ปริญญาเอก 6 3.4 

รวม 174 100 

รายไดตอเดือน   

10,001-20,000 บาท 10 5.7 

20,001-30,000 บาท 45 25.9 

30,001-40,000 บาท 67 38.5 

40,001-50,000 บาท 28 16.1 

มากกวา 50,000 บาท 24 13.8 

รวม 174 100 
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ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.9 

มีอายุอยูในชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 46.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.4       

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–40,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.5 

ตารางที่ 2: ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค แยกเปนรายดาน ดังนี้  

ดานท่ี 1 การตอบสนองตอลูกคา (Responsive) 

ปจจัยดานการตอบสนองตอลูกคา N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. การแจงปญหา/ขอเสนอแนะ ใน LINE@PEA  

VOLTA สามารถแกปญหาใหทานได 

174 3.6609 0.94040 มาก 

2. พนักงาน CALL CENTER 1129 สามารถแกปญหา/             

ใหคำแนะนำแกทานได 

174 3.6724 0.91969 มาก 

3. การใหบริการของเจาท่ีท่ีสถานีชารจ เชน รปภ. 174 3.6782 0.89951 มาก 

4. PEA VOLTA APPLICATION มีความรวดเร็วไมหนวง 174 3.9310 0.82298 มาก 

รวม 174 3.735 0.753 มาก 
 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากที่สุดเปนลำดับแรกในเรื่อง PEA 

VOLTA Application มีความรวดเร็ว ไมหนวง มีคาเฉลี่ย 3.9310 (S.D. = 0.82298) รองลงมา ไดแก 

เรื่องการแจงปญหา/ขอเสนอแนะใน Line@PEA VOLTA สามารถแกปญหาใหทานได มีคาเฉลี่ย 3.6609 

(S.D. = 0.94040) เรื ่องการใหบริการของเจาที่ที ่สถานีชารจ เชน รปภ. มีคาเฉลี่ย 3.6782 (S.D. = 

0.89951)  และเรื่องพนักงาน Call Center 1129 สามารถแกปญหา/ใหคำแนะนำแกทานไดมีคาเฉลี่ย 

3.6724 (S.D. = 0.91969) ตามลำดับ 

ดานท่ี 2 ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ปจจัยดานการตอบสนองตอลูกคา N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. ระบบการเติมเงินมีความนาเช่ือถือ 174 3.9483 0.80653 มาก 

2.  ระบบการชำระเงินมคีวามนาเช่ือถือ 174 4.0632 0.76144 มาก 

3. ระบบการจองคิวมีความนาเช่ือ ไมถูกผูใชบริการทาน

อ่ืนแซงคิว 

174 3.5057 0.94806 มาก 

4. อัตราคาใชบริการและกิโลวัตตของพลังงานในแอป

พลิเคชันตรงกับหนาตูชารจ 

174 3.9080 0.78471 มาก 

5. เจาหนาท่ี CALL CENTER 1129 ใหคำแนะนำท่ี

ถูกตอง 

174 3.7931 0.93904 มาก 

รวม 174 3.735 0.753 มาก 
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ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากที่สุดเปนลำดับแรกในเรื่องระบบ

การชำระเงินมีความนาเชื ่อถือ มีคาเฉลี ่ย 4.0632 (S.D. = 0.76144) รองลงมา ไดแก เรื ่องระบบ             

การเติมเงินมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.9483 (S.D. = 0.80653) เรื่องเจาหนาท่ี Call Center 1129 

ใหคำแนะนำที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.7931 (S.D. = 0.93904) เรื่องอัตราคาใชบริการและกิโลวัตตของ

พลังงานในแอปพลิเคชันตรงกับหนาตูชารจ มีคาเฉลี ่ย 3.9080 (S.D. = 0.78471) และเรื ่องระบบ             

การจองคิวมีความนาเชื ่อ ไมถูกผู ใช บริการทานอื ่นแซงคิว มีคาเฉลี ่ย 3.5057 (S.D. = 0.94806) 

ตามลำดับ 

ดานท่ี 3 ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

ปจจัยดานดานความเปนรูปธรรมของการบริการ N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. สถานท่ีตั้งอยูในจุดท่ีเขาใชบริการไดงาย และความ

ปลอดภัยสูง เชน มีแสงสวาง มีกลองวงจรปด 

174 3.9138 0.74379 มาก 

2. มีปายบอกทางหรือมีแผนท่ีนำทางไปยังสถานีอัด

ประจไุฟฟาท่ีเช่ือถือได 

174 3.8793 0.76960 มาก 

3.  มีปายบอกข้ันตอนวิธีการใชงานท่ีชัดเจน ไมยุงยาก 174 3.9080 0.75467 มาก 

4. อุปกรณชารจมีความทันสมัย และพรอมใชงาน 174 3.9253 0.76796 มาก 

5. หองรับรองมีความสะดวกและสะอาด 174 3.5230 0.92932 มาก 

รวม 174 3.829 0.627 มาก 

 

 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากที่สุดเปนลำดับแรกในเรื่องของ

อุปกรณชารจ มีความทันสมัยและพรอมใชงานมีคาเฉลี่ย 3.9253 (S.D. = 0.76796) รองลงมา คือ เรื่อง

สถานที่ตั้งอยูในจุดที่เขาใชบริการไดงาย และมีความปลอดภัยสูง เชน มีแสงสวาง มีกลองวงจรปดมี

คาเฉลี่ย 3.9138 (S.D. = 0.74379) เรื่องมีปายบอกทางหรือมีแผนท่ีนำทางไปยังสถานีอัดประจุไฟฟาท่ี

เชื่อถือได มีคาเฉลี่ย 3.8793 (S.D. = 0.76960) เรื่องมีปายบอกข้ันตอนวิธีการใชงานท่ีชัดเจนไมยุงยาก 

มีคาเฉลี่ย 3.9080 (S.D. = 0.75467) และเรื่องหองรับรองมีความสะดวกและสะอาด มีคาเฉลี่ย 3.5230 

(S.D. = 0.92932) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 4 การใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance) 

ปจจัยดานใหความมั่นใจแกลกูคา N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. พนักงาน Call Center 1129 พูดจาสุภาพออนนอม 174 3.7816 0.78166 มาก 

2. พนักงาน CALL CENTER 1129 มีความเขาใจ มี

ความรูในการใชงานอัดประจุไฟฟา 

174 3.7126 0.85893 มาก 

3. ขาวสาร POP-UP บน PEA VOLTA APPLICATION 

มีประโยชนสำหรับทาน 

174 3.9943 0.89635 มาก 

4. PEA VOLTA APPLICATION ใชงานงายและ        

ไมซับซอน 

174 4.0172 0.79357 มาก 

5. PEA VOLTA APPLICATION มีการอัปเดตขอมูล

สถานีท่ีติดตั้งใหมอยูเสมอ 

174 3.9540 0.83157 มาก 

รวม 174 3.892 0.689 มาก 
 

ผลการศึกษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากที ่สุดเปนลำดับแรกในเรื่อง

ขาวสาร pop-up บน PEA VOLTA Application มีประโยชนสำหรับทาน มีคาเฉลี่ย 3.9943 (S.D. = 

0.89635) รองลงมา ไดแก เรื ่อง PEA VOLTA Application ใชงานงายและไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 

4.0172 (S.D. = 0.79357) เรื ่อง PEA VOLTA Application มีการอัปเดตขอมูลสถานีที ่ต ิดตั ้งใหม            

อยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.9540 (S.D. = 0.83157) เรื่องพนักงาน Call Center 1129 พูดจาสุภาพออนนอม               

มีคาเฉลี่ย 3.7816 (S.D. = 0.78166) และเรื่องพนักงาน Call Center 1129 มีความเขาใจ มีความรู        

ในการใชงานอัดประจุไฟฟา มีคาเฉลี่ย 3.7126 (S.D. = 0.85893) ตามลำดับ 

ดานท่ี 5 การเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการ(Empathy) 

ปจจัยการเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการ N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. เวลาเปด-ปด ในการใหบริการมีความเหมาะสม 174 3.7184 0.89054 มาก 

2. พนักงาน CALL CENTER 1129 มีความเขาใจปญหา

ของทาน 

174 3.7586 0.85970 มาก 

3. แอดมิน Line @PEA VOLTA เขาใจปญหาของทาน 174 3.6149 0.85071 มาก 

4. อัตราคาใชบริการมีความเหมาะสม 174 3.8506 0.88701 มาก 

5. ทานรับทราบขอมลูขาวสาร PEA VOLTA ใน

หลากหลายชองทาง 

174 3.9598 0.82839 มาก 

รวม 174 3.780 0.697 มาก 
 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากที่สุดเปนลำดับแรกในเรื่องทาน

รับทราบขอมูลขาวสาร PEA VOLTA ในหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ย 3.9598 (S.D. = 0.82839) 

รองลงมา ไดแก เรื่องอัตราคาใชบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.8506 (S.D. = 0.88701) เรื่อง

พนักงาน Call Center 1129 มีความเขาใจปญหาของทาน มีคาเฉลี่ย 3.7586 (S.D. = 0.85970) เรื่อง
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เวลาเปด-ปด ในการใหบริการ มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.7184 (S.D. = 0.89054)  และเรื่องแอดมิน 

Line @PEA VOLTA เขาใจปญหาของทาน มีคาเฉลี่ย 3.6149 (S.D. = 0.85071) ตามลำดับ 

รวมทุกดาน 

ปจจัยการเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการ N 𝑿𝑿� S.D. แปลความหมาย 

1. ดานการตอบสนองตอลูกคา 174 3.735 0.753 มาก 

2. ดานความนาเช่ือถือ 174 3.843 0.669 มาก 

3. ดานความเปนรูปธรรมของการบรกิาร 174 3.829 0.627 มาก 

4. ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา 174 3.892 0.689 มาก 

5. ดานการเขาใจและรูจักลูกคา 174 3.780 0.697 มาก 

รวม 174 3.815 0.687 มาก 
 

โดยภาพรวม ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนต

ไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.815 (S.D. = 0.687) เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา                                                    

กับการไฟฟาสวนภูมิภาคสูงสุด คือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.892                            

(S.D. = 0.689) รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.843 (S.D. = 0.669)                                         

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.829 (S.D. = 0.627) ดานการเขาใจ

และรูจักลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.780 (S.D. = 0.697) และดานการตอบสนองตอลูกคา               

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.735 (S.D. = 0.753) ตามลำดับ 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค” ผูวิจัยไดตั้งสมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามี

ผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือไม ซึ่งผล             

การวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

8.1 เพศที ่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับ               

การไฟฟาสวนภูมิภาคไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

8.2 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟาไมแตกตาง

กัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนต

ไฟฟา ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิาค 

 
     212  

8.4 ระดับรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา    

ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.5 ปจจัยการตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ              

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.6 ปจจัยความนาเชื ่อถือและไววางใจไดมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.7 ปจจัยความเปนรูปธรรมของการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.8 ปจจัยการสรางความเชื่อมั่นแกผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

8.9 ปจจัยการเขาใจรับรูถึงความตองการของผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ            

พึงพอใจ ของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

9. อภิปรายผล 

ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา                                       

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถอภิปรายผลการศึกษาแตละดานได ดังนี้ 

ปจจัยการตอบสนองตอลูกคา จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยมากที ่สุด                                       

ในเรื่องของ PEA VOLTA Application มีความรวดเร็ว ไมหนวง เนื่องจากแอปพลิเคชัน PEA VOLTA                                     

มีการปรับปรุงระบบบอยครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับผูใชงานและใหสามารถใชงานไดงายขึ้น รวดเร็วข้ึน            

นอกจากความรวดเร็วของตัวแอปพลิเคชันจะเกิดจากตัวระบบเองแลว สัญญาณอินเตอรเน็ตมือถือ              

ของผูใชงานก็มีความสำคัญเปนอยางยิ่งเชนกัน เนื่องจากการอัดประจุยานยนตไฟฟาผานแอปพลิเคชัน

จำเปนตองใชสัญญาณอินเตอรเน็ตมือถือ หากมือถือแบตเตอรี่หมดหรือสัญญาณขาดหายตัวตูชารจจะ

หยุดการชารจ เพื่อรอใหผู ใชงานกลับเขาสูระบบอีกครั้ง และเมื่อผูใชงานกลับเขาสูระบบอีกครั้ง                 

ระบบทำการชารจตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกมล ลีลาธีรภัทร (2556) ไดทำการวิจัย

เกี่ยวกับความพึงใจของผูบริโภค ตอผลิตภัณฑขนมไทยเกาพี่นอง ผลการวิจัยพบวา ความรวดเร็วใน   

การใหบริการ ความถูกตองและรวดเร็ว ในการชำระเงินมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภค

ตอผลิตภัณฑขนมไทยเกาพี่นอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยชนก บุญสมบัติ (2556) ได

ทำการศึกษาปจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต              

เรล ลิงค สายซิตี้ไลน พบวา ปจจัยดานการตอบสนองตอผูรับบริการเปนปจจัยที่แสดงถึงความพรอม

ของการบริการที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการไดอยางทันทวงทีและทำใหผู               
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มาใชบริการไดรับความสะดวกจากการใชบริการไดนั้นสามารถทำนาย หรือสงผลตอความพึงพอใจใน

การมาใชบริการไดมากท่ีสุด 

ปจจัยความนาเชื่อถือและไววางใจ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยมากท่ีสุด                            

ในเรื ่อง ระบบการชำระเงินมีความนาเชื่อถือ เนื่องจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจางผูออกแบบ             

แอปพลิเคชันที่มีความนาเชื่อ ดังนั้นแอปพลิเคชัน PEA VOLTA จึงมีความนาเชื่อถือ ตั้งแตขั้นตอน           

ของการลงทะเบียน โดยมีการยืนยันตัวตนผานอีเมลของผูใชงาน และทุกครั้งที่ผูใชงานจะเขาสูระบบ

จะตองใสรหัส PIN 6 ตัวกอนถึงจะสามารถอัดประจุยานยนตไฟฟาได ซึ่งคลายกับตัวแอปพลิเคชัน              

ของธนาคาร อีกทั้งผู ใชงานจะตองเติมเงินในระบบโดยการใชคิวอารโคดเติมเงินผานแอปพลิเคชัน

ธนาคารของผูใชงานเอง เมื่อผูใชงานเติมเงินเสร็จสิ้นและอัดประจุยานยนตไฟฟาเสร็จสิ้นแลวระบบจะ

ขึ้นหนาจอชำระเงินใหกับลูกคา โดยการตัดเงินจากวอลเล็ต ที่ลูกคาไดเติมเขาไปกอนหนานี้พรอมท้ัง

แสดงยอดคงเหลือและประวัติการชารจใหกับลูกคา จะเห็นไดวาเรื่องระบบการชำระเงิน ระบบการ             

เติมเงิน และการเขาสูระบบของผูใชงานมีความสำคัญ และเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน 

วิมูลชาติ (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของกลุมคนทำงานในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส พบวา 

คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื ่อถือ สงผลตอความพึงพอใจของกลุ มคนทำงานในการใช           

บริการรถไฟฟาบีทีเอส ดังนั้นการใหบริการของรถไฟฟา BTS ที่ไดรับความนาเชื่อถือมาอยางยาวนาน 

เครื่องจำหนายบัตรโดยสารรถไฟฟา BTS สามารถออกบัตรไดอยางถูกตอง การใหบริการและการเดิน

รถของรถไฟฟา BTS มี ความตรงตอเวลา และพนักงานประจำเครื ่องเติมเงินบัตรรถไฟฟา BTS                    

มีความรอบคอบและเชื่อถือได จึงสงผลใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัย             

ของอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558) ไดศึกษาเรื ่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ

ธนาคารออนไลน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา ปจจัย              

ดานทัศนคติ ไดแก ความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับบริการของธนาคาร ผู ตอบแบบสอบถามมีความ                 

พึงพอใจมาก โดยขอที่พึงพอใจมากที่สุด คือ การใชบริการธนาคารออนไลนไมมีความยุงยาก รองลงมา 

คือ การบริการธนาคารออนไลนมีความถูกตองแมนยำ ความเชื่อถือและความไววางใจในบริการของ

ธนาคารในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ปจจัยความเปนรูปธรรมของการบริการ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวย    

มากที่สุด ในเรื่อง อุปกรณชารจมีความทันสมัย และพรอมใชงาน เนื่องจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค 

เลือกใชอุปกรณ การอัดประจุยานยนตไฟฟาท่ีมีความคงทนสูงกับบริษัทท่ีมีความนาเชื่อถือ ไมวาจะเปน

หัวชารจหรือตัวตูชารจ อีกทั้งแอปพลิเคชัน PEA VOLTA สามารถบอกสถานะของตูชารจและหัวชารจ

ได หากอุปกรณไมพรอมใชงานผูที ่ดูแลระบบก็สามารถแกปญหาใหกลับมาใชงานได จะเห็นไดวา

อุปกรณการชารจและตูชารจเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเปนอยางมาก และอาจมีผลตอความ                

พึงพอใจของผูใชบริการได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาวุธ ถมยาวิทย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
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กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการบริการหลังการขายโดยใชแบบจำลอง SERVQUAL กลาววา               

ปจจัยดานรูปลักษณทางกายภาพ (Tangibility) ลูกคามีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนี้ (1) พนักงานตอง

แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม (2) เครื่องมือและอุปกรณในการซอมบำรุงตองมีเพียงพอและ                 

พรอมใชงานอยูเสมอ (3) มีจำนวนพนักงานตองเพียงพอในการใหบริการแตละครั้งและ (4) พนักงาน

ตองมีความพรอมของอุปกรณดานความปลอดภัยในการทำงาน โดยปจจัยทั้ง 4 ขอ เรียงลำดับความ             

พึงพอใจจากมากไปนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธแตง สกุลสุวรรณ (2553) พบวา                        

การนำอุปกรณเทคโนโลยีมาชวยในการใหบริการ เชน การใชเครื่องพีดีเอในการทำออเดอรและออก

ใบกำกับภาษีหรือมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกท่ีดูทันสมัย เพ่ือทำใหบริการมีความรวดเร็ว 

ปจจัยการสรางความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวย

มากที่สุดในเรื่อง PEA VOLTA Application ใชงานงายและไมซับซอน มีฟงกชั ่นที่ผู ใชงานสามารถ

เขาใจไดดวยตัวเอง โดยไมตองขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากเจาหนาที ่โดยตรง อาจเปนเพราะ

ผู ออกแบบแอปพลิชันออกแบบไดดี เขาใจงาย ใชสัญลักษณหรือคำพูดในแอปพลิเคชันที่ชัดเจน                 

อีกทั้ง การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดจัดทำคู มือขั ้นตอนการอัดประจุยานยนตไฟฟาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไวทุกสถานี และมีคิวอารโคดคู มือขั้นตอนใหสำหรับผูใชงานที่ตองการอานคู มือบน               

มือถืออีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) ไดศึกษาเรื ่อง คุณภาพ              

การใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร พบวา คุณภาพ

การใหบริการดานการใหความมั่นใจแกลูกคาสงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเปนไปตามคำกลาวของ นิติพล ภูตะโชติ (2550) 

กลาววา ลูกคาตองการความปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพยสินและบริวาร สถานบริการใดที่มีความเสี่ยงลูกคา

จะหลีกเลี่ยงไมไปใชบริการ ลูกคาจะเลือกไปใชบริการที่มีความปลอดภัยสูง ถึงแมวาราคาจะแพงกวา

ลูกคาก็เต็มใจที่จะจาย ดังนั้นการที่รถไฟฟา BTS มีการบริหารงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 และมีระบบการจัดการความปลอดภัยดานการปองกันการตกราง (Railway Safety) ทำให

ลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการถึงแมวาการใชบริการรถไฟฟา BTS จะมีคาใชจายใน 

การใชบริการมากกวาขนสงสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ เชน รถเมล หรือ รถตูโดยสาร เปนตน 

ปจจัยการเขาใจและรูจักผูร ับบริการ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวย                

มากท่ีสุด ในเรื่อง ทานรับทราบขอมูลขาวสาร PEA VOLTA ในหลากหลายชองทาง เนื่องจากการไฟฟา

สวนภูมิภาค มี Official Account เพื่อไวใชเผยแพรของมูลขาวสารไมวาจะเปนชองทางยูทูป เฟสบุค    

โซเชี่ยวมีเดียตาง ๆ รวมทั้ง Line@ ซึ่งมีแอดมินคอยดูแลตอบคำถามและใหคำแนะนำกับผูใชงาน 

เพื ่อใหผู ใชงานสามารถทราบขาวสารตาง ๆ ของสถานีอัดประจุไฟฟาฯ ได ไมวาจะเปนขาวสาร               

เกี่ยวกับสถานีแหงใหม ขาวสารเกี่ยวกับการเปด-ปดการใหบริการของบางสถานี หรือขาวสารอัตรา                

คาอัดประจุยานยนตไฟฟา โดย Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1990) กลาววา การเขาใจและ

รับรูถึงความตองการของผูรับบริการ (Empathy) เปนการใหความสนใจและเขาใจในความตองการของ



แคทรียา ปานบวัคล่ี และ บุญอนันต พินยัทรัพย 
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ผู ร ับบริการอยางเอาใจใส และถือผลประโยชนของผู ร ับบริการเปนสำคัญ มีเครื ่องมือในการวัด                

คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1) การใหความสนใจและเอาใจใสผูใชบริการ 2) เวลาในการเปด

ใหบริการขององคกร 3) โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกร 4) ความสนใจ

ผู ใชบริการอยางแทจริงของเจาหนาท่ี 5) ความสามารถในการเขาใจในความตองการเฉพาะของ

ผูใชบริการอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพ

การใหบริการที ่ส งผลตอความพึงพอใจของผู โดยสารรถไฟฟา BTS ในกรุงเทพมหานคร พบวา                                         

คุณภาพการใหบริการการเขาใจและรูจักลูกคาสงผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS                                 

ในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั ้งไวหากพนักงานที ่ใหบริการลูกคาแตละราย                                              

ดวยความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลลูกคาเปรียบเสมือนญาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง                  

การที่พนักงานของรถไฟฟา BTS มีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสำหรับผูโดยสารเปนรายบุคคล              

เชน ผู พิการทางสายตา เปนตน มีการใหคำแนะนำเกี ่ยวกับรายละเอียดการใหบริการที ่ตรงกับ                   

ความตองการของผูโดยสารแตละคนสิ่งเหลานี้จะชวยใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจได 

10. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอผูใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟา                                             

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค จากผลการวิจัยที่กลาวขางตน ผูวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะสำหรับ                   

การวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชกลุมตัวอยางเดิม เพื่อสรางความ

นาเชื่อถือใหกับผลการวิจัย 

2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ                         

ของผู ใชบริการอัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื ่อใหทราบถึงความแตกตาง                                         

และความไดเปรียบเสียเปรียบในการใหบริการ 

3. การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชเพียงการสอบถามเบื้องตนโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

เทานั้น ซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว ดังนั้นหากตองการขอมูลที่สมบูรณมากขึ้นควรใชวิธีการศึกษาอื่นๆ                                     

รวมกับการเก็บขอมูล เชน การสังเกต การสัมภาษณ ซ่ึงจะทำใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือมากข้ึน 

4. จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีการใชบริการ 

อัดประจุยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคในชวงวันท่ี 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

เทานั้น  ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีการใชบริการอัดประจุ

ยานยนตไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคในชวงอ่ืนดวย เพ่ือจะไดทราบผลการวิจัยท่ีกวางข้ึน 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญา  

ของพนักงานสอบสวนระดับสถานีตำรวจ  

กรณีศึกษา : สถานีตำรวจในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

 

จิณฑจุฑา  ใตตา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั ้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) ศึกษากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวน ระดับสถานีตำรวจ 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของ

พนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ และ 3) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการสอบสวนคดีอาญา ระดับสถานีตำรวจ โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร และจาก             

การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับพนักงานสอบสวนในสวนของ

ขาราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการสอบสวนประจำสถานีตำรวจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 6 คน แลวนำมาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหโดยใชแผนภาพกางปลา

เพ่ือหาสาเหตุของปญหา และเรียบเรียงโดยใชวิธีการบรรยายลักษณะเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาสรุปไดวากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานี

ตำรวจ มี 11 ข้ันตอน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปรับปรงุและพัฒนากระบวนการสอบสวน

คดีอาญา คือ 1) พนักงานในองคการดานพนักงานสอบสวน ควรจัดอบรมความรูเก่ียวกับกฎหมาย และ

ทักษะในการใชจิตวิทยาในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชน จัดทำคูมือในการรวบรวมหลักฐานหรือ

แนวทางในการสอบสวนในคดีแตละประเภทโดยเฉพาะคดีท่ีมีลักษณะการกระทำผิดในยุคสมัยใหม และ

ควรจัดอัตรากำลังพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจใหเหมาะสม และมีการประเมินความรู

ความสามารถในการทำงานของพนักงานสอบสวนทุกคน ดานผูชวยพนักงานสอบสวน ตองจัดใหมี

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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  อีเมล: jinjutha.tha@gmail.com 
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ตำแหนงผูชวยพนักงานสอบสวนอยางเปนรูปธรรม โดยตองผานการอบรมหลักสูตรผูชวยพนักงาน

สอบสวน และดานผูบังคับบัญชาควรจัดใหมีการประเมินผูบังคับบัญชาแบบ 360 องศา และจัดให

ผู บังคับบัญชาเขารับการอบรมความรู เกี ่ยวกับกระบวนการสอบสวน 2) ทรัพยากรการเงินควรมี

งบประมาณคาเดินทาง คาวัสดุอุปกรณในการทำงาน และวัสดุอุปกรณในการเก็บรวบรวมหลักฐาน 

อยางเพียงพอใหตรงกับการใชจายตามความเปนจริง และคาตอบแทนจากการสอบสวนที่พนักงาน

สอบสวนควรปรับขึ้นใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 3) ขั้นตอนในการทำงาน ตองเปลี่ยน

ระบบการทำงานใหมีการบูรณาการทำงานเปนทีมรับผิดชอบแตละคดี และปฏิบัติหนาที่รับแจงความ     

ใหเหมาะสมกับชวงเวลาและปริมาณที่ประชาชนมาแจงความ อีกทั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติควร         

จัดทำบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน (MOU) กับหนวยงานที่ตองขอขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานใน    

ทางคดี และมีคาตอบแทนสำหรับบุคคลที่ตองมาใหการกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจอยาง

เหมาะสม สวนความรวมมือจากฝายอื่น ๆ ในองคการ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตองมีนโยบายให 

สถานีตำรวจทั่วประเทศจัดกิจกรรมสรางทีมสัมพันธ และนำเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศที ่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย มาใชในงานสอบสวน เริ่มจากการวางระบบฐานขอมูลในสำนักงานตำรวจ

แหงชาติใหทันสมัย ใหตรงกับความเปนจริง 4) การบริหารจัดการ ตำแหนงพนักงานสอบสวนตอง

กลับไปเปนแบบระบบ A.R.C. (Academic Rank Classification) อันเปนระบบที ่ใช การกำหนด

ตำแหนงในงานวิชาการ และตองจัดใหพนักงานสอบสวนที่มีรายชื่อประจำสถานีตำรวจปฏิบัติหนาท่ี              

รับแจงความทุกคน 5) สถานที ่ทำงาน ตองสงเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง                    

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย) ในทุกสถานีตำรวจ และตองกำหนดมาตรฐานของหอง               

สอบสวนคดีพิเศษประจำสถานีตำรวจ  

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 1. ตองมีนโยบายใหสถานีตำรวจท่ัวประเทศจัดกิจกรรมท่ี

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ตำรวจทุกฝายในสถานีตำรวจ เพื่อลดชองวางในการทำงาน 

สรางความสามัคคีใหองคการ เพื่อจะไดมีการรวมมือมือชวยเหลือการทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตอไป           

2. ควรทำบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน (MOU) กับหนวยงานที่ตองขอขอมูลเพื่อใหเปนหลักฐาน

ในทางคดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมหลักฐานใหกับพนักงานสอบสวน 3. ควรนำระบบ   

ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบสารสนเทศเพื ่อการบูรณาการขอมูลและกระบวน           

การทำงานภายในองคการ เพื่อรวมศูนยขอมูลไวในที่เดียวกันแตละฝายงานสามารถดึงขอมูลมาใชงาน      

ไดทันทีเปนการลดการทำงานที่ซ้ำซอนไมตอเนื่องของขอมูล สงขอมูลใหกันในแตละฝายทันที สะดวก

ตอการติดตามและควบคุม 

 

คำสำคัญ: ขาราชการตำรวจผูปฏิบัติหนาที่ดานสอบสวน  พนักงานสอบสวน  กระบวนการสอบสวน

คดีอาญาระดับสถานีตำรวจ 
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A study of guidelines for the development of criminal 

investigation procedures of the investigating officer at the 

police station Case Study: Police Stations in Bangkok Area 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) To study the process of investigating criminal 

cases by investigators. 2) To study the problems and obstacles in the criminal investigation 

process of the investigators. and 3) To develop recommendations for improving and 

developing the criminal investigation process at police station level by studying data 

collection from documents and from interviews with key informants through a semi-

structured interview with police investigators. which has the authority to investigate             

the police station in the Bangkok area, a total of 6 people were analyzed by content 

analysis. and analyzed using fishbone diagrams to determine the root cause of the 

problem. and compiled using descriptive methods. 

The results of the study concluded that the criminal investigation process by 

investigators at the police station level, There are 11 steps, problems, obstacles and 

suggestions for improving and developing the criminal investigation process: 1) Employees 

in the organization for investigating officers should organize training on knowledge of  

the law and skills in using psychology to mediate public disputes Prepare a manual for 
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collecting evidence or a guideline for investigating in each type of case, especially those 

that are characterized by offenses in the modern era. and should provide an appropriate 

rate of investigative staff at the police station and there is an assessment of the working 

knowledge of all investigators. Assistant investigative officer must establish a concrete 

position of assistant investigator must pass the training course for the assistant investigating 

officer and on the side of the supervisor, should arrange a 360-degree assessment of 

the supervisor and arrange for the supervisor to receive training in knowledge about the 

investigation process. 2) Financial resources should have a travel budget. Cost of 

materials and equipment for work and materials and equipment for collecting evidence 

sufficiently to match the actual spending and the compensation from the investigation 

that the investigating officer should be adjusted in accordance with the current economic 

conditions. 3) working steps must change the work system to integrate teamwork 

responsible for each case. And perform the duty of receiving notifications appropriate 

to the time and amount of time that people come to report. In addition, the Royal Thai 

Police should create a Memorandum of Understanding between the agencies (MOUs) 

with agencies that require information to be evidence in the case. And there is a 

compensation for those who must testify appropriately to the investigating officer at the 

police station. As for cooperation from other parties in the organization, the Royal Thai 

Police there must be a policy for police stations across the country to organize team 

building activities and bring technology or an efficient and modern information system 

used in the investigation. Starting from the database system in the Royal Thai Police to 

be up to date with reality. 4) Management the position of the investigator must return 

to the A.R.C. system (Academic Rank Classification), which is a system used to determine 

the position in academic work and must arrange for all investigating officers with a list 

of police stations to perform their duties to receive reports 5) The workplace must 

promote and support the 5 steps activities (clean, convenient, clean, hygienic, habit-

forming) in every police station. and must set the standard of the special investigation 

room at the police station  

Suggestions from this study are : 1.There must be a policy for police stations 

across the country to organize activities that build good relationships between all police 

officers in the police station. To reduce gaps in work create unity for the organization in 

order to have cooperation to help the work to achieve further success. 2.Should make 

a Memorandum of Understanding between an agency that requires information to be 
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evidence in a lawsuit to facilitate the collection of evidence for investigators. 3.Should 

bring an ERP (Enterprise Resource Planning) system or Information system for the 

integration of information and work processes within the organization. To consolidate 

the data center in one place, each department can retrieve the data for immediate use, 

reducing the work of redundant and discrete data. Send information to each other 

immediately. Easy to track and control 

 

Keywords: police officers who perform investigation duties, investigative officers, 

criminal investigation process police station level 

1. บทนำ 

กระบวนการสอบสวนเปนขั ้นตอนคุ มครองสิทธิมนุษยชน และการคุ มครองเสรีภาพของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเปนจุดเริ ่มตนของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่พนักงานสอบสวนตองดำเนินการเกี ่ยวกับความผิดที ่เกิดขึ ้นเพื ่อที ่จะทราบ

ขอเท็จจริงของเหตุการณ พิสูจนความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูกระทำความผิดนำไปสูการดำเนนิคดี  

โดยการเสนอความเห็นแหงคดีไปยังชั้นพนักงานอัยการ และเขาสูกระบวนการในชั้นศาลเพื่อพิจารณา

ตัดสินลงโทษผูกระทำความผิดตามกฎหมาย อันเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และใหความ

เปนธรรมในทางกฎหมายแกบุคคลฉะนั้นแลว การสอบสวนจึงมีความสำคัญ ที่ตองใชความละเอียด

รอบคอบและความสามารถเปนอยางมาก และในปจจุบันมีเพียงไมกี ่หนวยงานเทานั้นที่มีอำนาจ

สอบสวนคดีอาญา เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด(ป.ป.ส.) เปนตน แตทางเลือกในการริเริ่มคดีอาญาโดยสวนใหญแลวจะตองผานชองทางพนักงาน

สอบสวนของสำนักงานตำรวจแหงชาติเทานั้น   

สถานีตำรวจเปนหนวยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีพันธกิจดานปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมดานการบังคับใชกฎหมาย มีที่ตั้งอยูตามเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เปน

หนวยงานแรกที่ดำเนินการอำนวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางทั่วถึงทุกพื้นท่ี โดยแบงเปนเขต

อำนาจสอบสวนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ จากการดำเนินงานที่ผานมา การปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

สอบสวนตกอยูสภาวะวิกฤติศรัทธาจากประชาชนอยางรายแรง เชน กรณีการสอบสวนที่ไมถูกตอง แม

กรณีที ่เปนผูเสียหายเองยังตองใชเสนสายในการฝากฝงใหติดตามคดีหรือเขาแจงความรองทุกข                

ใชระยะเวลาดำเนินการและมีงานที่เกี ่ยวของอยูมากทำใหเกิดความลาชาจนเปนเสียงสะทอนจาก

ประชาชนที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ ซึ่งมองวาประชาชนยังไมไดรับความยุติธรรม อันเปนปญหาที่เกิดข้ึน

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในงานสอบสวน อีกทั้งในดานการบังคับใชกฎหมายยังไมสามารถลงโทษผูกระทำ

ผิดตามกฎหมายไดหรืออาจทำใหผูบริสุทธิ์ตองตกเปนเหยื่อและถูกดำเนินคดีอาญาแทน ยกตัวอยางคดี
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นายวรยุทธ อยูวิทยา ผูตองหาขับรถชนเจาหนาที่ตำรวจ สถานีตำรวจ นครบาลทองหลอซึ่งภายหลัง           

มีขอสรุปออกมาวาเปนกรณีที่เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม สมรูรวมคิดใหการชวยเหลือผูตองหา

และสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง นายอัจฉริยะ วิโรจนสุโนบล นักมวยแชมปสภามวยแหงเอเชีย ถูกซัด

ทอดดวยพยานหลักฐานท่ีไมมีน้ำหนัก วามีสวนเกี่ยวของคดีคายาเสพติด 3 ลานเม็ด จนถูกควบคุมตัว

อยูในเรือนจำถึง 14  เดือน ตอมาญาติของนายอัจฉริยะฯ ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเอง มาแสดง

ตอพนักงานอัยการจนกระทั่งพนักงานอัยการเชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์  จึงสั่งไมฟองซึ่งเปนปญหาสวนหนึ่ง

เทานั้น เปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งท่ีบังเอิญสังคมไดพบเจอ และงานสอบสวนยังถูกสังคมมองวาเปน

งานท่ีแสวงหาผลประโยชน ท่ีแมวาจะมีคาตอบแทนการทำสำนวนการสอบสวนใหกับพนักงานสอบสวน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังแลวก็ตาม แตในความเปนจริงนั้นยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอบสวนเปนตน 

ที่ผานมาหนวยงาน หรือนักวิชาการในกระบวนการยุติธรรมหลายทาน เห็นไดจากมีรายงาน

ทางวิชาการ หรืองานวิจัยท่ีศึกษาปญหาในกระบวนการสอบสวนจำนวนมาก ไดมีการเรียกรองใหปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม โดยเริ ่มตนจากปฏิรูปงานสอบสวนเนื่องจากเปนจุดเริ ่มตนของกระบวนการ

ยุติธรรม แตก็ไมสามารถปฏิรูปไดสำเร็จอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน และประชาชนสวนใหญยังคง          

ไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมจนเกิดเปนการพยายามแกไขอยูลักษณะวนกลับไป

เชนเดิม 

ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยเห็นวาแนวทางที่จะแกไขปญหาในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา

ดังกลาวไดนั้นตองศึกษาปญหาและจุดออนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสอบสวนในอดีตและปจจุบัน

จากมุมมองของพนักงานสอบสวนอันเปนการสะทอนปญหาจากผูที่ปฏิบัติงานในกระบวนการสอบสวน

คดีอาญาที่แทจริงเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบ และสามารถนำผลการศึกษาไปเปนปรับปรุงและพัฒนา            

ใหกระบวนการสอบสวนคดีอาญาในระดับสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อันเปนการทำให

ประชาชนไดรับความยุติธรรมในทางคดีอาญา และบรรลุเปาหมายขององคการตอไป    

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ 

2.2  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 

ระดับสถานีตำรวจ 

2.3  เพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญา ระดับ

สถานีตำรวจ 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูศึกษาสรุปไดวากระบวนการ

สอบสวนคดีอาญาในสวนขององคการตำรวจยังคงเปนปญหาอยูและมีปญหาเพ่ิมข้ึนจากสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ผานมามีผูมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานในการสอบสวนเองหรือ

ผูบังคับบัญชาที่สนใจตระหนักถึงปญหา เพื่อตองการพัฒนาในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา และ

แสดงใหเห็นจากการที่มีการศึกษา และมีผลงานทางวิชาการเรื ่อยมา แตก็ยังไมมีความคืบหนาใน                

การแกไขปญหาสาเหตุหนึ่งเปนเพราะที่ผานมายังแกไขปญหาไดไมตรงประเด็น ผูวิจัยจึงตองการศึกษา

ถึงสาเหตุที ่แทจริงของปญหาเพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสอบสวนตอไปโดยมี              

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของ

พนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ ประกอบดวยกระบวนการสอบสวนคดีอาญาท่ีพนักงานสอบสวน

ระดับสถานีตำรวจ ตองดำเนินการทุกขั ้นตอน กลุมตัวอยางในการศึกษาคือพนักงานสอบสวนใน              

สวนของขาราชการตำรวจซ่ึงมีอำนาจหนาที่ในการสอบสวน ตำแหนงรองสารวัตร(สอบสวน) และ

สารวัตร(สอบสวน) ที่ดำเนินการสอบสวนดวยตนเอง จำนวน 6 คน ประจำสถานีตำรวจในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful Selection) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดย

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และนำขอมูลที่ได              

มาวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะหโดยใชแผนภาพกางปลา 

(Fish – Bone Diagram) เพื่อใหทราบสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งโดยทั่วไปสาเหตุหลักของปญหาจะ

มาจาก 5 สาเหตุหลักดวยกันหรือที่เรียกวา 4M1E  คือ คน(Man) ทรัพยากรการเงิน(Money) ขั้นตอน

ในการทำงาน (Method) การบริหารจัดการ (Management) และสิ่งแวดลอมในการทำงาน (Environment) 

 

กระบวนการสอบสวนคดีอาญา  

ระดับสถานีตำรวจ 

 

ปญหาและอุปสรรคใน

กระบวนการสอบสวนคดีอาญา 

ระดับสถานีตำรวจ 

 

แนวทางการพัฒนากระบวนการ

สอบสวนคดีอาญาของพนักงาน

สอบสวน ระดับสถานีตำรวจ 
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เพื่อสรุปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน

ระดับสถานีตำรวจ เรียบเรียงโดยใชวิธีการบรรยายลักษณะเชิงพรรณนา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา   

ครั้งนี้ คือ เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  

4. ผลการศึกษา 

1. กระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ ประกอบดวย  

1) ขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่รับแจงความ คือการที่พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่เวรสอบสวนเพ่ือ

ใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการที่สถานีตำรวจหรือมาแจงเหตุการณการตาง ๆ ตามความ

ประสงค มีทั้งแจงความดำเนินคดี และแจงความที่ไมเกี่ยวกับคดี โดยหัวหนางานสอบสวนจะจัดตาราง

เวรใหพนักงานสอบสวนผลัดเปลี ่ยนหมุนเวียนไปจนครบอัตรากำลังพลที ่มีอยู ประจำของสถานี             

ตำรวจ 2) ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อไดรับแจงเหตุ (กรณีที่ตองไปตรวจที่เกิดเหตุ) พนักงาน

สอบสวนจะตองมีหนาที่ไปถึงที่เกิดเหตุและรักษาสภาพที่เกิดเหตุใหคงเดิมมากที่สุด และเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานสำคัญไวใชประกอบในการสอบสวน 3) ขั้นตอนการรายงานเหตุคดีสำคัญ อุกฉกรรจ

สะเทือนขวัญ คดีนาสนใจ หรือเหตุที่ตองรายงานดวน พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมหลักฐานให              

พอทราบขอเท็จจริงเบื้องตน และรายงานใหผู บังคับบัญชาทราบ 4) ขั้นตอนสอบปากคำบุคคลท่ี

เกี่ยวของในคดี พนักงานสอบสวนจะตองสอบปากคำบุคคลที่เดี่ยวของในคดี กลาวคือผูกลาวหา หรือ

ผูเสียหาย พยาน และผูตองหา เพื่อใหครบขอเท็จจริงของเหตุการณในคดี 5) ขั้นตอนเกี่ยวกับการ

รวบรวมหลักฐาน หลักฐานในทางคดีอาญา จำแนกออกเปน 4 กลุม คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร 

พยานวัตถุ และพยานผูเชี ่ยวชาญ ซึ่งมีขั้นตอนการรวบรวมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 131-133  6) ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูตองหา คือการดำเนินการเมื่อผูตองหามาปรากฏ 

ตัวหนาพนักงานสอบสวน กลาวคือ การแจงขอกลาวหาใหผู ตองหาทราบ สอบปากคำผู ตองหา                  

การพิมพมือผูตองหา การตรวจสอบผลคดีของผูตองหา และการควบคุมตัวผูตองหาไวที่สถานีตำรวจ                

7) ขั้นตอนการยื่นคำรองตอศาลในการฝากขัง หรือในการผัดฟองและฝากขัง หรือผัดฟองผูตองหา                

เปนขั้นตอนที่ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่จำกัดที่มากกวาขั้นตอนอื่น เนื่องจากกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล พนักงานสอบสวนจะตองยื่นคำรองตอศาลขอใหควบคุมตัวผูตองหาระหวาง

การรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน 8) ขั้นตอนการยื่นคำรองตอศาลในการขอหมายจับ

หรือหมายคน เปนขั้นตอนที่ตองใชเอกสารและพนักงานสอบสวนตองเดินทางไปยื่นคำรองตอศาล                 

9) ข้ันตอนสรุปสำนวนการสอบสวน คือ การรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีพนักงานสอบสวน

รวบรวมไดจนครบที่สามารถยืนยันความผิดหรือบุริสุทธิ์ของผูตองหาได และพนักงานสอบสวนจะลง

ความเห็นในคดีสงมอบใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและลงความเห็นตอไป 10)  ข้ันตอนการสงสำนวนไป

ยังพนักงานอัยการ คือการนำสำนวนการสอบสวนที่ผานการลงความเห็นทางคดี สงมอบตอพนักงาน

อัยการเพื่อมีคำสั่งตอไปใหทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 11) ขั้นตอนการแกไขสำนวนการสอบสวน 

(พนักงานอัยการมีคำสั่งใหดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม) กลาวคือ กรณีที่พนักงานอัยการพิจารณา
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สำนวนการสอบสวนที่ไดรับมอบ แลวพบวายังขาดประเด็นที่สำคัญในทางคดี หรือจำเปนที่จะตองมี

พยานหลักฐาน หรือดำเนินการใด ๆ เพิ ่มเติม พนักงานอัยการจะมีหนังสือเปนคำสั ่งใหพนักงาน

สอบสวนดำเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมและสงกลับมาใหพนักงานอัยการตามกำหนดเวลา เปนอันเสร็จสิ้น

กระบวนการสอบสวนคดอีาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ  

2. ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานี

ตำรวจ จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสำคัญ และนำมาวิเคราะหผานแผนภาพกางปลาพบวา

สาเหตุของปญหาดังกลาวสามารถจำแนกไดเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

 สาเหตุท่ี 1 คือ Man – พนักงานในองคการ 1) พนักงานสอบสวนมีจำนวนนอย ขาดทักษะ 

การใชเทคโนโลยี ความรูดานกฎหมายไมเพียงพอ ไมมีความกาวหนาในอาชีพ 2) ผูชวยพนักงาน

สอบสวนไมมีความดานงานสอบสวนและไมมีความกระตือรือรนในการชวยงานพนักงานสอบสวน                 

3) ผูบังคับบัญชาขาดความรูดานงานสอบสวน ไมสามารถใหคำแนะนำหรือใหคำปรึกษาแกพนักงาน

สอบสวนไดและแทรกแซงการทำงานของพนักงานสอบสวน 

 สาเหตุท่ี 2 คือ Money – ทรัพยากรการเงิน 1) งบประมาณการใชจายในกระบวนการ

สอบสวนที่ไมเพียงพอ เชน คาใชจายในการเดินทาง คาใชจายสำหรับซื้ออุปกรณในการทำงาน และ                 

2) คาตอบแทนจากการสอบสวนซ่ึงไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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 สาเหตุท่ี 3 คือ Method – ขั ้นตอนในการทำงาน 1) ลักษณะการทำงานของพนักงาน

สอบสวนที่รับผิดชอบทุกกระบวนการในขั้นตอนการสอบสวนเพียงคนเดียว 2) ขาดความรวมมือจาก

หนวยงานอื่น ในการสงพยานหลักฐานเพื่อใชในคดี 3) ขาดความรวมมือจากฝายอื่น ๆ ในองคการ 

มักจะไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ 4) ขาดการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยใน           

การทำงาน ปจจุบันมีเทคโนโลยีที ่นำมาใชในงานสอบสวนคือระบบสารสนเทศ CRIMES แตเปน

เทคโนโลย ี ท่ีซับซอนและกลับไมไดชวยลดชั้นตอนในการทำงาน  

 สาเหตุท่ี 4 คือ Management – การบริหารจัดการ 1) การกำหนดตำแหนงที่ไมสอดคลอง

กับการทำงาน 2) ชวงเวลาปฏิบัติหนาที ่รับแจงความไมเหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่มาติดตอ              

แจงความท่ีสถานีตำรวจ 

 สาเหตุท่ี 5 คือ Environment – ความไมพรอมของสถานที่และสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

1) สถานท่ีทำงานไมสะอาด 2) ไมมีหองสำหรับสอบสวนคดีพิเศษ 

3. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญา ระดับสถานีตำรวจ 

ดานพนักงานในองคการ 1) ควรจัดอบรมความรู เกี ่ยวกับกฎหมาย และทักษะในการใช 

จิตวิทยาในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนจัดทำคูมือในการรวบรวมหลักฐานหรือแนวทางใน                

การสอบสวนในคดีแตละประเภทโดยเฉพาะคดีที่มีลักษณะการกระทำผิดในยุคสมัยใหมใหพนักงาน                   

สอบสวน และควรจัดอัตรากำลังพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจใหเหมาะสม และมีการประเมิน

ความรูความสามารถในการทำงานของพนักงานสอบสวนทุกคน 2) ตองจัดใหมีตำแหนงผูชวยพนักงาน

สอบสวนอยางเปนรูปธรรม โดยตองผานการอบรมหลักสูตรผูชวยพนักงานสอบสวน 3) ควรจัดใหมี               

การประเมินผูบังคับบัญชาแบบ 360 องศา และจัดใหผูบังคับบัญชาเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการสอบสวน ปละ 2 ครั้ง 

 ดานทรัพยากรการเงิน 1) ควรจัดใหมีงบประมาณคาเดินทาง คาวัสดุอุปกรณในการทำงาน 

และวัสดุอุปกรณในการเก็บรวบรวมหลักฐาน อยางเพียงพอ ใหตรงกับการใชจายตามความเปนจริง 

และควบคุมการเบิกจายอยางถูกตอง 2) คาตอบแทนจากการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนควรปรับข้ึน

ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

ดานขั้นตอนในการทำงาน 1) ตองเปลี่ยนระบบการทำงานใหม มีการบูรณาการใหทำงาน              

เปนทีมรับผิดชอบแตละคดี และปฏิบัติหนาที่รับแจงความใหเหมาะสมกับชวงเวลาและปริมาณท่ี

ประชาชนมาแจงความ 2) สำนักงานตำรวจแหงชาติควรจัดทำบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน (MOU) 

กับหนวยงานที่ตองขอขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานในทางคดี และมีคาตอบแทนสำหรับบุคคลที่ตองมา               

ใหการกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจอยางเหมาะสม 3) สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตองมีนโยบาย

ใหสถานีตำรวจทั่วประเทศจัดกิจกรรมสรางทีมสัมพันธ 4) ตองนำเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ                 

ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มาใชในงานสอบสวน เริ่มจากการวางระบบฐานขอมูลใหทันสมัยใหตรง
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กับความเปนจริง สำหรับเทคโนโลยีที่มีใชอยูนั้นใหมีการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานสอบสวน

ผูใชงานจริงเพ่ือดูผลตอบรับและนำไปปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนตอไป 

ดานการบริหารจัดการ 1) ตำแหนงพนักงานสอบสวนตองกลับไปใชระบบ A.R.C. (Academic 

Rank Classification) อันเปนระบบที่ใชการกำหนดตำแหนงในงานวิชาการ 2) ตองจัดใหพนักงาน

สอบสวนท่ีมีรายชื่อประจำสถานีตำรวจปฏิบัติหนาท่ีรับแจงความทุกคน 

ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมในการทำงาน 1) สำนักงานตำรวจแหงชาติตองสงเสริมและ

สนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย) ในทุกสถานีตำรวจ              

เดือนละ 1 ครั ้ง 2) สำนักงานตำรวจแหงชาติจะตองกำหนดมาตรฐานของหองสอบสวนคดีพิเศษ             

ประจำสถานีตำรวจ และกำหนดใหทุกสถานีตำรวจจะตองมีหองสอบสวนคดีพิเศษใหตรงตาม             

มาตรฐานท่ีกำหนดไว 

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 ผลการศึกษาที่ชวยยืนยันผลการวิจัยที่ผานมา ไดแก ปญหาและอุปสรรคในกระบวน             

การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ จำแนกออกเปน 5 ดาน ตามหลักการ 

4M1E คือ Man พนักงานในองคการที่ยังขาดแคลนดานจำนวนและความรู ความสามารถ Money 

ทรัพยากรการเงินที่มีไมเพียงพอตอการดำเนินงาน Method ขั้นตอนในการทำงานหลากหลายที่มี

ผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว ขาดการรวมมือจากฝายอื่น ๆ ในองคการและหนวยงานอื่น ๆ การบริหาร

จัดการเรื่องความกาวหนาของพนักงานสอบสวนไมดี สิ่งแวดลอมในการทำงานไมสะอาดและไมเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายคน เชน สุรพงษ เหมือนเผาพงษ 

(2540) ที ่พบวาปญหาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน คือ อัตรากำลัง                    

ไมเพียงพอ สวัสดิการและอุปกรณเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ โดยเฉพาะบานพักและ            

รถยนตสำหรับใชตรวจสถานที่เกิดเหตุ และมีโอกาสถูกลงทัณฑทางวินัยหรือถูกฟองรองทางคดี, ภวัต               

นอมกลาง (2551) ที่พบวา ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสอบสวน ไดแก ดานระเบียบ คำสั่งและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ ดานกระบวนการทำงานสอบสวน ภาระความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนท่ี

ผูกพันตอเนื ่อง ขอความชวยเหลือกับผู ร วมงาน ดานกำลังพลดานความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ประสบการณ ในการแกไขปญหาและสถานการณตาง ๆ ดานความสัมพันธสวนตัว ดานวัสดุ 

อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะ ดานสวัสดิการตาง ๆ, บุญเลิศ ทวีวิทย (2560) ที่พบวา

อุปสรรคในกระบวนการสอบสวน ไดแก จำนวนพนักงานสอบสวนไมเพียงพอ การถูกแทรกแซง            

การสอบสวน เขตอำนาจการสอบสวน งบประมาณคาใชจายในงานสอบสวนหรือการเดินทาง 

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบสูง ไมมีความกาวหนาในอาชีพ เวลาทำการของพนักงานสอบท่ีตางจากหนวยงาน

กระบวนยุติธรรมอื่น และอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, กิตติชัย รุจิราวนิจฉัย 

(2558) ท่ีพบวาการปฏิบัติหนาท่ีดานงานสอบสวนยังขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนยังไมสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ

ดานสถานท่ี สวนใหญมีบริเวณหรือพื้นที่ใชสอยนอยไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน, รพีพัฒน ศรีศิลารักษ 

และธีระวัฒน จันทึก (2560) ที ่พบวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝายสอบสวนใน

ระบบงานยุติธรรม  คือ (1) มีระบบการบังคับบัญชาคลายกับทหาร มีการบริหารงานแบบรวมศูนย

อำนาจไวที ่สวนกลาง (2) พนักงานสอบสวนขาดหลักประกันเรื ่องความเปนอิสระ ถูกแทรกแซง              

จากผูบังคับบัญชาและผูมีอิทธิพลไดงาย (3) งานสอบสวนถูกแทรกแซงจากนโยบายลด เลือกรับคดี 

ไมไดรับความรวมมือจากฝายงานอื่น (4) การทำงานของพนักงานสอบสวนไมไดรับการสนับสนุนอยาง

เพียงพอ ทั้งดานบุคลากรงบประมาณ การพัฒนาและฝกอบรม (5) พนักงานสอบสวนมีปริมาณงานตอ

คนมากจนเกินไป (6) ระบบการตรวจสอบขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและสาธารณะในการ

ตรวจสอบการทำงาน, พิชชากร ภูสันต (2562) ที่พบปญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนใน                  

การปฏิบัติหนาที ่ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 ไดแก การกำหนดสถานที่ในการสอบสวน และอุดร วงษชื ่น (2540) ที่พบวา

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดานการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนหญิง คือ                  

1) รายไดไมเพียงพอตอคาครองชีพในปจจุบันขาดเครื่องมือเครื่องใช และสภาพแวดลอมของการทำงาน 

ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมของสถานที่ทำงาน เชน ไมมีหอง

สอบสวนเฉพาะสำหรับพนักงานสอบสวนหญิง 2) ปญหาดานการพัฒนาบุคลากรในการฝกอบรมให

ความรูความเขาใจ ดานการสอบสวนแกพนักงานสอบสวนหญิง ตลอดจนระยะเวลาฝกอบรมระหวาง

การปฏิบัติงานใหบุคลากรของหนวยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพนอยทำใหการปฏิบัติงานเปนไป   

อยางลาสมัยไมทันตอเทคโนโลยีท่ีกาวไกลอยูตลอดเวลา 3) ปญหาดานการกำหนดวันผัดฟองของศาลท่ี

ไมแนนอน เนื่องจากความไมแนนอน ไมมีกฎเกณฑที่แนชัด ทำใหเกิดความสับสนแกพนักงานสอบสวน

หญิงเปนอยางมาก และไมอาจกำหนดระยะเวลาในการทำสำนวนคดีไดอยางเหมาะสม 4) ปญหาดาน

รายไดที่ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ปญหาดานการตรวจคนตัวผูตองหาชาย ความไมสะดวกใน    

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ความไมรับความรวมมือจากผูตองหาในการนำชี้สถานที่เกิดเหตุ 5) ปญหา

ดานกฎระเบียบขอบังคับซ่ึงกฎระเบียบขอบังคับท่ีมากมายและไมยืดหยุน ตลอดจนมีความไมแนนอนใน

เรื่องระเบียบการรับสงสำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการ 6) ปญหาดานปริมาณงานและความรู

ความสามารถของพนักงานสอบสวนหญิงซึ่งเปนปญหาปริมาณงานที่มีมากแตตัวของบุคลากรมีนอย

กอใหเกิดปญหาในการทำสำนวนคดีลาชาภาระหนาท่ีของพนักงานสอบสวนหญิงซ้ำซอนและมีมากมาย

ตลอดจนภาระหนาท่ีท่ีใหพนักงานสอบสวนหญิงตองเขาเวรในเวลากลางคืน 7) ปญหาดานลักษณะของ

ผูบังคับบัญชา ท่ีมีลักษณะเครงครัดไมยืดหยุนและขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนหญิง   
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ขอคนพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ คือ ตำแหนงของพนักงานสอบสวนควร

กลับไปใชระบบ A.R.C. (Academic Rank Classification) อันเปนระบบที่ใชการกำหนดตำแหนงใน

งานวิชาการมาใชในการกำหนดตำแหนงของพนักงานสอบสวนเหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สรไกร พูลเพิ่ม (2561) ที่พบวา เดิมตำแหนงพนักงานสอบสวนสามารถเลื่อนไหลไดตั้งแตพนักงาน

สอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ (รอยตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกพิเศษ) โดยผานการประเมิน 

ตอมามีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 7/2559 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการ

กำหนดตำแหนงของขาราชการตำรวจซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการสอบสวน มีรายละเอียดคือใหยุบตำแหนง

ของพนักงานสอบสวนไปจนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหเปนตำแหนงรองสารวัตร ไปจนถึง

ตำแหนงผูบังคับการทำหนาที่สอบสวนตามลำดับ  ทำใหขาราชการตำรวจที่ทำหนาที่งานสอบสวนไม

สามารถที่จะเลื่อนตำแหนงแบบเลื่อนไหลซึ่งเปนตำแหนงควบปรับระดับเพิ่มลดในตัวเองไดอีกตอไป 

โดยการเลื่อนตำแหนงสูงขึ้นของเจาหนาที่ตำรวจในสายงานสอบสวนจะเปนไปตามกฎ ก.ตร. วาดวย

การแตงตั้งขาราชการตำรวจ พ.ศ.2561 เหมือนขาราชการตำรวจสายงานปกติ แตกลับไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของวีระพงษ บุญโญภาส และสุพัตรา แผนชีวิต (2556) ที่พบวาระบบตำแหนงของพนักงาน

สอบสวน ที่นำระบบ Academic Rank Classification (A.R.C.) มาใชกับระบบตำแหนงของพนักงาน

สอบสวนในสถานีตำรวจ กอใหเกิดสภาพปญหาและความเสียหายตอระบบงานสอบสวนและตอ

ประชาชน จะเห็นวามีความขัดแยงกันผลการวิจัยหนึ่งบอกวาการยกเลิกระบบ A.R.C. (Academic 

Rank Classification) ทำใหพนักงานสอบสวนไมมีความกาวหนาในการทำงานซึ่งเปนปญหาหนึ่งใน

กระบวนการสอบสวน แตอีกผลงานวิจัยหนึ่งมองวาระบบ A.R.C. (Academic Rank Classification) 

สรางผลเสียใหกับกระบวนการสอบสวน 

5.2 ผลการศึกษาที่ชวยเติมเต็มจากผลการวิจัยที่ผานมา ถือวาเปนประเด็นที่นาสนใจ คือ               

ในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ ไดมีการนำระบบ CRIMES 

ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ มาใชในสถานีตำรวจ และใชในกระบวนการสอบสวนเปนสวนใหญ 

เปนแหลงรวบรวมขอมูลการรับแจงเหตุตาง ๆ และขอมูลเกี่ยวกับคดี และเปนจุดเชื่อมโยงตอไปยัง

ฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในองคการเองและหนวยงานภายนอก เขามาชวยในการลด

ขั้นตอนความซ้ำซอนในการทำงาน ปจจุบันพนักงานสอบสวนจะตองยื่นคำรองขอหมายจับผานระบบ 

CRIMES กอนจึงจะนำเอกสารคำรองไปยื่นตอศาลในลักษณะเดิม แตผลการวิจัยครั้งนี้พบวาพนักงาน

สอบสวนสวนใหญมีความเห็นวาระบบ CRIMES เปนเทคโนโลยีเพิ่มขั้นตอนในการทำงานมากกวาที่จะ

เขามาชวยลดขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งไมตรงตามเจตนารมณของระบบ CRIMES ที่จะทำใหการทำงาน

ของตำรวจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และยังไมมีการศึกษาหรือการประเมินผลการใชงานระบบดังกลาววา

สงผลตอกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนระดับสถานีตำรวจอยางไร 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนกังานสอบสวนระดับสถานีตำรวจ  

กรณีศึกษา : สถานีตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
     232  

5.3  ขอเสนอแนะเชิงนโนบาย 

1. การทำวิจัยในครั้งนี้ทำใหพบวาพนักงานสอบสวน มีความรูสึกอยากเสนอปญหา

และอุปสรรคในการทำงานที่เปนปญหาอยูมากและเปนอยูมานาน ใหผู บังคับบัญชาระดับสูงทราบ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรจัดใหมีกิจกรรม Voice กับทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ปละ 2 ครั้ง 

ลักษณะของกิจกรรม คือ เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีตำรวจระดับปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ สามารถแสดง

ความคิดเห็นความตองการหรือขอรองเรียนปญหาตาง ๆ ที่แทจริง เขียนลงบนกระดาษพับใหมิดชัด         

โดยท่ีไมตองระบุขอมูลของตนเองอันเปนการบริหารจัดการกระบวนการทำงานในรูปแบบ Bottom-Up 

เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดีข้ึนตอไป 

2. สำนักงานตำรวจแหงชาติแหงชาติ ตองมีนโยบายใหสถานีตำรวจทั ่วประเทศ             

จัดกิจกรรมสรางทีมสัมพันธ Team Building หรือ Company Outings ประจำสถานีตำรวจขึ้น ปละ  

1 ครั้ง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ตำรวจทุกฝายในสถานีตำรวจ เพื่อลดชองวางใน            

การทำงาน สรางความสามัคคีใหองคการ เพื่อจะไดมีการรวมมือมือชวยเหลือการทำงานใหบรรลุ 

ผลสำเร็จตอไป และยังสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการซึ่งเดิมเจาหนาที่ตำรวจจะมีโอกาสพบปะกัน

เฉพาะชวงอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ เทานั้น  

3. สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรจัดทำบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน (MOU) 

กับหนวยงานที่ตองขอขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานในทางคดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวม

หลักฐานใหกับพนักงานสอบสวน 

4.  สำนักงานตำรวจแหงชาติ ควรนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการขอมูลและกระบวนงานการทำงานภายในองคการ ซึ่งเปน

สิ่งจำเปนในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาใชในการดำเนินงาน และผลสำรวจความพรอมรัฐบาลดิจิทัล

หนวยงานรัฐพบวาหนวยงานที่นำแนวคิด ERP มาปรับใชพบวามีหนวยงานระดับกรมเพียง 7% เทานั้น 

ที่ใชแนวคิด ERP ครบถวนสมบูรณทุกกระบวนงาน และหนวยงานระดับกรม 44% ไมมีการปรับ              

ใชระบบ ERP เลย (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2561) สะทอนใหเห็นวา หนวยงานภาครัฐยัง              

ไมไดใหความสำคัญในการนำแนวคิดเรื่อง ERP มาใชในหนวยงาน ทั้งนี้หนวยงานในระดับนโยบายอาจ

กำหนดมาตรฐาน ERP ที่ตองมีในหนวยงานภาครัฐ หรือพัฒนาการใหบริการ ERP เปนบริการกลาง

สำหรับภาครัฐใชรวมกัน  และเพ่ือแกไขปญหาท่ีของกระบวนการสอบสวนเปนอยูในปจจุบัน คือ แตละ

ฝายงานตางมีการจัดเก็บขอมูลของตนเองไมสามารถใชขอมูลตางฝายงานกันได ทำใหตองใชเวลานาน

ในการติดตอและประสานงาน อาจทำใหการสงตอขอมูลลาชาและอาจเกิดความผิดพลาดได หากนำ

เทคโนโลยี ERP มาใชจะเปนการรวมศูนยขอมูลไวในที่เดียวกัน แตละฝายงานสามารถดึงขอมูลมาใช

งานไดทันที ประโยชนคือลดการทำงานของพนักงานสอบสวนในแตละขั้นตอนที่ซ้ำซอนไมตอเนื่องของ

ขอมูล สงขอมูลใหกันในแตละฝายทันทีและสะดวกในการติดตามและควบคุม 
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5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. เนื่องจากหนวยงานที่มีอำนาจและหนาที่ในการสอบสวนมีอยูหลายหนวยงาน

ดวยกัน ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานี

ตำรวจ กับกระบวนการสอบสวนในหนวยงานอื่น เพื่อใหเห็นขอแตกตางทั้งขอดีและขอจำกัด และใช

เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ อีก

แนวทางหนึ่งตอไป 

2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของพนักงานสอบสวนตอท่ีมีตอตำแหนง

ระบบ Academic Rank Classification (A.R.C.) เนื่องจากพบวาผลการวิจัยในประเด็นระบบตำแหนง

ของพนักงานสอบสวนของงานวิจัยท่ีผานมาขัดแยงกัน 

3. ควรมีการประเมินการใชระบบสารสนเทศ CRIMES ซึ่งไดนำมาใชเปนสวนหนึ่ง

ของพนักงานสอบสวนในกระบวนการสอบสวน ระดับสถานีตำรวจ วามีประเสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลหรือไม และเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานเพียงใด 
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คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ 

ของบุคลากรกรมพลศึกษา 

 

 
จิรนนัท  ศิริศักดิ์วัฒนา0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมพลศึกษา

และเพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ โดย              

มีกลุมเปาหมายในการศึกษา จำนวน 202 คน  

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุระหวาง 31- 40 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ขาราชการประเภทวิชาการ อัตราเงินเดือนที่ไดรับจากกรมพลศึกษา 15,000-30,000 บาท 

และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ณ กรมพลศึกษา 1-10 ป 

 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

พบวา ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ดานสภาพการทำงานที ่มีความปลอดภัยและสงเสริม            

สุขภาพ ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน            

ดานการบูรณาการทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

และดานการเกี ่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการอยาง                 

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันตอองคการ บุคลากรกรมพลศึกษา 
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1. บทนำ  

 ทามกลางกระแสในยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผล               

ใหพฤติกรรมของมนุษยเปลีย่นแปลงไป มีความตองการท่ีหลากหลายมากข้ึน จนกลายเปนความทาทาย

ของการแขงขันดวยทุนมนุษย “คน” จึงเปนตนทุนสำคัญขององคการที่จะชวยผลักดันใหองคการบรรลุ

พันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไว พรอมตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 

องคการจึงตองหันกลับมาทนทวนและใหความสำคัญกับการบริหารทุนมนุษย เพราะ “คน” เปน

สินทรัพยที่องคการสามารถพัฒนาใหมีมูลคาไดเสมอ ทุนมนุษยจึงไมมีคาเสื่อมถอย แตจะเพิ่มมูลคา

เรื่อย ๆ ตามความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณของแตละคน

ที่มีสั่งสมอยูในตัวเองและสามารถนำสิ่งเหลานี้มารวมเขาดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคการ หรือ

เปนทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณคาซึ่งจะทำใหองคการนั้น มีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือ

คูแขง (กันยารัตน จันทรสวาง และสุภาวดี พรหมบุตร, 2562: 215) 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจึงเขามาแทนที่การบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมที่เนน

การนำแนวทางของภาคธุรกิจมาประยุกตใชกับการบริหารภาครัฐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545, มาตรา 3/1 บัญญัติวา การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ

นี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ี             

ไมจำเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปนไปอยางรวดเร็ว มุงเนนการใหบริการประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดวิธีบริหารราชการแนวใหมที่มียุทธศาสตรและการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับอยางเปนระบบชัดเจน ตลอดจนมีการกำหนดโครงสรางการบริหารองคการ

ภาครัฐที่ยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้น (ไชยนันท ปญญาศิริ, 2560: 11) ประกอบกับรัฐบาลจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและและเสริมสราง

ศักยภาพคนและยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ไดมุ งเนน             

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต และการปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ                 

ใหมีขนาดที่เหมาะสม บริหารราชการแบบบูรณาการทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนระบบราชการสูระบบราชการ 4.0 เพื่อพัฒนา

ประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุงการพัฒนาใหขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และกำหนด

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูความเปนเลิศ  

 



จิรนันท  ศิริศักด์ิวัฒนา 
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Bowen & Ostroff (2004 อางถึงใน นรีนาถ กาญจนเจตนี, 2560: 14) กลาววา การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) เปนการบริหารจัดการคนภายในองคกรผาน

กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกร เมื่อกลยุทธขององคกรเปลี ่ยน                

การบริหารทรัพยากรมนุษยยอมตองเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อการดำเนินงานระหวางองคกรและบุคลากร 

มีความสอดคลองกัน 

   สงผลใหทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษยตองมีการปรับกลยุทธเพื่อสรางความสอดคลอง              

กับกระบวนการขับเคลื่อนประเทศ สำนักงานพัฒนาระบบราชการจึงไดนำเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาองคการตามยุทธศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการสวนราชการสามารถ

นำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเครื ่องมือในการจัดการ การดำเนินการของ            

สวนราชการ เพื่อใหสามารถยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ อันนำไปสูการสงมอบคุณคา             

ที่ดีขึ ้นทั้งผลผลิตและบริการใหแกผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนับเปนการตอบสนองตอ

เปาหมาย ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ดวย (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2562: 5) โดย              

ในหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร ไดกำหนดใหทุกสวนราชการจะตองมีแผนแมบทดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพ่ือ

สรางความเขาใจของลักษณะสภาพแวดลอมที ่ใหผลการดำเนินการที ่ดี เสริมสรางคุณภาพชีวิต             

ความผาสุกในการทำงานนำไปสูความผูกพันและพัฒนาขีดสมรรถนะของบุลากร เพื่อใหสามารถพรอม

รับตอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการสงผลใหบรรลุความสำเร็จในระดับองคการและระดับบุคคล 

 องคการจึงตองเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสงเสริมใหบุคลากรเกิด

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งและเกิดความผูกพันตอองคการ Hackman and Suttle  (1977: 14 อางถึง             

ในกนกวรรณ ชูชีพ, 2551: 14) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง สิ่งที่สนอง              

ความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถสรางความ              

พึงพอใจใหกับบุคลากรแลว ซึ่งจะสงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอื่น ๆ ดวย ไมวาจะเปนคุณภาพ

ปริมาณของผลผลิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งที่สำคัญคือจะนำไปสูความพึงพอใจในการทำงานและ    

ความผูกพันตอองคการ และชวยลดอัตราการขาดงาน ลาออกใหนอยลง เสริมประสิทธิผลในแง            

การสรางขวัญกำลังใจ ประกอบกับความผูกพันนั ้นเปนสิ ่งที ่ทำใหบุคลากรมีความเชื ่อมั ่นยอมรับ

เปาหมายคานิยมขององคการ อีกทั้งยังเต็มอกเต็มใจที่จะทำงานเพื่อองคการ รวมไปถึงความปรารถนา

อยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกในองคการของตนไว ซึ่งความสำคัญดังกลาวจะสงผลให

องคการประสบความสำเร็จ (ทิพวิมนต สินธนสารสมบัติ, 2552: 2)    
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กรมพลศึกษา เปนสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหนาที่หลักในการสงเสริมดาน            

การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ สรางเครือขายและบูรณาการ พัฒนาบุคลากร การออกกำลังกาย 

กีฬา และนันทนาการใหมีมาตรฐาน สงเสริม พัฒนาองคความรู นวัตกรรมเพื่อใหประชาชนออกกำลังกาย 

เลนกีฬา  และนันทนาการจนเปนวิถีชีวิตเพ่ือการมีสุขภาวะท่ียั่งยืน (กรมพลศึกษา, 2560) 

 ปจจุบันบุคลากรของกรมพลศึกษามีจำนวนทั้งสิ ้น 219 คน ไมนับรวมลูกจางชั่วคราวจาก          

เงินนอกงบประมาณ และลูกจางเหมาบริการ ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน 180 คน พนักงาน

ราชการ จำนวน 13 คน และลูกจางประจำ จำนวน 26 คน (กรมพลศึกษา, 2564) ซ่ึงมีอัตราการลาออก

จากราชการและโอนไปรับราชการหนวยงานอื่นเปนจำนวนมาก โดยสถิติยอนหลัง 3 ปงบประมาณ 

พบวา ปงบประมาณ 2561 จำนวน 17 คน ปงบประมาณ 2562 จำนวน 22 คน และปงบประมาณ 

2563 จำนวน 19 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน (กรมพลศึกษา, 2564) ซึ่งสาเหตุมาจากหลายปจจัย

สอดคลองกับ Mobley et al. (1982 อางถึงใน พรพิตรา ธรรมชาติ, 2560: 24) ไดนำเสนอแบบ           

จำลองการลาออกในดานความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทำงานและการลาออกโดยสมัครใจ 

โดยปจจัยดานประชากรศาสตร เชน อายุ ตำแหนง คานิยม ปจจัยภายในองคการ ทัศคติในการทำงาน 

เปนตน มีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจในการทำงาน และเปนปจจัยที ่สงผลตอความคิดและ 

พฤติกรรมในการลาออกหรือหางานใหม 

 ความตั้งใจเปลี่ยนงานหรือการลาออกของบุคลากรยอมสงผลกระทบตาง ๆ ทั้งตอผูบริหารเอง

หรือตอองคการเปนอยางมาก เพราะการเปลี่ยนงานของ บุคลากรอาจจะทำใหการดำเนินงานของ

หนวยงานหยุดชั่วคราว การบรรลุเปาหมายขององคการลาชา เกิดการสูญเสียคาใชจายเวลาและ 

แรงงานเปนอยางมาก เชน เพ่ือการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรใหมมาทดแทน บุคลากรคนเกา             

(ชื่นกมล สังสุทธิพงศ และดวงเดือน ศาสตรภัทร, 2560: 199) 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพัน 

ตอองคการของบุคลากรกรมพลศึกษาเปนอยางไร เพื่อใชเปนแนวทางเสนอตอผูบริหารองคการและ                  

ใชประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดำรงรักษา

ไวซ่ึงสมาชิกภาพของบุคลากรกรมพลศึกษาใหเกิดความผูกพันตอองคการ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมพลศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

3. แนวคิดและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 Walton (1973: 11-12 อางถึงใน สุดปราโมทย วัฒนรัตน, 2560: 24-25) ไดมีการศึกษา            

ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยกำหนดเกณฑหรือปจจัยที่เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิต                   

ในการทำงาน ซ่ึงประกอบดวย 8 ประการ ดังนี้ 

1. คาตอบแทนที ่ย ุติธรรมเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การ           

ไดรับคาจาง คาตอบแทนของพนักงานที ่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม และมี                   

ความยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบงานของตนกับคนอ่ืนท่ีปฏิบัติงานลักษณะคลายคลึงกัน 

2. สภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) 

หมายถึง สภาพแวดลอมและสถานที่ทำงานที่เอื ้อตอการทำงานของพนักงานไดอยางสะดวกสบาย                 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการควบคุมเสียง กลิ่น 

และการรบกวนทางสายตา 

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Development of Human Capacities) 

หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานแตละคน สงผลใหผูปฏิบัติงาน

รูสึกถึงคุณคาในตนเองและรูสึกทาทายในการทำงานของตนเอง 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การไดรับโอกาส

ในความกาวหนา ความมั่นคงในอาชีพ ไปจนถึงการเลื่อนตำแหนง การโยกยายตำแหนงหนาท่ี เพื่อเปน

หลักประกันความมั่นคงในงาน โดยพนักงานควรไดรับปจจัยตาง ๆ เชน การไดรับมอบหมายงานท่ี

เพ่ิมพูนความสามารถของพนักงาน ควรไดรบัความรูท่ีจะนำไปใชประโยชนตอหนวยงานในอนาคต และ

ควรไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในแขนงของตน 

5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวาตนประสบ

ความสำเร็จและมีคุณคาไดรับการยอมรับ และรวมมือกันทำงาน ทำใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งกับ

เพ่ือนรวมงานมีการชวยเหลือกันและปราศจากการแบงชนชั้น 
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6. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การยึดหลักธรรมนูญเปนหลัก 

ในการทำงาน โดยพนักงานในองคการตองทำงานภายใตการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีอิสระและความ

เสมอภาคในเรื่องตาง ๆ ตามความเหมาะสม และใหความเคารพซึ่งกันและกันในมาตรฐานที่วางไว              

โดยมีสิทธิอะไรบาง และปกปองสิทธิของตนเองไดอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของแตละองคการ 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total Life Space) หมายถึง การที่พนักงาน

สามารถจัดแบงเวลาไดอยางชัดเจน สรางสมดุลระหวางการทำงาน ชีวิตสวนตัว ครอบครัว และกิจกรรม

อ่ืน ๆ โดยมีสัดสวนเวลาท่ีเหมาะสม 

8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวางาน 

ที่ตนปฏิบัติมีความเกี ่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งยังสรางประโยชนใหเกิดคุณคา                   

จากการทำงานที่มีความรวมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนชุมชน             

และสังคม 

 ความผูกพันตอองคการ 

           Allen and Meyer (1990: 1-18 อางถึงใน กษมา ทองขลิบ, 2550: 24) กลาววา ความผูกพัน               

ตอองคการแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก        

1. ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรูสึก

หรืออารมณของบุคคลท่ีมีตอองคการ รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ รูสึกเปนเจาของและตองการ

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ บุคคลที่มีความผูกพันตอองคการดานจิตใจสูงจะอยู กับ

องคการเพราะเปนความตองการ (Want to) เปนสมาชิกขององคการตลอดไป  

2. ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื ่อง (Continuance Commitment) หมายถึง 

ความผูกพันที่มีพื้นฐานอยูบนการคำนวณตนทุนที่บุคคลใหกับองคการ ไดแก เวลา แรงกาย แรงใจ              

การเสียโอกาสและทางเลือกในการไปทำงานในองคการอื่น เกิดจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง

บุคคลกับองคการ เปนการคิดคำนวณโดยมีพื้นฐานอยูบนสิ่งที่ใหกับองคการดานความตอเนื่องสูงจะ

ทำงานใหกับองคการเพราะเปนความจำเปนท่ีจะตองอยูกับองคการ 

3. ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง 

ความรู สึกผูกพันที ่มาจากคานิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความรู สึกที ่ควรจะ                  

ตอบแทนใหกับสิ่งที่องคการใหกับตนเองเมื่อไดเขามาเปนสมาชิกขององคการ รูสึกถึงภาระหนาท่ีที่มี              

ตองาน ตอองคการ หรือตอผูรวมงาน โดยจะแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีและการอุทิศตนของ

บุคคลในการทำงานกับองคการ บุคคลที่มีความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานสังคมสูงจะอยูกับ

องคการเพราะรูสึกควรท่ีจะอยูกับองคการตอไป 
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 การศึกษาในครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

Walton (1973) และตัวแปรตาม ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของ Allen and 

Meyer (1990) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมพลศึกษา จำนวน 202 คน ไมนับรวมอธิบดี

รองอธิบดี ผูอำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผูอำนวยการกอง  ลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

ลูกจางเหมาบริการ และบุคลากรกรมพลศึกษาที ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 6 เดือน 

ประกอบดวย ขาราชการ จำนวน 164 คน พนักงานราชการ จำนวน 12 คน และลูกจางประจำ จำนวน 

26 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564) โดยเก็บขอมูลจากทุกคน  

 ผู ว ิจัยดำเนินการเก็บขอมูลตั ้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564                 

โดยไดแจกแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 202 ฉบับ ดวยตนเอง ซึ ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา              

จำนวน 202 ฉบับ และนำแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความครบถวนถูกตอง กอนนำไปดำเนินการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

-  คาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ  

-  สภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภยัและ สงเสรมิ   

   สุขภาพ 

-  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 

-  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 

-  การบูรณาการทางสังคม 

-  ประชาธิปไตยในองคการ 

-  ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

-  การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม  

  (แตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ขอ) 

 

ความผูกพันตอองคการ 

- ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก 

- ความผูกพันตอองคการดานความตอเน่ือง 

- ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน     

  ทางสังคม 

   (แตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ขอ) 
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5. ผลการศึกษา  

ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรกรมพลศึกษา 

  ผลการศึกษา พบวา  บุคลากรสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ขาราชการประเภทวิชาการ อัตราเงินเดือนที่ไดรับจากกรมพลศึกษา 15,000-30,000 บาท 

และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ณ กรมพลศึกษา 1-10 ป 

คุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวม 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน* เห็นดวย 

(%) 

คอนขาง

เห็นดวย 

(%) 

คอนขางไม

เห็นดวย 

(%) 

ไมเห็น

ดวย 

(%) 

รวม 

(%) 

คาเฉลี่ย 

1. คาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ    14.5 34.2 34.7 16.7 100.0 2.48 

2. สภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัย       

และสงเสริมสุขภาพ  

13.7 39.0 36.9 10.4 100.0 2.71 

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ

ของบุคคล 

15.7 40.7 28.7 14.8 100.0 2.86 

4. ความกาวหนาและความมั่นคง         

ในงาน 

23.7 38.8 25.4 12.3 100.0 2.89 

5. การบูรณาการทางสังคม 22.0 41.7 26.1 10.2 100.0 3.01 

6. ประชาธิปไตยในองคการ 26.4 44.5 21.0 8.1 100.0 3.11 

7. ความสมดลุระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว 

26.6 42.5 22.1 8.9 100.0 3.02 

8. การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 24.2 46.0 18.8 10.9 100.0 3.14 

S.D. =  0.81        รวม 20.9 40.9 26.7 11.5 100.0 2.90 

*คุณภาพชีวิตในการทำงานในแตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ขอ 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมแลวมี

คาเฉลี่ย 2.90 เมื ่อพิจารณาโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นในแตละดานจากมากไปนอย ดังนี้             

ดานการเกี ่ยวของสัมพันธกับสังคม คาเฉลี ่ย 3.14 ดานประชาธิปไตยในองคการ คาเฉลี ่ย 3.11              

ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ย 3.02 ดานการบูรณาการทางสังคม คาเฉลี่ย 3.01 

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน คาเฉลี่ย 2.89 ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 

คาเฉลี่ย 2.86 ดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ คาเฉลี่ย 2.71 และดาน

คาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ คาเฉลี่ย 2.48 
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ความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน* เห็นดวย 

(%) 

คอนขาง

เห็นดวย 

(%) 

คอนขางไม

เห็นดวย 

(%) 

ไมเห็น

ดวย 

(%) 

รวม 

(%) 

คาเฉลี่ย 

1.  ความตอเน่ือง 41.5 32.7 15.9 10.0 100.0 3.40 

2. บรรทัดฐานทางสังคม 28.5 33.3 26.7 11.5 100.0 2.69 

3. ความรูสึก 31.7 41.7 16.7 9.9 100.0 3.17 

S.D. =  0.77        รวม 33.9 35.9 19.8 10.5 100.0   3.09     

*ความผูกพันตอองคการในแตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ขอ 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวมแลวมีคาเฉลี่ย 

3.09 เม่ือพิจารณาโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นในแตละดานจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความรูสึก 

คาเฉลี่ย 3.40 ดานบรรทัดฐานทางสังคม คาเฉลี่ย 3.17 และดานความตอเนื่อง คาเฉลี่ย 2.69 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ความผูกพันตอองคการ 

Pearson Correlation (r) 

1. คาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ .336** 

2. สภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ .414** 

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล .426** 

4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน .524** 

5. การบูรณาการทางสังคม .391** 

6. ประชาธิปไตยในองคการ .536** 

7. ความสมดลุระหวางงานกับชีวิตสวนตัว .572** 

8. การเก่ียวของสัมพันธกับสังคม .563** 

     **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

พบวา ดานคาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานดานการบูรณา

การทางสังคม ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดาน            

การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01  
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 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือใหกรมพลศึกษามีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

 ในสวนนี้เปนขอเสนอแนะที่ไดมาจากขอคำถามปลายเปดในแบบสอบถาม อนึ่งในการเก็บ

ขอมูลนั้นใชแบบสอบถามที่ประกอบดวยคำถามปลายปดแตไดมีคำถามปลายเปดจำนวน 1 ขอ ใน

ตอนทาย เพื ่อใหผู ตอบแบบสอบถามที่สนใจไดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ใหกรมพลศึกษามี                

การปรับปรุงเพ่ิมเติม อยางไรก็ดีปรากฏวามีผูตอบเพียงจำนวน 5 คน จากจำนวน 202 คน ดังนี้  

              ควรเพิ ่มสวัสดิการดานที ่พักอาศัยใหกับบุคลกรภายในองคการเพื ่อลดภาระคาใชจาย               

ควรจัดสวัสดิการดานศูนยรับเลี้ยงดูบุตรใหกับบุคลากรในสังกัด ควรมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

รวมถึงจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพใหกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง และควรปรับ

สวัสดิการดานการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเดิมตองเขาพักรักษาตัวติดตอกันตั้งแต 4 วันข้ึนไป 

ปละหนึ่งครั้ง รายละ 5,000 บาท ใหปรับเปนเขาพักรักษาตัวกี่วันก็ไดโดยไดรับวันละ 1,000 บาท แต

ตองไมเกินรายละ 5,000 บาท ตอป  

6. อภิปรายผล 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที ่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรม              

พลศึกษา ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ดานคาตอบแทนที ่ย ุติธรรมเพียงพอมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ        

เนื่องจาก กรมพลศึกษามีการพิจารณาคาตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถจัด

สวัสดิการไดอยางเพียงพอตอความตองการของบุคลากร แตจากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยนอยกวา

ทุกดาน ซ่ึงอาจเปนเพราะคาครองชีพท่ีสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ ถึงแมวากรมพลศึกษาจะมีการพิจารณา

คาตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการไดอยางเพียงพอตอความตองการ

ของบุคลากรแลวก็ตาม แตก็ไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีสูงข้ึนและเหลือท่ีจะเก็บออม 

 ดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

ผูกพันตอองคการ เนื่องจาก สภาพแวดลอมในการทำงานมีความปลอดภัยไมสงผลกระทบตอสุขภาพ               

มีวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสำนักงานที่เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน แตบุคลากรคอนขางไมเห็นดวยกับ  

การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี และอุปกรณปองกันเหตุฉุกเฉินที่พรอมใชงานอยางเพียงพอ 

องคการจึงตองใหความสำคัญและสงเสริมมาตรการดานความปลอดภัยเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน 

 ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอ

องคการ เนื่องจาก กรมพลศึกษาสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาความรูสามารถผานการประชุม 

สัมมนา การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการฝกอบรมสำหรับใชในการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมถึงการมีแหลงความรูที่บุคลากรสามารถคนควาไดสะดวก อาทิ หองสมุดและพิพิธภัณฑ
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การพลศึกษาและกีฬา ทำใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง สามารถ

นำมาปรับใชกับการปฏิบัติงานได          

ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ 

เนื่องจาก กรมพลศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน บุคลากรไดรับมอบหมาย

งานที่เพิ่มพูนความสามารถ และมีการสับเปลี่ยนตำแหนงโดยพิจารณาจากความรูความสามารถเปน

เกณฑ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่กรมพลศึกษาไดจัดทำแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพเพ่ือ            

ใหบุคลากรไดรับทราบวาการที่จะไดรับความกาวหนาหรือเลื่อนตำแหนงจะตองผานประสบการณ

ทำงานใดบาง จึงจะมีคุณสมบัติไดรับการพิจารณาบุคลากรจึงรูสึกวางานท่ีทำอยูมีความม่ันคง 

ดานการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก              

กรมพลศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหแกบุคลากรทุกระดับทั้งการแขงขันกีฬา 

กิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสามัคคี เมื่อตองปฏิบัติงานรวมกันบุคลากรใหความรวมมือเปนอยางดี 

และเม่ือเกิดปญหาผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลืออยูเสมอ 

 ดานประชาธิปไตยในองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก           

กรมพลศึกษามีนโยบายในการปฏิบัติงานชัดเจน บุคลากรไดรับความยุติธรรมในการมอบหมายงานมี 

การเคารพสิทธิสวนบุคคลซ่ึงกันและกัน และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกรมพลศึกษา 

  ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ 

เนื่องจาก กรมพลศึกษามีการปฏิบัติงานแบบยืดหยุน อาทิ Work from Homeโดยที่ภาระงานและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมไมสงผลกระทบตอเวลาสวนตัวและไมทำใหเกิดปญหา

สุขภาพ            

ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก 

การเปนองคการที ่สนับสนุนดานการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการเพื ่อใหประชาชนออก                

กำลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการเปนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน บุคลากรจึงมองวาตำแหนงงาน 

ของตนไดเอื้อประโยชนตอสังคมทั้งจากการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนของ

องคการและการรวมมือกับหนวยงานอ่ืน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิพงษ อินทยุง (2562) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยดานคุณภาพชีวิต                

ในการทำงานของบุคลากรที่สงผลตอความผูกพันธตอองคกร กรณีศึกษา พนักงานราชการสังกัดกรม

ศุลกากร พบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงานในดานลักษณะงานท่ีมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธ

กับสังคมโดยตรง ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั ่นคงใหแกผู ปฏิบัติงาน               

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

มีผลตอความผูกพันตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของชนัตพร เหี้ยมหาญ (2562) ที่ไดศึกษา 

เรื่อง บรรยากาศและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการของขาราชการ
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และลูกจาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานดานคาตอบแทนท่ี

ยุติธรรมเพียงพอ ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาสในการพัฒนา

สมรรถภาพของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดาน

ประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และดานการเก่ียวของสัมพันธกับ

สังคม สงผลตอความผูกพันในองคการของขาราชการและลูกจาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

7. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

7.1 ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ควรเพิ่มสวัสดิการดานที่พักอาศัย ดานศูนยรับเลี้ยง             

ดูบุตร ใหกับบุคลากรเพื่อลดภาระคาใชจาย และดานการรักษาพยาบาลโดยปรับสวัสดิการการเขาพัก

รักษาตัว ในโรงพยาบาลจากเดิมตองเขาพักรักษาตัวติดตอกันตั้งแต 4 วันขึ้นไป ปละหนึ่งครั้ง รายละ 

5,000 บาท ใหปรับเปนเขาพักรักษาตัวกี่วันก็ได โดยไดรับวันละ 1,000 บาท แตตองไมเกินรายละ 

5,000 บาท ตอป 

7.2  ดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ควรสงเสริมใหมีการจัดทำ

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย มีการฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมกับ

การบำรุงรักษาอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา รวมทั ้งเพ่ิม

มาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ทั้งภายใน และบริเวณรอบ ๆ 

กรมพลศึกษา เพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบการเขาออกของบุคคลทั้งผูรับบริการ บุคลากรผูที่เขา

มาติดตอกับกรมพลศึกษา โดยจัดใหมีปายแสดงตนสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อใชแสดงวาเปนบุคคลท่ี

ไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่ใด ในฐานะใด จัดใหมีการแลกบัตรสำหรับบุคคลภายนอก และเหตุผล

ที่มาติดตอ รวมถึงกำหนดใหกองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬาควบคุม สุมตรวจการดำเนินงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ   

8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  

7.3 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาเชิงปริมาณ โดย

เปนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารของกรมพลศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน 

7.4 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความ

ผูกพันตอองคการ เชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนำขององคการ เปนตน 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรม

พลศึกษาตอไป 

 



จิรนันท  ศิริศักด์ิวัฒนา 
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* 

     บทคัดยอ 
 

บทความการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและอำนาจหนาที่ของสำนักงาน

วิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ตอการสงเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคมในประเทศไทย ในประเด็นการสงเสริม การกำกับดูแล และความทาทายของวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อ

นำเสนอแนวทางการสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยตอไป โดยใชระเบียบวิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง และการศึกษาหนงัสอื

อางอิง กฎหมายอื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ผลการศึกษาพบวาบทบาท และอำนาจหนาที ่ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมี             

ความชัดเจนมากข้ึน ทั้งอำนาจหนาที่ดานการสงเสริม และดานการกำกับดูแล แตอยางไรก็ตามบทบาท

ดานการสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมยังคงขาดรายละเอียดจากแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคม

แหงชาติ และกฎหมายรองอีกหลายฉบับ ซึ่งอยูในขั้นตอนดำเนินการ อยางไรก็ตามปจจุบันสำนักงาน

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีบทบาทการสรางการรับรู และสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหมีสวนชวยในการสงเสริมการประกอบการวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในประเทศไทย 
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นอกจากนั้นสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศไทย             

ตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ในแตละระยะการพัฒนาของวิสาหกิจเพื ่อสังคม ไดแก              

ดานนโยบาย ดานการเงิน ดานทักษะในการประกอบธุรกิจ และดานการสนับสนุนจากสังคม ดังน้ัน

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจึงมีบทบาทในการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกจิ

เพื ่อสังคมในประเทศไทย ดวยการสรางความสมดุลระหวางบทบาทผูกำกับดูแล และบทบาทผูให              

การสนับสนุนสงเสริม จากการสรางการมีสวนรวมระดบัชุมชน การสรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชน 

และการสรางเครื่องมอืประเมินผลกระทบทางสงัคม ตลอดจนเรงรัดการจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคมแหงชาติ และการออกกฎหมายรองรับรายละเอียดและประเดน็ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ

ไทยตอไป 

 

คำสำคัญ: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  บทบาทการสงเสรมิ  บทบาทการกำกับดูแล ความทาทาย  

แนวทางการพัฒนา  
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A Study of the Role of the Office of Social Enterprise Promotion 

In the area of promoting social enterprise entrepreneurship 
 

 

 Jirapong Settaolankit * 

     Abstract 
 

This study article aims to study the roles and duties of the Office of Social 

Enterprises. According to the Social Enterprise Promotion Act B.E. 2562 (2019) on the 

promotion of social enterprises in Thailand on the issue of promotion, governance, and 

challenges of social enterprises in Thailand as well as studying the operation of social 

enterprises in foreign countries. This is to present guidelines for promoting the development 

of social enterprises in Thailand. by using a qualitative research methodology, consists 

of a semi-structured in-depth interview, a study of reference books, other relevant laws 

and documents related to the Office of Social Enterprise Promotion.  

The results of the study showed that the role and the authority of the Office of 

Social Enterprise Promotion is more obvious, consist of promotion duties and regulatory 

aspects. However, the role of social enterprise promotion is still lacking in detail from 

the National Social Enterprise Promotion Plan. And several other secondary laws which 

is in the process of making. 
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However, at present, the Office of Social Enterprise Promotion has played a role 

in raising awareness. And build networks of cooperation with all sectors, including the 

public, private and civil society sectors, to help promote the entrepreneurship of social 

enterprises in Thailand. 

In addition, the Office of Social Enterprise Promotion And social enterprises in 

Thailand face many challenges. At each stage of the development of social enterprises, 

namely financial policy, business skills, and support from society. Therefore, the Office 

of Social Enterprise Promotion plays a role in creating a suitable environment for social 

enterprises in Thailand. By balancing supervisory roles and the role of the sponsor from 

building community involvement, building engagement with the private sector, and 

building a social impact assessment tool as well as expedite the preparation of the 

National Social Enterprise Promotion Plan. And legislation to support details and 

important issues under the Social Enterprise Promotion Act B.E. 2562 to be a further 

guideline for the development of social enterprises in Thailand. 

 
Keywords: Office of Social Enterprise Promotion, Promotion role, Regulator role, challenges, 

development approach 
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1. บทนำ 

 ต้ังแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในดานตาง ๆ  

ไปอยางมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอโครงสรางดานอื่น ๆ             

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนยังสงผลกระทบตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมการเปลีย่นแปลง

ไปของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของมนุษย รวมถึง             

เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ แตความรุดหนาของเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

กลับนำมาซึ่งการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมหาศาล ทั้งเช้ือเพลิงที่ได จากฟอสซิลการตัดไมทำลายปา 

การใชทรัพยากรน้ำอยางไมรูคุณคา อันนำมาซึ่งปญหาภาวะโลกรอนที่มนุษยชาติกำลังประสบอยูใน

ปจจุบัน อีกทั้งความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจที่ในระบบทุนนิยมที่มุ งเนนการสราง ผลกำไรเปน

เปาหมายสูงสุด โดยไมคำนึงถึงผลกระทบดานสังคมยังนำมาซึ่งปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 

ความอดอยาก และปญหาสังคมอื่น ๆ ดวยเหตุน้ีประชาคมโลกจึงเริ่มเล็งเห็นถึงการพัฒนาที่ไมคำนึงถึง

ผลกระทบใหรอบดาน อาจจะไมใชคำตอบของมนุษยชาติอีกตอไป  

ประชาคมโลกจึงมีเริ ่มมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาที ่ยั ่งยืน โดยแนวคิดนี ้เริ ่มตนชวงแรกจาก              

องคการสหประชาชาติ ซึ่งไดต้ังเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development 

Goals หรือ MDGs โดยเริ่มต้ังแตป ค.ศ. 2000-2015 และเมื่อป ค.ศ.2015 สิ้นสุด องคการสหประชาชาติ 

ก็ไดมีการทบทวนเปาหมายของการพัฒนาขึ้นมาใหม และกำหนดใหมีวาระการพัฒนา 15 ป ตั้งแต           

ป ค.ศ. 2015-2030 เกิดเปนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

หรือ SDGs ในปจจุบัน (ติญทรรศน ประทีปพรณรงค, 2563: 3-17) 

จากเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ทำใหประชาคมโลกรวมทั้งประเทศไทยไดตระหนักถึง                   

การพัฒนาดานตาง ๆ ที่ตองคำนึงถึงความย่ังยืน และไมสงผลกระทบเชิงลบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะการพัฒนาและแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ ซึ ่งหนวยเศรษฐกิจหนึ ่งที่มีบทบาทสำคัญตอ            

ระบบเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาครัฐและภาคเอกชน คือหนวยเศรษฐกิจในรูปแบบภาคสวนเศรษฐกิจ

เพื่อสังคม หรือภาคสวนที่สาม ซึ่งอาจเปนองคกรไมแสวงหากำไร และวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ในตางประเทศไดม ีการดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื ่อสังคมมานานพอสมควรแลว อีกทั้งใน           

ประเทศไทยก็มีองคกรที่ดำเนินกิจการที่ใกลเคียงวิสาหกิจเพื่อสังคมอยูบาง เชน มูลนิธิโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร โครงการพัฒนาดอยตุง เลมอนฟารม เปนตน (ติญทรรศน ประทีปพรณรงค, 

2563: 115) แตอยางไรก็ตามประเทศไทยเริ่มตนมีการจัดต้ังสำนักงานสงเสรมิวิสาหกิจเพื่อสงัคม (สวส.) 

ข้ึนในป พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการในรูปแบบ

หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปนนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี 

โดยต้ังแตกอต้ังจนถึงปจจุบัน สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมไดดำเนินงานสงเสริมกิจการวิสาหกิจ
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เพื่อสังคม ในประเทศไทยหลายกิจกรรม อาท ิการประชุม การหารือ การเชิญชวนใหกจิการมาจดทะเบียน

เปนวิสาหกิจเพื่อสังคม เปนตน  

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อเปนการศึกษาบทบาทและอำนาจหนาที่ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งมีที่มาจากที่รัฐบาลไดใหความสำคัญกับกิจการเพื่อสังคม ตั้งแตป พ.ศ.2552 โดย

การจัดต้ังสำนักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) เพื่อเปนสนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจเพื่อสังคมใน

ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2552 สืบเนื่องมาถึงปจจุบันมีการพัฒนาและจัดตั้งเปนสำนักงานสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อใหสำนักงานน้ีมีอำนาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย และแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคมแหงชาติ สงเสริมและใหการสนับสนุนการประกอบการวิสาหกิจเพื ่อสังคมในทุก ๆ ดาน 

ตลอดจนกำกับดูแลสถานภาพทางกฎหมายของกิจการประเภทน้ี  

เพราะฉะน้ันบทบาทและอำนาจหนาที่ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคมในดานการสงเสรมิ

และการกำกับดูแลจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา และการเติบโตของการประกอบวิสาหกิจ           

เพื่อสังคมในประเทศไทย  

แตอยางไรก็ตามปจจุบันการสงเสริมและการกำกับดูแลวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศไทย             

ตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ทำใหยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร ทั้งเชิงนโยบาย ซึ่งอาจเกิด

จากการขาดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือการออกกฎหมายรองรบั ตามพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

และเชิงปฏิบัติ ซึ่งอาจเกิดจากขอจำกัดในเนื้อหา และสถานภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมตาม พ.ร.บ. 

ดังนั้นทำใหการศึกษาบทบาทและอำนาจหนาที่ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวทางในการสงเสรมิพฒันา และกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย  

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1  เพื่อศึกษาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศ และในประเทศไทย 

2.2  เพื่อศึกษาบทบาทและอำนาจหนาที่ของสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 

2.3  เพื่อนำเสนอแนวทางการสงเสริม และกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

3. วิธีการศึกษาและขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจ ัยบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมในดานการสงเสร ิมการ

ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณเชิงลึก ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียตอการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนำขอมูล              

ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหโดยเริ่มตนต้ังแตการบันทึกขอมูล การให

รหัสขอมูล การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดาน
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วิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) และใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) และ การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 การศึกษาบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในดานการสงเสรมิการประกอบการ

วิสาหกิจเพื่อสังคมมีขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตดานเอกสาร และกฎหมาย 

ศึกษา งานวิจัย บทความ วารสาร หนังสืออางอิงตางๆที่เกี่ยวของกับการประกอบการวิสาหกิจ

เพื ่อสังคม รวมทั ้งเอกสาร รายงาน ประกาศที ่เกี ่ยวของกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคม 

ตลอดจนพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย    

การสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2554 แผนแมบทวาดวยการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.

2553-2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร    

(ฉบับที่ 621) พ.ศ.2559 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) โดยการสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

กับการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ไดแก ผูบริหารระดับสูง และผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ 

ในสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กอตั้งกอนจะมี 

พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และผูประกอบการที่จดทะเบียนกอต้ังหลังมี พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคมแลว รวมทั้งนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากการใหสัมภาษณของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม               

รวมไปถึงการใหขอมูลของผูประกอบการวิสาหกจิเพื่อสังคมลงสือ่ตางๆ ทั้งบทความในวารสาร สื่อสังคม

ออนไลน 

4. ผลการศึกษาบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

  ป พ.ศ.2552 แนวคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเริ่มมคีวามชัดเจน เน่ืองจากรัฐบาล

ไดใหความสำคัญ การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจึงมีการพัฒนามาเปนลำดับ จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 กำหนดใหมีการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อ 

ใหสำนักงานน้ีมีหนาที่กำหนดสถานภาพทางกฎหมายของกิจการประเภทน้ี อีกทั้งสงเสริมการดำเนินการ

ของภาคเอกชนที่ประกอบกิจการประเภทน้ีใหมีความสามารถในการแขงขัน และหันมาประกอบกิจการ

เพื่อสังคมมากขึ้น แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาตำรา งานวิจัย บทความวิชาการ และการเกบ็ขอมูล

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก ทำใหกรอบแนวคิดของบทบาทและหนาที่ของสำนักงานวิสาหกิจ

เพื่อสังคมมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของ

สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม และการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยไดในอนาคต 
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 4.1 วิเคราะหการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 และการวิเคราะหขอมูล     

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของสำนักงานสงเสรมิวิสาหกิจเพื่อ

สังคม นักวิชาการ และผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม พบวาบทบาทที่สำคัญที่สุด ของสำนักงาน

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประการแรก คือ บทบาทในดานการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  4.1.1 การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการเงิน 

  จากการศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศและในประเทศไทย พบวา

การสนับสนุนดานการเงินมีความสำคัญอยางยิ ่งตอการประกอบการวิสาหกิจเพื ่อสังคม ภาครัฐมี 

บทบาทสำคัญในการออกนโยบาย และยุทธศาสตร ในการสนับสนุนดานการเงินแกวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ไมวาจะเปนการใหเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรง การปลอยสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน

ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนการสงเสริมการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม 

   ในบางประเทศการสนับสนุนดานการเงินมาจากองคกรภาคเอกชน หรือจากสหกรณ 

องคกรการกุศล และมูลนิธิ แลวแตรากฐานแนวคิดการประกอบกิจการเพื่อสังคมในประเทศน้ันๆ 

   การใหการชวยเหลือดานการเงินสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เริ่มแรก

การสนับสนุนดานการเงินไมไดถูกระบุไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามวิสาหกิจสังคมในประเทศไทย                 

มีความเข็มแข็งจากการเปนองคกรสาธารณประโยชน และการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SME) จึงสามารถดำรงอยูไดโดยไมตองไดรับการสนับสนุนดานการเงิน แตอยางไรก็ตามการที่วิสาหกิจ

เพื ่อสังคมอยู ในระยะเริ่มตนจะมีขนาดเล็ก ดังนั ้นการสนับสนุน และสงเสริมทางดานการเงินก็มี

ความสำคัญ 

  ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ระบุไววาวิสาหกิจ

เพื่อสังคมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายสามารถไดรับการสงเสริมทางการเงิน โดยสามารถ

กูยืมเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการดำเนินงานของวิสาหกิจ การไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษี การจัดซื้อจัดจาง และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่น แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา 

มาตรการและขอกำหนดตางๆยังไมมีความชัดเจน รวมถึงกฎหมายรองที ่เกี่ยวกับกองทุนสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคมยังไมครบถวน   

   จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

กลาววา “สำนักงานมีการสงเสริมดานแหลงเงินทุนแกวิสาหกิจผานการรวมมือกับเครือขายภาคสวน

ตางๆ เชน ธนาคารออมสินซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีโครงการใหวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถเขา              

ถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ออกประกาศใหวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ใหมีวิสาหกิจเพื่อสังคมระดมทุนผาน

ตลาดหลักทรัพยไดอยางเสรี” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 1, 2564) ซึ่งหมายถึงไมวาวิสาหกิจเพื่อสังคมน้ัน              



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในดานการสงเสริมการประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
     258  

จะอยูในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งผูถือหุนของวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถ

ออกและเสนอขายหุนตอประชาชนได โดยไมตองยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการขอมูล (ไฟลิ่ง) 

ตอ ก.ล.ต. แตการที่วิสาหกิจเพื่อสังคมจะดำเนินการระดมทุนดวยวิธีดังกลาวได วิสาหกิจเพื่อสังคมน้ัน

ตองมีขนาดใหญพอสมควร และอยูในรูปแบบของนิติบุคคล 

  ในมุมมองของนักวิชาการที่ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

การสงเสริมดานการเงินผานกองทุนวา “กองทุนยังมีความจำเปนโดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจเพื่อสังคม                

ที่เพิ่งเริ่มตน ในลักษณะใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำ” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 3, 2564) แตปจจุบัน

รายละเอียดเรื่องกองทุนยังไมชัดเจน ทำใหผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมตองใชวิธีการหาแหลง

เงินทุนอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายและรวดเร็วมากกวา   

   อยางไรก็ตามจากคำใหสัมภาษณของผูบริหาร สวส.ทานหนึง่กลาววา “ขณะน้ี สวส.

เรงรัดการออกกฎหมายรองเกี่ยวกับกองทุนซึ่งปจจุบันประกาศออกไปแลว 13 ฉบับ” (ผูใหสัมภาษณ    

คนที่ 1, 2564) ดังนั้นถากฎหมายรองออกไดครอบคลุมเกี่ยวกับกองทุนทั้งหมด จะชวยสงเสริมดาน

แหลงเงินทุน และเปนแรงจูงใจทำใหผูประกอบการมีความสนใจที่หันมาประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อ

สังคมมากข้ึน 

  4.1.2 การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานนโยบายสาธารณะ 

  นอกจากภาครัฐจะมีบทบาทในการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการเงินแลว ภาครัฐ

ยังมีสวนสำคัญในการสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมดานนโยบายสาธารณะ กลาวคือ การวางแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนมาตรการสงเสริมอื่นๆ เชน การออกกฎหมาย               

การสงเสริมเพื่อใหสิทธิประโยชนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม การสรางความรวมมือระหวางเครือขายจาก              

ทุกภาคสวน การใหการอบรมพัฒนาทักษะการประกอบการหรือดานการบริหารจัดการ การสนับสนุน

ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม การสรางการรับรูเพื่อสรางคุณคาใหสินคาและบริการของวิสาหกิจเพื่อ

สังคม 

   1) การวางแผนยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จากการศึกษาวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในตางประเทศที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการที่ภาครัฐมีนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

อยางชัดเจนต้ังแตตน ทำใหวิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในทุก ๆ ดาน 

  สำหรับประเทศไทยตั้งแตปพ.ศ.2553 รัฐบาลไดจัดทำแผนแมบทสรางเสริมกิจการ

เพื่อสังคม เปนแผนยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรมฉบับแรกของการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แตดวย            

ความไมมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย ทำใหการดำเนินงานตามแผนขาดความตอเน่ือง จนกระทั่ง

ป พ.ศ. 2562 หลังจากมีพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  



จิรพงษ เศรษฐโอฬารกิจ 
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รับหนาที่จัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ แตยังอยูในระหวางการจัดทำ จึงอาจทำให

การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพ.ร.บ.ยังขาดทิศทาง และรายละเอียดที่ชัดเจน   

  2)  ดานสิทธิประโยชน จากการศึกษาวิสาหกิจเพื ่อสังคมในตางประเทศที ่การ

ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมถือไดวาประสบความสำเร็จ สวนใหญจะมีมาตรการสงเสริมวิสาหกิจ 

เพื่อสังคมดานสิทธิประโยชนทางภาษี แตอยางไรก็ตามขึ้นอยูกับสถานภาพทางกฎหมายของวสิาหกิจ

เพื่อสังคมน้ัน ๆ  

   มาตรการสงเสริมดานสิทธิประโยชนในประเทศไทยมีความชัดเจนมากขึ ้น ตาม           

พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมไดระบุสิทธิประโยชนไวหลายประการ อาทิ สิทธิประโยชนดานภาษี

อากร สิทธิประโยชนดานการจัดซื้อจัดจาง และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นๆ แตตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งประเด็นน้ีนักวิชาการและผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมมองวา 

ยังขาดความชัดเจน เนื ่องจากการดำเนินการในรายละเอียดเปนไปอยางลาชา ตามความเห็นของ

นักวิชาการ “ประเด็นเรื่องสิทธิประโยชนมันเกิดข้ึนแตไปตอไมได เพราะกองทุนก็ยังไมเรียบรอย ภาษีก็

ยังไมเรียบรอย จัดซื้อจัดจางหรือก็ยังไมเรียบรอย” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 3, 2564)   

  ในการศึกษาขอมูลของวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศไทยในบทที่ 2 จะเห็นไดวา

วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมีมานานพอสมควรแลว เมื่อมีพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทำให

ความชัดเจนในสถานภาพ และสิทธิประโยชนไดรับความสนใจจากผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประเภทไมแบงปนผลกำไรใหผูถือหุน จากคำใหสัมภาษณของผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมประเภท

นี้ตอนหนึ่งวา “ถาเราสามารถใชสิทธิประโยชนจากการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมได จะไมมีผลกระทบ 

เรื่องภาษี และนำเงินทุนสวนน้ีหมุนเวียนกลับไปใชในกิจการได” (ผูใหสัมภาษณที่ 4, 2564) 

  ในทางกลับกันจากขอมูลการสัมภาษณผู ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมรูปแบบ                

การแบงปนผลกำไรใหกับผูถือหุน เมื่อถามถึงแรงจูงใจจากสิทธิประโยชนตามพ.ร.บ. กลับไมไดรับ            

ความสนใจเทาที่ควร จากคำใหสัมภาษณของผูประกอบการวิสาหกจิเพื่อสังคมใหความเห็นดังน้ี “ที่ผาน

มาไมเคยใชสิทธิประโยชนทางภาษีตามพ.ร.บ. และพรอมจะจายภาษีตามกฎหมาย แตตองการเห็น            

การนำภาษีของประชาชนถูกนำไปใชอยางเปนรูปธรรมในการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมากกวา” (ผูให

สัมภาษณที่ 5, 2564) 

   3) การสรางความรวมมือระหวางเครือขาย เปนบทบาทสำคัญของภาครัฐที ่มีขีด

ความสามารถในการเชื่อมโยงการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และภาคเอกชนเพื่อ

สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคมในดานตางๆ เชน ดานการเงิน ดานการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะ

แรงงาน เปนตน จากการศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมในหลายประเทศประสบปญหาดาน               

การเชื่อมโยงเครือขายระหวางรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นทำใหการขยายตัว และการพัฒนาของ

วิสาหกิจเพื่อสังคมไมเจริญเติบโตเทาที่ควร 
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  การสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศไทยในระยะเริ ่มแรกที ่ดำเนินการโดย

สำนักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส.) ก็อาศัยการสรางเครือขายความรวมมือ ทั้ง

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนใหวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการดำเนินการ

อยางเปนรูปธรรม และตอมาเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้น สำนักงานสวส.                     

มีหนาที่ตามที่ระบุไวในพ.ร.บ.ตามมาตรา 24 ซึ่งหนาทีเ่พื่อการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตาง ๆ น้ัน                 

ไมสามารถทำไดเพียงอาศัยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพียงหนวยงานเดียว แตตองอาศัย  

ความรวมมือจากหลายภาคสวน ปจจุบัน สวส.ไดทำความตกลงรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ รวมทั้งสิ้น 17 หนวยงาน (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, 

2564  : 1) 

  ขอมูลจากผู ประกอบการวิสาหกิจเพื ่อสังคมรูปแบบไมประสงคจะแบงปนกำไร                   

ไดแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวา “ภาคเอกชนมีการทำเรื ่อง SE Social 

Enterprise มาอยางยาวนานแลวมากกวาภาครัฐดวยซ้ำ ควรจะมีเวทีเปดรับแนวคิดใหผูประกอบการ 

SE ภาคเอกชน เขาไปสนับสนุน เพื่อหาทางออกในการบริหารจัดการ” (ผูใหสัมภาษณคนที ่4, 2564) 

ซึ่งตรงกันกับผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เรื่อง

กลไกการพัฒนาความรวมมือระหวางภาคเอกชนเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม    

ใหประสบความสำเร็จ เนื่องจากภาคเอกชนเชี่ยวชาญในทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นกลไกนี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยภาครัฐเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวาง

ผูประกอบการภาคเอกชน และผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 

   4) ดานการฝกอบรม จากการศึกษาการประกอบการวิสาหกจิเพือ่สังคมในตางประเทศ

มีบางประเทศที่ประสบปญหาดานทักษะของผูประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และยังขาดบุคลากร 

ที่มีความรู ความเขาใจที ่แทจริงเกี ่ยวกับวิสาหกิจเพื ่อสังคม ภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการชวย

สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการบริหารจัดการธุรกจิ เน่ืองจาก

วิสาหกิจเพื่อสังคมตองเปนองคกรที่พึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน พรอมกับมีเปาหมายทางสังคมที่ชัดเจน 

ถาองคกรอยูไมได ก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายทางสังคมได 

   ตามมาตรา 24 กำหนดใหสวส.มีหนาที่ในการฝกอบรมใหความรูกับวิสาหกิจเพื่อสงัคม 

และสงเสริมกิจการเพื่อสังคมใหพัฒนาเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมตอไปได จากขอมูลของสวส.ไดมีการ

รวบรวมกลุมกิจการเพื่อสังคม และจัดการใหมีการสงเสริมและพัฒนาเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามคำ               

ใหสัมภาษณของเจาที่ในสำนักงานทานหน่ึงวา “สำนักงานใหการพัฒนากิจการเพื่อสังคมผานการอาศัย

เครือขายที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง คอยติดตามสนับสนุนไมใหกลุมกิจการเพื่อสังคมตองลมเลิกกิจการ               

ไปอันน้ีเปนขอดีของกฎใหม” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 2, 2564)  ดังน้ันสวส.มองวาเปนขอดีของพ.รบ.ที่ได

ใหนิยามของวิสาหกิจเพื ่อสังคมและกลุมกิจการเพื่อสังคม แยกกันอยางชัดเจน แตในทางกลับกัน

ผูประกอบการวิสาหกจิเพือ่สังคมใหความเห็นวา “คนรุนใหม และ SE สวนใหญเขาทำอยูแลว สิ่งที่สวส.
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บอกใหทำเขาทำอยูแลวเขาไมไดตองการ แตถาเกิดบอกวาโอเค พ.ร.บ.ออกมา ถาเกิด SE ที่ดูแลตัวอง

ได แลวขาดอะไรที่หนวยงานชวยไดใหมาคุยกัน ใหมา design  รวมกัน” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 5, 2564) 

ซึ่งจะเห็นไดวาการฝกอบรมของสวส.มักเปนโครงการที่สวส.กำหนดขึ ้นแตไมไดถามความตองการ               

ของวิสาหกิจเพื่อสังคมวาตองการใหสงเสริมในดานใด การฝกอบรมจึงไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร 

   5) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการศึกษาพบวา การประกอบวิสาหกิจเพื่อ 

สังคมในสหรัฐอเมริกา มีความเขมแข็งไดดวยตนเองเน่ืองจากเนนการสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหา

สังคม และเนนการสรางรายได การประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศลวนประสบความสำเร็จ

จากการใหความสำคัญกับการสรางนวัตกรรม โดยยังคงเปาหมายหลักเพื่อการแกไขปญหาทางสังคม

เอาไว 

  การประกอบการวิสาหกจิเพื่อสงัคมในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยไมไดกลาวถึง

การสรางนวัตกรรมกับการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมากนัก แมวาตามพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคมจะระบุหนาที่การฝกอบรมดานเทคโนโลยี หรือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา 

และบริการ แตยังขาดเรื่องสงเสรมิการสรางนวัตกรรม ซึ่งในประเด็นน้ีผูประกอบการวิสาหกจิเพื่อสังคม

ในประเทศไทย กลาววา “ผูประกอบการไมไดมีเครื่องไมเครื่องมือที่ดีพอ ที่เปนนวัตกรรมพอที่จะทำให

ผลิตภัณฑของเราออกสู ตลาดไดดีเทาบริษัทเอกชน เครื ่องไมเครื ่องมือตางๆมีสำหรับองคกรใหญ                  

ทุนหนา ๆ แตไมใชวาวิสาหกิจเพื่อสังคมใชไมเปน แตแคไมสามารถเขาถึง” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 5, 

2564) แสดงใหเห็นวาผูประกอบการตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือเรื่องนวัตกรรม 

  4.1.3 การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการสนับสนุนจากสังคม 

  จากการศึกษาการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย

การประกอบวิสาหกิจเพื ่อสังคมที ่ทำเพื ่อวัตถุประสงคทางสังคมในขณะที่ตองดำเนินธุรกิจ ให                      

ผลประกอบการสามารถทำใหองคกรอยูรอดไดดวย ซึ่งการทำสองเรื่องพรอมกันเปนเรื่องยาก และตอง

ใชความทุมเททัง้แรงกาย และแรงใจอยางย่ิง ดังน้ันการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยการสรางคุณคา 

ใหสินคา และบริการไดรับการสนับสนุนจากสังคม เปนปจจัยหน่ึงที่จะทำใหวิสาหกิจเพื่อสังคมอยูรอด 

ไดอยางย่ังยืน 

  การสรางการรับรู วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศแคนาดาประสบปญหาดานแรงจูงใจ 

คนรุนใหมไมสนใจการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมเทาที่ควร อาจจะเกิดจากขาดความรู ความเขาใจ

ตอวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางแทจริง ในประเทศเกาหลีใตจึงออกกฎหมาย SEPA กำหนดให หนวยงานที่

กำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสงัคม มีหนาที่หลักในการสรางการรับรู ประชาสัมพันธ และเปนศูนยกลางขอมลู

เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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  การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยกอนมีพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

แผนแมบทวาดวยการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม ในชวงแรกใหเนนการสรางการรับรู และสราง             

ความตื่นตัวของสังคมในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่อาจจะเปนทางออกที่ยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งถือไดวาการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะแรกมาไดอยางถูกทิศทาง และเปนระบบ 

  การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเมือ่มีกฎหมายพ.ร.บ.สงเสรมิวิสาหกิจเพื่อสงัคมออกมา

ในป พ.ศ. 2562 จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสวส. กลาววา “ทุกวันน้ีมันจำเปนมาก ๆ

เรื่องของประชาสัมพันธ ในอนาคตอันใกล สวส.ตระหนักดีในเรื่องการทำความเขาใจ และการแสดง             

ใหเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการสรางคุณคาทางสังคม และเมื่อเปนวิสาหกิจเพื่อ

สังคมแลวก็จะทำใหเกิดทั้งคุณคาและมูลคา และสามารถสรางมูลคาทางสังคมเปนที่ประจักษในรูปแบบ

ของผลกระทบทางสังคม หรือ Social Impact” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 1, 2564)  จากการวิเคราะหจะ

เห็นวาสวส.ใหความสำคัญกับการสรางความรับรูและประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจเปนอนัดับ

แรก เพื่อใหเกิดการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากข้ึน มุงเนนไปที่สังคมและผูบริโภค ทำใหผูบริโภค

เห็นวาการใชสินคาและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมเปนการชวยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางออม 

อีกประเด็นหน่ึง สวส.กำลังออกแบบตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อประเมินการประกอบการวิสาหกิจเพือ่สังคมที่

สามารถสรางผลกระทบเชิงบวกทางสงัคมไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ีเพือ่สรางการรบัรูใหสงัคม และสราง

คุณคาทางสังคมใหวิสาหกิจเพื่อสังคมเปนที่ประจักษ 

  ในมุมมองของนักวิชาการที ่ศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการสรางการรับรูใหกับผูประกอบการและประชาชนทั่วไปวา “แนวคิดเรื่อง SE ประชาชนของ

ประเทศอังกฤษมีความเขาใจมากกวา ผูประกอบการของไทย ผูประกอบการบางกลุมจะมีลักษณะแบบ

น้ีคือ รัฐแจกเงินอีกแลวเหรอ ไปจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมกัน” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 3, 2564) 

ดังน้ันภาครัฐควรเนนเรื่องความหมาย และวัตถุประสงคเพื่อสังคมของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาเดิมที ่ผู ประกอบการตองการไดรับการสนับสนุนดานการเงิน หรือหวังผลประโยชนสวนตน 

มากกวาจะมุงเนนประโยชนทางสังคม การสรางการรับรูที่ถูกตอง ควรจะเปนการทำใหผูประกอบการ

เขาใจต้ังแตแรกวา การประกอบการเพื่อสังคมมุงเนนเพื่อประโยชนทางสังคมเปนลำดับแรก และเรื่อง

การสงเสริมสนับสนุนหรือสิทธิประโยชนจะตามมาที่หลัง จึงจะทำใหการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม              

เกิดความย่ังยืนได 

  ขอสังเกตอีกประการหน่ึงในประเด็นการไดรับการสนับสนุนจากสังคม นักวิชาการได

ใหความเห็นวา การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุก ๆ ดาน                   

เชน ชุมชนเปนผูใชสินคาและบริการ ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการผลิต โดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน               

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาใหกับการประกอบการ เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหวิสาหกิจเพื่อสังคม            

ในประเทศไทยหลายกิจการประสบความสำเร็จ อาทิ บริษัท กาแฟอาขา อามา จำกัด มูลนิธิกระจกเงา 
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หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เปนที่รูจัก อยางมูลนิธิแมฟาหลวง มูลนิธิเจาพระยาอภัยภูเบศร ลวนเช่ือมโยง

การประกอบกิจการไปพรอมกันกับการมีสวนรวมของชุมชน 

4.2 วิเคราะหการกำกับดูแลวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

 กรณีศึกษาวิสาหกิจเพื ่อสังคมในตางประเทศ แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะไมมุ งเนน                

การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการกำกับดูแลมากนัก และอาจจะเปนความทาทายสำคัญที่ภาครัฐ

ตองใหความสนใจ แตในทางกลับกันกรณีศึกษาวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศแถบเอเชียจะให

ความสำคัญกับการกำกับดูแลวิสาหกิจเพือ่สังคมมากกวา กลาวคือ มีการออกกฎหมายเฉพาะ และมี

หนวยงานที่ทำหนาที่โดยตรงเพื่อสงเสริมและกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย 

 อยางไรก็ตามจากการศึกษาการกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางเหมาะสม และสามารถ         

สรางสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเปนปจจัยสำคัญสงเสริมใหวิสาหกิจ                 

เพื่อสังคมมีความเข็มแข็ง สามารถเจริญเติบโต และเกิดการขยายตัวเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม                   

ทำใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได แตในทางตรงขาม การมุงเนนการกำกับดูแลมากเกินไป                   

ทำใหสภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวยตอวิสาหกิจเพื่อสังคม อาจจะทำใหเปนอุปสรรคตอการสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคมได 

  4.2.1 การกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมในตางประเทศ 

  ในประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาไมไดมุงเนนใหมีการกำกับดูแล

วิสาหกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ แตการกำกับดูแลใหขึ้นอยูกับสถานภาพทางกฎหมาย ทำใหมีขอดีคือ               

การประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถกระจายตัวไปในภาคสวนตาง ๆ ของเศรษฐกิจไดอยาง

หลากหลาย แมวาการประกอบกิจการเกิดข้ึนจากคนคนเดียวก็สามารถเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมได  

  การกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใตมีความแตกตางจากประเทศ             

ในแถบตะวันตก คือ มีการตรากฎหมาย SEPA และมีหนวยงาน KoSEA ทำหนาที่กำกับดแูลวิสาหกิจ

เพื่อสังคมโดยเฉพาะ ทำใหสถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคมถูกระบุไวอยางชัดเจน จึง             

ทำใหมีขอดีคือ เกิดความสะดวกตอการกำกับดูแล เนื่องจากวิสาหกิจเพือ่สังคมตองดำเนินกิจการอยู 

บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถประเมินผลการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมได             

ทำใหประเทศไทยนำเอากฎหมาย SEPA มาเปนตนแบบในการออกพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

พ.ศ.2562 
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4.2.2 การกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

           4.2.2.1 บทบาทดานการกำกับดูแลของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(สวส.) 

             การกำกับดูแลในระดับคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีบทบาท

สำคัญในการกำหนดทิศทางการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เนื ่องจากเปน                   

ผูกำหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการสงเสรมิวิสาหกจิเพือ่สังคมแหงชาติ สนับสนุนการศึกษาวิจัย

ที ่เกี ่ยวกับวิสาหกิจเพื ่อสังคม การบริหารกองทุนและวางหลักเกณฑการสงเงินสมทบ ตลอดจน               

ควบคุมกำกับดูแลสวส.อีกดวย แตอยางไรก็ตามจากการศึกษา คกส.ยังไมมีบทบาทเทาที่ควร สังเกต

จากต้ังแตมีพ.ร.บ.ในปพ.ศ. 2562 ถึงปจจุบันแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติยังไมสมบูรณ 

ยังคงอยู ในระหวางการจัดทำ ทำใหที ่ผานมาทิศทางของการสงเสริม และกำกับดูแลวิสาหกิจเพื่อ         

สังคมยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร 

              นอกจากน้ันจากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง 

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ไดเสนอบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ

ไววาคณะกรรรมการควรประกอบจาก 4 ภาคสวนเทา ๆ กัน และเนนที่ความเกี่ยวของ และความสนใจ

มากกวาโดยตำแหนงหนาที่ ซึ่งจะแตกตางจากการกำหนดในพ.ร.บ.ที่สวนใหญคณะกรรมการกำหนดข้ึน

จากตำแหนงหนาที่ 

              ตามความเห็นของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ

ไทยใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการกำกับดูแลวา “การกำกับดูแลในอังกฤษคือไมคอยยุง สวนใหญ

เปนเอกชน แตถาเราเอาอยางอักฤษจะไมตอบโจทย เพราะวาผูประกอบไทยมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมยังไมเพียงพอ” (ผูใหสัมภาษณคนที ่3, 2564) เพราะฉะนั้นการกำกบัดูแล

วิสาหกิจเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย บทบาทของภาครัฐมีความสำคัญ เพื่อสรางสรางสภาพแวดลอม

ใหเกิดความสมดุลระหวางการกำกับดูแลที่เหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการสงเสริม 

              การกำกับดูแลในระดับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมพ.ร.บ.ได

กำหนดบทบาทและหนาที่ไวอยางชัดเจน แตเนื่องจากสวส.อยูระหวางการกอตั้งสำนักงาน และการ

จัดการภายใน การกำกับดูแลในระยะแรกจึงเนนการจดทะเบียนใหวิสาหกิจเพื ่อสังคมที ่เกิดจาก                  

การรวมกลุมของคนในชุมชนตามนโยบายของภาครัฐตามจังหวัดตางๆ เชน บริษัทประชารัฐสามัคคี

จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียนใหกับกิจการเพื่อสังคม หรือกิจการที่เคยดำเนินธุรกิจใน

รูปแบบคลายคลึงวิสาหกิจเพื่อสังคม เชน มูลนิธิแมฟาหลวง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ จำกัด บริษัท 

กาแฟอาขา อามา จำกัด มูลนิธิโรงพระยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เปนตน 
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            ปจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มาจดทะเบียนกับสวส.จำนวน 155 แหง แต

จากการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ของสวส.กลาววา ในจำนวนน้ีมีกลุมกิจการเพื่อสังคมเดิมประมาณ 

103 แหง และกลุมกิจการใหมที่มาย่ืนจดทะเบยีนอีกประมาณ 50 แหง ซึ่งมีจำนวนไมมากนัก เน่ืองจาก

สำนักงานกอต้ังไดไมนาน อยางไรก็ตามที่ผานมามีผูที่ใหความสนใจเขามาสอบถามจำนวนมาก แตไมได

มาขอยื่นจดทะเบียน อาจจะเกิดจากติดเงื่อนไขหลักเกณฑตามพ.ร.บ. และความชัดเจนของพ.ร.บ.                

ในบางประเด็นยังไมสมบูรณ หรือรอการออกกฎหมายรองอยู เชน เรื่องกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคม เปนตน  

              ตามความเห็นของนักวิชาการ “พ.ร.บ.ฉบับนี ้มุงเนนเรื ่องการกำกับดูแล            

มากเกินไป แตในทางกลับกันการสงเสริมยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 3, 2564) 

การที่ประเด็นการสงเสริมยังคงอยูระหวางการดำเนินงาน ทำใหสวส.มีบทบาทการสงเสริมวิสาหกิจ             

เพื ่อสังคมไดไมกวางขวาง สามารถทำไดแคการรับรองสถานภาพวิสาหกิจเพื ่อสังคมที ่ชัดเจนตาม            

พ.ร.บ. เทาน้ัน อยางไรก็ตามทางสวส.ใหความสำคัญตอการอำนวยความสะดวกและการชวยเหลือผูที่มี

ความสนใจจะประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในเรื่องเงื่อนไข และเอกสารตางๆ โดยใหคำแนะนำ และ

การอบรม พัฒนาใหผูประกอบการสามารถทำตามหลักเกณฑของพ.ร.บ. และสามารถจดทะเบียนเปน

วิสาหกิจเพื่อสังคมไดในที่สุด 

             ถึงแมวาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมมีความชัดเจนมากข้ึนเนื ่องจากมีพ.ร.บ.แตนักวิชาการและ

ผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมมองวาบทบาทหนาที่ในเชิงปฏิบัติยังคงไมมีความชัดเจนในหลาย

ประเด็น เน่ืองจากอยูในข้ันตอนการวางแผน และการออกกฎหมายรอง 

              4.2.2.2 การกำหนดสถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

             การกำหนดสถาพทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โดยสรุปคือวิสาหกิจเพื่อสังคมน้ัน

จะมีสถานภาพเปนนิติบุคลล และกิจการที่มาขอจดทะเบียนจะตองประกอบกิจการมาแลวอยางนอย                

1 ป และมีการระบุองคประกอบอื่นๆไวอีกอยางชัดเจนในมาตรา 5 ขอดีของการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม

จดทะเบียนตามพ.ร.บ. ตามความเห็นของผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่ทำงานของ สวส.มองวา 

วิสาหกิจเพื่อสังคมจะไดรับสิทธิประโยชน ไดรับการสงเสริม และไดรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งเปน

แรงจูงใจสำคัญใหผูประกอบการสนใจมาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม  

               ผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมในรูปแบบไมแบงปนผลกำไรใหผูถือหุนมี

ความสนใจในสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับการยกเวนตามประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ.2559 ทำให

สามารถมีเงินทุนกลับไปหมุนเวียนในการประกอบกิจการมากขึ้น จึงมาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อ

สังคม 
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               การเปนนิติบุคคลสวส.มองเห็นขอดีอีกประการหนึ่ง คือการสงเสริมใน

ระยะแรกมุงเนนไปที่กิจการที่มีการดำเนินงานรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมาระยะหน่ึงแลว จะทำใหงาย

ตอการเขาสูหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆตามพ.ร.บ. ตามความเห็นที่วา “การเปนนิติบุคคลและดำเนิน

ธุรกิจมาระยะหนึ่งแลว มีการดำเนินงานอยางเปนระบบจะสะทอนใหเห็นความชัดเจนของการบริหาร

จัดการ การสนับสนุนของภาครัฐจึงจะดูรายละเอียดตางๆเหลานี้คอนขางเยอะในระดับหนึ่ง” (ผูให

สัมภาษณคนที่ 2, 2564)  จากการวิเคราะหสวส.มองวาการมาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมทำให

กิจการหรือธุรกิจมีความนาเชื่อถือ จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ  สินคาและ

บริการเองก็ไดรับความเช่ือมั่นวาไดมาตรฐานสามารถไปแขงขันในตลาดระดับประเทศ หรือตางประเทศ

ได แตอยางไรก็ตามในกลุมกิจการขนาดเล็ก และกิจการที่เพิ่งจะเริ่มตนและตองการมาจดทะเบียน             

เปนวิสาหกิจเพื่อสังคม อาจทำไดยาก ซึ่งประเด็นน้ี สวส.เองรับทราบวาเปนความทาทายสำคัญของ

สวส.ที่จะทำใหกลุมกิจการเพื่อสังคมพัฒนาเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมใหได 

              ในมุมมองของนักวิชาการและผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมบางกลุมไมได

ให ความสำคัญกับการมีสถานภาพทางกฎหมายมากนัก เพราะการไมระบุสถานภาพทำใหการ

ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความหลากหลาย และกวางขวางมากกวา และมองวาสถานภาพทาง

กฎหมายเหมือนเปนอุปสรรคตอแรงจูงใจในการประกอบการทางสังคม เนื ่องจากมีเงื ่อนไข และ

หลักเกณฑที่ยุงยาก อีกทั้งเรื่องสิทธิประโยชนตางๆตามพ.ร.บ.ยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด 

             4.2.2.3 การกำกับดูแลดานหนาที่ของวิสาหกิจเพื่อสังคม  

 ตามพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ไดระบุเรื่องหนาที่ของวิสาหกิจเพื่อ

สังคมไวอยางชัดเจน ทั้งการทำตามวัตถุประสงคทางสังคมที่ต้ังไว การรายงานผลประกอบการการนำสง

เงินเขากองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนจะตองมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถาไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขเหลาน้ีจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียน  

 จากการศึกษาและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักวิชาการ และผูประกอบการ

มองวาหนาที่ตามพ.ร.บ.มีลักษณะมุงเนนการกำกับดูแลหรือการควบคุมมากกวาการสงเสริม จากคำ          

ใหสัมภาษณของผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมใหความเห็นวา “ถาเกิดมีใครสักคนหรือกลุมไหน              

สักกลุมหน่ึง อยากทำเพื่อสังคมข้ึนมา และนำหนาที่ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในพ.ร.บ.ไปปรับใชเปนเรื่อง

ที่ยุงยากพอสมควร จะตองมีทุน ตองไดรับการประเมิน จะตองทำบัญชี กฎเกณฑตั้งได แตควรจะ 

เริ่มตนจากจะสงเสริมเขาอยางไร ใหเวลา 1 ปใหเขารูสึกวาทุกอยางโอเค และเขาสูกระบวนการที่เปน

ระบบ” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 5, 2564)   
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 การระบุหนาที่ของวิสาหกิจเพื่อสังคมไวอยางชัดเจนมีขอควรระวังคือ อาจจะ

ทำใหผู ประกอบการวิสาหกิจเพื ่อสังคมที ่เริ ่มตนใหม ขาดแรงจูงใจในการดำเนินกิจการ เพราะมี           

ความวิตกกังวลวาจะทำผิดกฎหมายหรือไม ผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมทานหน่ึงไดใหความเห็นวา 

“คนที่จะลุกขึ้นมาทำ SE เขาจะทำดวยความระแวงวาสิ่งที่เขาทำผิดกฎหรือไม เขาเปน SE หรือไม            

ผมวาสิ่งน้ีตองระวังมาก ๆ สำหรับ พ.ร.บ.ฉบับน้ี” (ผูใหสัมภาษณคนที่ 5, 2564)   

 นักวิชาการที่ศึกษาวิสาหกิจเพื ่อสังคมในประเทศไทย ไดเสนอหนาที่ของ

วิสาหกิจเพื่อสังคมนอกเหนือจากที่กำหนดไวในพ.ร.บ. ไวอยางนาสนใจ ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่จะเอื้อให

เกิดสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบการเพื่อสังคม และความอยูรอดของวิสาหกิจเพื่อสังคมเอง เชน 

ผูประกอบการตองกระตือรือรนในการแสวงหาความรู พัฒนาทักษะการประกอบการ นำเสนอนวตักรรม 

เปนตน 

4.3 ความทาทายของการสงเสริมและการประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาตำรา รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจาก            

การสัมภาษณเชิงลึก เมื่อนำมาวิเคราะหพบวาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเผชิญกับประเด็น            

ความทาทายหลายประการ โดยสามารถแบงเปนระยะได 3 ระยะ และในแตละระยะมีประเด็นความ 

ทาทายที่แตกตางกันออกไป ไดแก ระยะเริ่มตน ระยะความมั่นคง และระยะการเติบโต 

  4.3.1 ระยะเริ่มตน 

  ผู ประกอบการ หรือผู ที่มีความสนใจจะประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ ่งอาจจะเปน

รายบุคคล หรือเกิดจากการรวมกลุมกัน จากผูที่มีประสบการณ หรือเขาใจประเด็นปญหาในสังคม

เดียวกัน ระยะน้ีอาจจะตองใชเวลาดำเนินการ 1-2 ป ซึ่งจริง ๆ เปนเวลาที่ไมมาก ผูประกอบการวิสาหกิจ

เพื่อสังคมในระยะน้ีจึงมักประสบความทาทายตางๆดังตอไปน้ี 

   4.3.1.1 การสนับสนุนทางการเงิน 

 การสนับสนุนทางการเงินสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะ

เริ ่มตนถือวาเปนปจจัยที ่สำคัญที ่ส ุด ถาไมมีเงินทุนของตนเอง ก็อาจจะตองไดรับการสนับสนุน            

ซึ่งประเด็นน้ีนักวิชาการไดใหความเห็นวา ปจจุบันการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐยังมีรายละเอยีด

ไมชัดเจน อาจจะตองใชแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือการระดมทุนวิธีอื่นที่อาจจะรวดเร็วกวา 

เชน Social Media หรือ Crowdfunding  

   4.3.1.2 ทักษะการประกอบธุรกิจ และวิสาหกิจเพื่อสังคม 

             ผูประกอบการในระยะเริ่มตน เปนผูมีความปรารถนาที่จะแกไขปญหาสังคม 

แตอาจจะขาดทักษะการประกอบธุรกิจ เชน โมเดลธุรกิจที่เหมาะสม การบริหารจัดการ การตลาด  
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ดานการเงิน และการบัญชี เปนตน จึงอาจจะทำใหการประกอบกิจการไมประสบความสำเรจ็เทาที่ควร 

และอาจจะลมเลิกกิจการไปในที่สุด 

 ประเด็นน้ีเปนความทาทายของภาครัฐดวยเชนกัน เน่ืองจากพ.ร.บ.กำหนดไว

ชัดเจนใหสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีหนาที่พัฒนาทักษะของผูประกอบการ ซึ่งปจจุบนัมี            

การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคการมหาชน 17 หนวยงาน เพื่อจัดอบรมใหความรู                

ฝกทักษะใหกับผูประกอบการ  

   4.3.1.3 การสนับสนุนจากสังคม 

             ปจจุบันกระแสสังคมใหความสนใจกับการประกอบธุรกิจที่มีสวนชวยเหลือ

สังคมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามประเด็นการสนับสนุนจากสังคมกับวิสาหกิจ

เพื่อสังคมในระยะเริ่มตนเปนความทาทายสำคัญของผูประกอบการหนาใหมที่หันมาประกอบธรุกจิจะ

ไดรับความเชื่อมั่นจากการบริโภคสินคาและบริการไดอยางไร ดวยเหตุผลของความนาเชื่อถือพ.ร.บ.              

จึงกำหนดใหวิสาหกิจเพื่อสังคมมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ซึ่งเปนอุปสรรคที่ผูประกอบการวิสาหกิจ               

เพื่อสังคมในระยะเริ่มตนตองเผชิญ 

  4.3.2 ระยะความมั่นคง 

  ผูประกอบในระยะนี้มีการดำเนินธุรกิจมาไดระยะหนึ่ง และมีรูปแบบเปนวิสาหกิจ              

เพื่อสังคมอยางเปนรูปธรรม อาจจะมีสถานภาพจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ได ความทาทาย                

ที่วิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะน้ีตองเผชิญไดแก 

   4.3.2.1 การสนับสนุนทางการเงิน 

            การสนับสนุนทางการเงินในระยะน้ีคือการเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อ

เปนคาใชจายดานการบริหารจัดการ ซึ่งกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปนทางออกที่ผูประกอบการ

วิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะน้ีตองการเห็นความชัดเจนโดยเร็ว  

             สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ไดร ับเมื่อมีสถานภาพเปนวิสาหกิจเพื ่อสังคมยัง               

ขาดรายละเอียด ซึ่งเปนความทาทายที่ภาครัฐ และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตองไปเรงรัดให           

เห็นเปนรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งปจจุบันมีเพียงวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบไมแบงปนผลกำไรเทานั้นที่ไดสิทธิ

ประโยชนทางภาษี 

 4.3.2.2 การสงเสริม และการกำกับดูแล  

             วิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะนี ้ควรไดรับการสงเสริมดานโมเดลการดำเนิน

ธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงการสรางเครือขายสนับสนุนการบริโภคสินคา และบริการ นอกจากน้ันปจจุบัน

ผูประกอบการจำนวนมากตองการนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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ซึ ่งความทาทายนี ้ตองขึ ้นอยู กับความกระตือรือรนของผู ประกอบการเอง และการใหการสงเสริม                

จากภาครัฐที่มีเครือขาย เทคโนโลยีที่ดีกวา 

 ความทาทายของภาครัฐดานการสงเสริมและการกำกับดูแล ตองเริ่มตนจาก

การกำหนดแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมใหมีความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถ

ประเมินผลได ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินการ การกำกับดูแลควรมีสวนชวยสงเสริมมากกวา

การควบคุม กฎหมายที่ออกมามีความชัดเจนดีแลว แตยังขาดกฎหมายรอง และรายละเอียดอื่น ๆ  ที่

เกี่ยวของที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตองเรงรัดออกมาใหเร็วที่สุด 

4.3.3 ระยะการเติบโต 

  กลุ มกิจการในระยะนี ้ไดแกวิสาหกิจเพื ่อสังคมที ่ดำเนินกิจการมายาวนาน ไดรับ             

การยอมรับ และการสนับสนุนจากสังคม และผูบริโภคแลว ความทาทายของวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะ

น้ีไมแตกตางจากในระยะกอนหนาน้ีมากนัก แตตองการการพัฒนาดานนวัตกรรมที่สรางความแตกตาง 

และขีดความสามารถที่แขงขันกับตลาดระดับประเทศ และตางประเทศได ซึ่งภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญ

ในการชวยสนับสนุนดานการวิจัยพัฒนา (Research &Development, R&D) โดยความรวมมือกับ

เครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรธุรกิจขนาดใหญ และภาคการศึกษา  

  ปจจัยดานการเงินยังคงมีความสำคัญแตตองใชแหลงเงินทุนขนาดใหญมากข้ึน               

ความริเริ ่มที ่นาสนใจคือ ตลาดการลงทุนทางสังคม (Social investment Market) ซึ ่งทำไดหลาย

รูปแบบทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน เชน กองทุนสวนบุคคล, กองทุนรวมลงทุน, การออก

พันธบัตรเพื่อสังคม หรือแมแตการสรางตลาดหลักทพัยเฉพาะวิสาหกจิเพือ่สังคม และเมื่อไมนานมาน้ีได

มีการริเริ่มการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยใชกลไกตลาดการลงทุนทางสังคมได โดยเกิดจากการ

สนับสนุนจากสำนักงานสวส. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ประกาศใหวิสาหกิจเพื่อสังคมเปดใหระดมทุนในตลาดหลักทรัพยไดอยางเสรี  

  การสรางผลกระทบทางสังคมในระดับสูง เปนความทาทายสำคัญของการเติบโตของ

ทั้งตัวองคกรวิสาหกิจเพื่อสังคมเอง และการขยายตัวของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เมื่อสังคม

ตระหนักรูถึงคุณคาของการประกอบการเพื่อสังคมที่มุงเนนวัตถุประสงคทางสังคมมากกวาการหวัง             

ผลกำไร จะทำใหการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความเขมแข็งและยั่งยืนไดในสังคมไทย การสราง

ผลกระทบทางสงัคมในระดับสูง จึงเปนความทาทายสำคัญของภาครัฐอีกประการหนึ่งที่ตองสรางการ

รับรู ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนมีความรู ความเขาใจ และหันมาบริโภคสินคาและบริการจาก

วิสาหกิจเพื่อสังคมเปนวงกวาง ตลอดจนคอยติดตาม ประเมินผล และเผยแพรผลกระทบทางสังคมที่

เกิดจากวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางเปนรูปธรรม   
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4.4 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

จากบทวิเคราะหบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคม และความทาทายของ               

การสงเสริมและการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสงัคมในประเทศไทยที่ผานมา แสดงใหเห็นวาการสงเสรมิ

และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยยังตองมกีารบริหารจัดการในอีกหลายประเด็น และตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งในหัวขอน้ีจะนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ

สังคมที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากตำรา รายงานวิจัย บทความวิชาการ และขอมูลความคิดเห็นจาก 

การใหสัมภาษณ   

4.4.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม            

  การสรางสภาพแวดลอมที ่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจเพื ่อสังคมตองเริ ่มตนจาก                

การสรางการรับรู และความเขาใจของทุกภาคสวนในนิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคมใหเดนชัด ซึ่งเปน

บทบาทสำคัญของหนวยงานภาครัฐที ่มีหนาที่รับผิดชอบ เพราะเมื ่อทุกภาคสวนมีความเขาใจใน              

ความแตกตางของวิสาหกิจเพื ่อสังคมจากการประกอบธุรกิจทั่วไป จะทำใหระบบสนับสนุนมีความ

เดนชัดตรงกลุมเปาหมาย นอกจากน้ันยังมีผลตอการเติบโต และขยายตัวของวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกดวย 

กลาวคือการกำหนดนิยามตามกฎหมายที่เครงครัด อาจทำใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการในดาน

แรงจูงใจได 

  การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเปนการสรางสภาพแวดลอม ทั้งระบบนิเวศน 

ทางธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐานสำคัญ ที่จะเอื้อตอการเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ และสามารถ

สรางผลกระทบทางสังคมไดสูง แตอยางไรก็ตามภาครัฐเพียงอยางเดียวไมสามารถทำใหสภาพแวดลอม

ที ่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจเพื ่อสังคมเกิดขึ ้นได ตองอาศัยการสรางเครือขาย ซึ ่งจำเปนตองมี                   

การเช่ือมโยงวิสาหกิจเพื่อสังคมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และวิสาหกิจเพื่อสังคม

ดวยกันเอง เพื ่อรับทราบความตองการที ่แทจริง การออกแบบนโยบายควรเปนจากลางขึ ้นบน 

(Bottom-Up) มากกวาจากบนลงลาง (Top-Down) การสรางเครือขายจึงจะมีความเข็มแข็งและย่ังยืน 

  การสรางเครือขายยังสนับสนุนใหเกิดการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมที ่จะสงเสริมให

วิสาหกิจเพื่อสังคมมีขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและบริการ

ของวิสาหกิจเพื ่อสังคม ซึ ่งมีความจำเปนตอความอยู รอดของวิสาหกิจเพื ่อสังคม และการสราง

ผลกระทบเชิงสังคมในระดับสูง 

  นอกจากนั ้นการสรางสภาพแวดลอมและการสรางเครือขายยังเปนประโยชนใน             

ดานแหลงเงินทุน ซึ่งมีความจำเปนตอการดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกระยะ ตั้งแตระยะ

เริ่มตน ไปจนถึงระยะเจริญเติบโต การมีเครือขายจะทำใหแหลงเงินทุนมีความหลากหลาย และการเขาถึง

แหลงเงินทุนมีความเปนไปไดงายยิ่งขึ้น ดังนั้นภาครัฐควรกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการสนบัสนุน
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ดานการเงิน กับวิสาหกิจเพื่อสังคมในแตละระยะ ซึ่งมีความตองการปจจัยการสนับสนนุทางการเงินที่

แตกตางกันตามที่อธิบายไวแลวในหัวขอความทาทายของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

  4.4.2 การสรางเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสังคม 

  การสรางผลกระทบทางสังคมในระดับสูงทำใหสังคมตระหนักรูถึงคุณคาของ วิสาหกิจ

เพื่อสังคม และทำใหวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นการมีเครื่องมือประเมิน 

ผลกระทบทางสังคมที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เชน สามารถวัดผลไดเปนรูปแบบของตัวเงิน 

จำนวนคนยากจนในชุมชนที่ลดลง เปนตน ทำใหวิสาหกิจเพื่อสังคมไดรับการยอมรับจากสังคม และ     

เปนแรงดึงดูดความสนใจใหผูประกอบการหันมาประกอบกิจการเพื่อสังคมเพิ่มมากข้ึน 

4.4.3 การสรางการมีสวนรวมระดับชุมชน 

  จากการศึกษาพัฒนาการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย มีพื ้นฐานมาจาก        

ความตองการแกไขปญหาสังคมของชุมชน หรือทองถิ่น วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยที่ประสบ

ความสำเร็จลวนไดรับความรวมมือจากชุมชนทั้งสิ้น ดังนั ้นแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม               

ในประเทศไทย ควรสงเสริมความเช่ือมโยงของคนในชุมชน โดยการรับฟงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน

ภูมิปญญา และสงเสริมบทบาทผูนำชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อ

สังคมดวย 

  นอกจากนั้นภาครัฐในสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหวิสาหกิจเพื ่อสังคมในพื้นที่ได                 

ใชสื่อสาธารณะเพื่อสรางการรับรูในสินคาและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเปนการแบงเบาภาระ

งานที่ภาครัฐสวนกลางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองกระทำ อีกทั้งยังเปนการสรางคุณคาใหกับสินคา

และบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในทองถ่ินหรือชุมชนไดอีกดวย 

4.4.4 การสรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชน 

  การสรางเครือขายทุกภาคสวนเปนปจจัยสำคัญตอการสรางสภาพแวดลอมที่ 

เหมาะสมสม แตการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับภาคเอกชน ภาครัฐควรใหความสำคัญเปนพิเศษ 

เนื ่องจากเปนกลไกที ่จะขับเคลื ่อนวิสาหกิจเพื ่อสังคมใหประสบความสำเร็จไปพรอมกันกับสราง

ผลกระทบเชิงสังคมในระดับสูงได ดวยเหตุผลที่ภาคเอกชนมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางความมั่งค่ังอันเปนเรื่องสำคัญตอความอยู

รอดขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ตองอาศัยการประกอบการเชิงธุรกิจในการ

ดำเนินกิจการดวย ดังเชนตัวอยางในตางประเทศ กรณี Business in the community ในสหราช

อาณาจักร หรือการเปดโอกาสใหประชาชน และกลุมวิชาชีพที่สนใจสามารถใชความเช่ียวชาญของตน

สนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได 
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 ภาครัฐสามารถสนับสนุนการมีสวนรวมไดโดยการสรางแรงจูงใจ จากการ

สรางการรับรู และการใหสิทธิประโยชนดานการลดหยอนภาษีไดเชนเดียวกันกับการบริจาคเงินใหกับ

องคกรการกุศล  

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จากการศึกษาพบวาหลังจากประเทศไทยออกกฎหมาย พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม   

พ.ศ. 2562 ทำใหบทบาท และอำนาจหนาที่ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความชัดเจน            

มากขึ ้น ทั้งอำนาจหนาที ่ดานการสงเสริม และดานการกำกับดูแล แตอยางไรก็ตามบทบาทดาน              

การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมยังคงขาดรายละเอียดจากแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ 

และกฎหมายรองอีกหลายฉบับ 

 อยางไรก็ตามสำนักงานวิสาหกิจเพื ่อสังคมไดมีบทบาทสำคัญในการสรางการรับรู และ

ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหเขาใจ และตระหนกัถึง

ผลกระทบทางสังคมของวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม             

มีความพยายามในการสรางเครือขายความรวมมือจากองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีสวนชวยใน

การสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

 เนื่องจากสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมอยูระหวางการจัดการภายในและการกอตั้งสำนักงาน

อยางเปนทางการ จึงทำใหบทบาทในระยะเริ่มตนเปนการสรางการรับรู และการรับการจดทะเบียน  

เปนวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีอยูเดิม ตลอดจนเนื้อหาในพ.ร.บ.ที่มีขอจำกัด                 

ทำใหบทบาทในการสงเสริม และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในเชิงปริมาณ ยังไมเห็นผลเทาที่ควร 

 นอกจากนั้นสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยตอง

เผชิญกับความทาทายหลายประการ ไดแก ดานนโยบาย ดานการเงิน ดานทักษะในการประกอบธุรกิจ 

และดานการสนับสนุนจากสังคม ในทุกระยะการพัฒนาของวิสาหกิจเพื ่อสังคม สำนักงานสงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงควรปรับบทบาทจากผูกำกับดูแล มาเปนผูใหการสนับสนุน และสงเสริมมากข้ึน 

ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม การสรางการมีสวนรวมระดับชุมชน การสรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชน 

และการสรางเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสังคม 
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5.2 ขอเสนอแนะจากขอมูลการศึกษาบทบาทของสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในครั้งน้ี            

ไดขอเสนอแนะเพื่อเปนการสงเสริม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยใน

อนาคต 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    5.2.1.1 การเรงรัดการจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมแหงชาติ 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมควรเรงรัดการจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

แหงชาติ เพื่อใชกำหนดทิศทางการสงเสริมใหมีความชัดเจน สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

   5.2.1.2 การเรงรัดการออกกฎหมายรอง สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อ 

สังคมควรเรงรัดการออกกฎหมายรองเพื่อรองรับรายละเอียดที่เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในประเด็นที่สำคัญ เชน กองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สิทธิประโยชนตางๆตามมาตรา 59 

เปนตน 

          5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

   5.2.2.1 การสรางการรับรู ปจจุบันสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได

ดำเนินการประชาสัมพันธ และสรางการรับรูอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ตามควรเพิ่มการสรางการรบัรูใน

นิยามความหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคมใหประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยช้ีเห็นถึงความแตกตางระหวาง

วิสาหกิจเพื่อสังคม กับการประกอบธุรกิจทั่วไป ตลอดจนคุณคาของสินคาและบริการ และการแกไข

ปญหาสังคมควบคูกันไป 

   5.2.2.2 การรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม จาก

การศึกษาพบวาผู ประกอบการวิสาหกิจเพื ่อสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ                 

การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยในหลายประเด็น อีกทั้งการรับฟงความคิดเห็นสามารถ 

ทำใหสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และหนวยงานที ่เกี ่ยวของสามารถรับทราบปญหาและ               

ความตองการของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการแกไขปญหาที่ตรงประเด็น และตรงกลุมเปาหมาย โดย

การรับฟงความคิดเห็นสามารถกระทำไดหลายชองทาง ทั้งการสอบถามโดยตรง และผานกลไกสมัชชา

วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือเครือขายความรวมมือ 

5.2.3 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

  จากขอจำกัดเรื่องเวลา ขอบเขตของเน้ือหา และสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหการศึกษาวิจัยไมสามารถครอบคลุมไดในทุกดาน ผูศึกษาวิจัยจึง 

มีขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาบทบาทของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในดานการสงเสริมการประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
     274  

   1) การวิจัยครั้งตอไปควรเฉพาะเจาะจงในประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชน 

การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดานการเงิน ดานการสนับสนุนทางสังคม เปนตน 

  2)  การวิจัยครั้งตอไปควรมุงเนนบทบาทของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  3)  การวิจัยครั้งตอไปควรมีกลุมตัวอยางผูประกอบการครอบคลุมทุกระยะการพัฒนา

ของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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การจัดการความเสีย่งดานความปลอดภัยการปฏิบัติภารกิจการบิน 

ของ ฝูงบนิ 403 กองบนิ 4 
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* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความเสี่ยงของการปฏิบัติภารกิจการบินของฝูงบิน 

403 กองบิน 4 และ เพื่อกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการปฏิบัติภารกิจ

การบิน ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ซึ่งผูศึกษาไดทำการศึกษาในรูปแบบ 2 วิธีไดแกการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเบื้องตนรวบรวม

ขอมูลจากเอกสาร ระเบียบ บทความ และคู มือที ่เกี ่ยวของ ในการหาแนวทาง และเปนการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากน้ันทำการรวบรวมขอมูลจากรายงาน สถิติที่ไดมาจากฝูงบิน 403 กองบิน 4  

ที่เปนเรื่องของการรายงานอันตรายในหวงที่ผานมาวาเปนอยางไรบาง โดยนำขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2561 

ถึง มี.ค. 2564 นอกจากนี ้ก็ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และขอคำแนะนำจาก

ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในงานแตละประเภททีเ่กี่ยวของทั้งผูบังคับบัญชา ผูทำหนาที่กำกับดูแล

ดานความปลอดภัย(นายทหารนิรภัย) นักบิน เจาหนาที่สนับสนุนการบิน ทั้งฝายการชาง ฝายสื่อสาร 

และฝายสรรพาวุธ แลวนำมาวิเคราะหระบุอันตรายที่เกิดข้ึนไดในการปฏิบัติงาน จากน้ันจึงมาประเมิน

ถึงระดับของความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดรวมทั้งนำระดับของความเสี่ยงที่อยู               

ในระดับที่ไมสามารถยอมรับไดมาวางแผนหามาตรการการจัดการความเสี ่ยงดานความปลอดภัย                

การปฏิบัติการบินของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได 
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 ผลการศึกษาพบวา จากการรวบรวมขอมูลจากสถิติ และการสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติการบิน ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้น จะจำแนกปจจัยเสี่ยงเปน 5 ดานไดแก ภารกิจ คน 

สภาพแวดลอม เครื ่องมืออุปกรณ การจัดการการกำกับดูแล และจำแนกระดับของความเสี ่ยงไว                     

4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ระดับความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความ

เสี่ยงต่ำ โดยจะใหระดับความเสี่ยงสูงท่ีสุด ระดับความเสี่ยงสูง เปนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไมได และ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับความเสี่ยงต่ำ เปนระดับความเสี่ยงที ่สามารถยอมรับได ซึ่งจาก

การศึกษาผูศึกษาสามารถระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบินของฝูงบิน 403 

กองบิน 4 นั้นได 19 รายการ โดยแบงเปน ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได จำนวน 6 รายการ ความเสี่ยง                

ที่ยอมรับได เปนจำนวน 13 รายการ ดังนั้นความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับไดที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้               

คิดเปนรอยละ 31.57 ของความเสี่ยงท่ีระบุไดจากการศึกษาครั้งนี้ท้ังหมดจากผลการศึกษา  

 ดังนั ้นผู ศึกษาจึงเสนอมาตรการกำกับดูแลความเสี ่ยงที่จำเปนตองมีการดำเนินการเพ่ือ            

ควบคุมหรือลดความเสี่ยงใหอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับไดทั้ง 6 รายการ มีดังนี้ รายการท่ี 1 และ 2 

คือ การหลงลืมข้ันตอนการทำงานและการไมระมัดระวังขณะปฏิบัติหนาท่ี เปนความผิดพลาดท่ีสามารถ

เกิดขึ้นไดในระหวางการทำงาน อันเนื่องมาจากขีดจำกัดของมนุษยที่สามารถหลงลืมหรือพลั้งเผลอได                 

ดังนั้นจึงใหจัดผูทำหนาท่ีกำกับดูแล ตรวจสอบการทำงานเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาสผิดพลาดในการทำงาน 

หรือตรวจพบขอผิดพลาดกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุได รวมถึงปรับปรุงคูมือการทำงานใหมีความทันสมัย 

เปนปจจุบัน และทำการจัดอบรมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อทบทวนใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้ควรจัดทำเปนสถิติการทำงานท่ีผิดพลาดไว เพ่ือใชเปรียบเทียบแนวโนมจากอดีต รายการท่ี 3 

คือสภาพอากาศรอน ดังนั้นจึงควรออกมาตรการในการกำหนดชั่วโมงการทำงานในสภาพอากาศรอน 

โดยอางอิงตามดัชนีความรอน หรือถาสามารถหลีกเลี่ยงไดควรปรับเวลาการทำงานกลางแจงใหอยู

ในชวงที่ไมรอนจนเกินไป รวมถึงควรมีการจัดน้ำดื่มใหเพียงพอเพื่อลดอุณหภูมิรอนภายในรางกายลง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ถาสามารถกระทำไดควรประสานแพทย หรือผูท่ี             

มีความรูมาอบรมใหความรูเรื่องโรคที่สามารถเกิดไดจากอากาศรอน และแนวทางการปองกัน และ              

การปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อใหความรูแกผูปฏิบัติงาน รายการท่ี 4 คือ นกชนอากาศยาน การเกิด

อากาศยานชนนกนั้น เปนเหตุการณที ่เกิดขึ ้นบอยครั ้งตามสถิติที ่ถ ูกรายงาน ดังนั ้นควรบันทึก

รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถระบุแหลงที่อยูอาศัยของนกได

แมนยำมากขึ้น รวมถึงกำจัดแหลงอาหาร หรือที่อยูอาศัยของนกในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นท่ี

สามารถทำไดเพื่อลดโอกาสที่เกิดอากาศยานชนนก ทั้งนี้ควรขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง เพ่ือ

ทราบถึงสายพันธุของนกที่อาศัย และวิถีชีวิตของนกชนิดตาง ๆ เพื่อที่จะหามาตราการที่มีความเหมาะสม

มากยิ่งขึ้นตอไป รายการท่ี 5 สภาพความสมบูรณของทางวิ่ง ทางขับ รวมถึงความสมบูรณในสถานท่ี

ปฏิบัติงานนั้น ตองทำการประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อเขาทำการซอมบำรุง ดังนั้นควรทำการสำรวจ

บริเวณที่เสียหายทั้งหมดและจัดทำเปนแผนผังรายละเอียดไว เพื่อแจงใหผูปฏิบัติงานทราบและให
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หลีกเลี ่ยงบริเวณดังกลาวเพื ่อลดความเสียหายที ่จะเกิดขึ้นกับอากาศยานได จากนั ้นใหจัดลำดับ

ความสำคัญของการซอมบำรุง เพื่อดูถึงความเรงดวนในแตละจุดที่ชำรุด และใหติดตามการทำงาน             

ของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด และรายการท่ี6 คืออุปกรณตางๆ มีอายุการใชงานเปนเวลานาน 

ทำใหมีความเสื่อมของวัสดุ อุปกรณ ตามอายุการใชงาน เปนประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของกับหนวยงาน

ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมเองไดทั ้งหมด ดังนั้นควรจัดทำมาตรการควบคุมภายในใหมีรัดกุมใน               

การทำงานมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยโดยให จัดทำรายการและเกณฑควบคุมอายุวัสดุ อุปกรณ

ใหเปนไปตามขอกำหนดโดยปรับปรุงใหมีความปจจุบัน รวมถึงบันทึกขอขัดของของอุปกรณตาง ๆ              

เปนสถิติเพื่อหาแนวโนมในอนาคตได และบันทึกรายการพัสดุ อะไหล และประเมินความตองการใน

อนาคตโดยคาดการณไวลวงหนาอยางนอย 3 ป เพื่อสามารถวางแผนในอนาคตได และจัดทำรายการ

มาตรฐานขั้นต่ำอุปกรณที่จำเปนตอการบิน(Minimum Equipment List)ใหสอดคลองแตละภารกิจ

เพ่ือใชในการทำงาน 

 

คำสำคัญ:  อันตราย  การจัดการความเสี่ยง  การปฏิบัติการบิน 
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Aviation Safety Risk Management of 403 Squadron Wings 4 
 

  

 

Jirat Saisuwan * 

     Abstract 
 

The objectives of this research are to study risks in flying operations of 403 

Squadron, Wing 4 and establish an aviation safety risk management plan for flight 

operations of the squadron. The research was conducted in two different methods: 

Documentary Research and Qualitative Research. Initially, information was gathered from 

related documents, regulations, articles, and manuals. Furthermore, raw data and 

statistics from relevant hazard reports from 2018 to March 2021 were also collected. 

Additionally, interviews were conducted with members of the unit to obtain the most 

accurate evidence. Those interviews seek advice from experienced operators in different 

fields of work including the Squadron Commander, the Safety Officer, pilots, and flight 

supporting officers in the squadron. Subsequently, compiled information was evaluated, 

analyzed, and identified the possible dangers that can occur during routine operations. 

After the acceptable level of risk was assessed, a mitigation plan is then introduced to 

lower the level of unacceptable risks to manage and enhance the safety of the 

organization. 
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The results of the study illustrated that the collected data, statistics, and 

interviews with operators involved in flight operations of the 403 Squadron, Wing 4, can 

be categorized into the following risk factors: Mission, Man, Media, Machine, and 

Management. 

The level of risks can be classified into four levels: the highest-risk level,                    

high-risk level, medium-risk level, and low-risk level. Given that the highest and high-risk 

levels are at the unacceptable level. Whereas the medium and low-risk levels are at 

the acceptable risk level. Results from the study allow the identification of nineteen 

operational risk items for the 403 Squadron which can be divided into six unacceptable 

risks, thirteen acceptable risks. Hence, the unacceptable risk from this study is accounted 

for 31.57 percent. 

The researcher proposes a preventive measure to control all six levels of risk 

and reduce them to acceptable criteria. The first two items are being forgetful or faltering 

while performing daily routine and being negligent, or careless while performing high-

risk tasks. Those human-related errors can lead to serious mistakes or injuries in the 

workplace due to human limitations. Thus, providing a supervisor can mitigate and 

reduce the level of risk, or detect errors before an accident. Besides, updating manuals 

or documents to the latest version, reviewing effective training procedures for operators, 

and collecting errors should also be determined.  

The next item is the hot weather conditions. Working hour regulation in hot 

weather conditions should be taken into account by referencing the heat index in the 

workplace or working indoor if possible. In addition, adequate water consumption 

should be closely monitored to reduce internal body temperature. Moreover, if possible, 

a doctor should be invited to educate about hot weather diseases, and how to prevent 

and provide first aids to a victim.  

The fourth item is bird strike, a mid-air collision between local wildlife and an 

aircraft is a common occurrence according to the statistics. Therefore, record the details 

of events to accurately identify bird habitats in an airport vicinity. Eliminating food 

sources or bird habitats in the operational areas can significantly reduce the chance of 

bird strikes. However, professional advice should be attained to achieve the result as 

different bird species have different behaviour.  
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Next, the condition of the workplace is also important. The workplace in this 

context can be defined as runways, taxiways, airport facilities, hangars, etc. Small 

damage on a runway or taxiway can result in a severe accident. Therefore, all damaged 

areas should be surveyed, and a detailed diagram of airport conditions should be 

created. To inform operators and avoid such areas to reduce risks. Subsequently, 

prioritizing maintenance to work on an urgent area while maintaining close monitor to 

surrounding areas.  

Finally, the last item concerns working equipment. Deterioration of materials and 

equipment according to their service life affects performances. This issue involves 

external agencies and cannot be entirely controlled by the organization. Nonetheless, 

internal control measures should be concisely developed to maintain the highest 

working standard. The safety of workers ensures by an efficient tool control list and 

criteria for aging gear. A list of damaging equipment and spare part records will also 

provide a future trend for the maintenance sector to estimate the future requirement 

for at least 3 years and create the minimum equipment list corresponding to the 

operational mission. 

 

Keywords:  Hazard, Risk management, Flight operation 
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1. บทนํา 

1.1 ท่ีมา และความสำคัญ 

 จากที่รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาตรชาติ 20 ป เพื่อที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศใหโดยมีเปาหมายใหประเทศไปสู ความมั ่นคง มั่งคั ่ง และยั ่งยืน ทำใหกองทัพอากาศได

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนายุทธศาตรกองทัพอากาศ 20 ป ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาตรชาติ   

รวมถึงใหสามารถรองรับกับยุททธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตรทหาร 

กองทัพไทย 

กองทัพอากาศเปนหนึ ่งในหนวยงานความมั ่นคงของประเทศชาติที ่ม ีหนาที ่ตาม พรบ.                    

จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 21 ซึ ่งไดบัญญัติไววา กองทัพอากาศมี            

หนาที่เตรียมกำลัง การปองกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใชกำลังทางอากาศ ตามอำนาจ

หนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ดังนั้นบทบาท

ของกองทัพอากาศ อาจกลาวไดวา กองทัพอากาศมีบทบาทหนาที่ในการนำเอากำลังทางอากาศ ท้ัง

ทางดานสมรรถนะ และขีดความสามารถทางดานตาง ๆ มาปฏิบัติการทางทหาร ในรูปแบบของสงคราม 

และที่มิใชสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศชาติเกิดความปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคาม             

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ อีกทั้งตอบสนองตอความตองการที่นำไปสูความ กินดี อยูดีของ

ประชาชนและความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้กองทัพอากาศไดกำหนดวิสัยทัศนในการเปน กองทัพอากาศ 

ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน (Once of the best Air Forces in ASEAN) ที่มีขีดความสามารถในทุกมิติ

บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในสถานการณในปจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ัง             

ในดานมิติของ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทำใหภัยคุกคามของประเทศนั้น

มีการปรับเปลี่ยนในหลายมิติไปตามการเปลี่ยนแปลง สงผลใหกองทัพอากาศนั้นมีภารกิจที่ตองปฏิบัติ            

มีความหลากหลาย และซับซอนมากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งขอจำกัดของงบประมาณของประเทศ และ

ยุทโธปกรณที่กองทัพอากาศใชนั้นเปนยุทโธปกรณที่มีราคาสูง จึงมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติภารกิจ

บนขอจำกัดของทรัพยากรของกองทัพอากาศท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

การปฏิบัติงานทางดานการบินนั้นเปนภารกิจดานหนึ่งที่มีความละเอียดออนเปนอยางมาก

เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนั้นจะสงผลกระทบตอสวนรวมเปนอยางมาก เชน

อากาศยานเกิดอุบัติเหตุสามารถที่จะสรางความเสียหายแกชุมชนที่อยูบนพื้นไดเปนวงกวาง และการ

สูญเสียอากาศยานซึ่งก็จะสงผลกระทบตอความพรอมในการปองกันประเทศ และในการปฏิบัติงานใน

ดานอ่ืน ๆ  อีกท้ังเปนการสูญเสียงบประมาณในการซอมบำรุง หรือการหาเครื่องทดแทน 

ฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้นเปนหนึ่งในหนวยงานของกองทัพอากาศ ที่มีขีดความสามารถ และ

สมรรถนะในปฏิบัติภารกิจทางอากาศ โดยมีการบรรจุของอากาศยานเครื่องบินขับไลแบบท่ี 19 (F-16) ซ่ึง

เปนเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเครื่องหนึ่งในสังกัดกองทัพอากาศท่ี
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สามารถปฏิบัติภารกิจไดหลากหลาย โดยการปฏิบัติงานกับอากาศยานเครื่องบินขับไลแบบท่ี 19 (F-16) 

นั้นมีลักษณะที่ตองทำงานประสานความรวมมือกันระหวางบุคคลหลากหลายฝาย อาทิเชน นักบิน 

เจาหนาที่ซอมบำรุงอากาศยานที่จะตองซอมบำรุง เตรียมความพรอมของออากาศยานใหพรอมที่จะ

ปฏิบัติภารกิจ เจาหนาที่สื่อสารที่ดูและระบบติดตอสื่อสารของเครื่องบิน เจาหนาที่สรรพวุธที่จะตอง

เตรียมความพรอมของอาวุธ และวัตถุระเบิด ซึ่งบุคลากรตางๆ เหลานี้จำเปนที่จะตองใชทักษะ ความรู 

ความชำนาญ และประสบการณเฉพาะเปนอยางมาก ดังนั ้นการปฏิบัติภารกิจการบินนั ้นยอมมี            

ความเสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงแฝงอยูในกระบวนการดำเนินการปฏิบัติภารกิจอยูแลว จึงมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่องคการจะตองมี การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได

เพื่อใหการดำเนินงานนั้นสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและสามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศชาติได  

 จากการรายงานการปฏิบัติการบินในเชิงทางทหาร หรือการบินเชิงพาณิชยทั ่วทั้งโลกนั้น               

จะพบไดวาแมวิทยาการหรือเทคโนโลยีจะมีความกาวหนาพัฒนาไปอยูตลอดเวลาแตการเกิดอุบัติเหตก็ุ

ยังมีใหพบเห็นอยูเปนประจำ ทำใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ไดเสนอแนวทางของระบบ

การบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ใหองคการการบินของพลเรือนใน

ประเทศสมาชิกนั้นนำไปประยุกตใชปฏิบัติ หรือในทางทหารกองทัพอากาศของตางประเทศนั้นก็มี             

การนำการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เขามาผนวกในการปฏิบตัิภารกิจ ซึ่งจะบงชี้ใหเห็น

ไดวา การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีความจำเปนที่จะตองนำเขามาใชในกระบวนการปฏิบัติภารกิจ

การบินเพื ่อใหภารกิจสำเร็จลุลวงอยามีประสิทธิผล และปองกันความเสียหายตอทรัพยสินของ

กองทัพอากาศและสวนรวมได นอกจากนี้การที่มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีนั้นจะสง             

ผลตอการสรางวัฒนธรรมแหงความปลอดภัยท่ีดีของหนวยงาน และผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น 

 กองทัพอากาศไดใหความสำคัญตอการปฏิบัติภารกิจที่ควบคูดำเนินการใหอยูบนพื้นฐานของ

ความปลอดภัย โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงาน ท่ีมีหนาที่กำกับ ดูแล และออกมาตรการหาแนวทาง               

การปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยูแลวโดยมีนโยบายท่ีจะดำรงมาตรการงานดานนิรภัยอยางเครงครัด โดย

ใหกำลังพลทุกระดับชั้นตระหนักถึงความสำคัญของงานนิรภัย และมีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุอีก

ทั้งไดตั ้งเปาหมายทางดานนิรภัยการบินที ่จะใหอัตราอากาศยานอุบัติเหตุลดลงเขาสูศูนย (Zero 

Accident) โดยมีการนำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เขามาประยุกตใชในการปฏิบัติภารกิจ 

แตดวยสภาพแวดลอมของแตละหนวยบินท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานของ ภารกิจ อากาศยาน สภาพ

ภูมิประเทศ เครื่องมืออำนวยความสะดวก หรือมีเอกลักษณลักษณะเฉพาะตาง ๆ ที่แตกตางกัน จาก

เหตุการณในอดีตจนถึงปจจุบันที่ผานมานั้นจะเห็นไดวาการเกิดอุบัติเหตุทางดานการบินนั้น ยังคงมี            

การเกิดขึ้นอยูถึงจะมีอัตราสวนที่ลดลง แตก็ยังไมสามารถท่ีจะทำใหหมดไปได ทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ แมวาการจะมีการพัฒนาทั้งทางเทคโนโลยี หรือการมีมาตรการตาง ๆ ออกมาเพื่อปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุก็ตาม ตัวอยางในประเทศไทยเชน เหตุการณเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 เครื่องบิน           
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ขับไล F-16 ชนภูเขาตกในพื้นท่ีบริเวณจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558  เครื่องบิน F-16 ได

ประสบอุบัติเหตุ ท่ีจังหวัดลพบุรี ขณะกลับจากการฝกบินการใชอาวุธทางอากาศ หรือเม่ือวันท่ี 11 ก.ค.

2562 เครื่องบินขับไลและฝกแบบ L-39 เกิดเหตุขัดของ ทำใหนักบินตองทำการสละอากาศยานออกมา 

เปนตน 

  ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตราย             

ตอการปฏิบัติภารกิจการบินของฝูงบิน 403 กองบิน 4 เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยงท่ีแทจริงในปจจุบัน

ที่สภาพแวดลอมของภายนอกมีความแปรผันสูง โดยจะใชเครื่องมือของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตางๆ นำมาประยุกตใช รวมถึงการสัมภาษณจากผูปฏิบัติงานผูที่มีทักษะเชี่ยวชาญในงานที่กระทำ 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงความเสี่ยงของการปฏิบัติภารกิจการบิน และสามารถสรางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการปฏิบัติภารกิจการบิน ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภารกิจของฝูงบินเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ของฝูงบินใหสามารถตอสนองตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกองทัพอากาศได ใหบรรลุวิสัยทัศน               

ของกองทัพอากาศท่ีจะเปนกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาหาความเสี่ยงของการปฏิบัติภารกิจการบินของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

1.2.2  เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการปฏิบัติ

ภารกิจการบินของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

1.3 คำถามการวิจัย 

1.3.1 ความเสี่ยงของการปฏิบัติภารกิจการบิน ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 มีอะไรบาง 

1.3.2 มาตรการการจัดการความเสี่ยงของการปฏิบัติภารกิจการบิน ของฝูงบิน 403 

กองบิน 4 มีอะไรบาง 

2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร ตำรา ขอกำหนด รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของเพื่อนำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดกำหนดประเด็นที่ตองการ

ศึกษาเพื่อเปนกรอบพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และ

หลักการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

2.1.1 อันตราย  

2.1.2 ความเสี่ยง   

2.1.3 ความปลอดภัย  
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2.1.4 การปฏิบัติภารกิจการ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง 

2.2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

2.2.2 การบริหารการจัดการความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติ 

2.2.3 การบริหารการจัดการความเสี่ยงทางดานการบิน 

2.2.3.1 แบบจำลอง 5-M  

2.2.3.2 Swiss-Chess Model หรือ Reason Model 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย และเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

  3.1  วิธีการศึกษา 

  จากการทบทวนแนวคิด ตัวแบบ และคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการบริหารทางดานความปลอดภัยทางดานการบินนั้น ผูศึกษาไดกำหนดกรอบแนวคิดในการ

ดำเนินการวิจัยไวเปนปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบิน ไดแก 

ภารกิจ มนุษย สภาพแวดลอม เครื่องมืออุปกรณ และการกำกับดูแล ซึ่งผู ศึกษาไดทำการศึกษาใน

รูปแบบ 2 วิธีไดแกการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยเบื้องตนรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ระเบียบ บทความ และคูมือที่เกี ่ยวของ ในการ             

หาแนวทาง และเปนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จากนั้นทำการรวบรวมขอมูลจากรายงาน สถิติ

ที่ไดมาจากฝูงบิน 403 กองบิน 4  ที่เปนเรื่องของการรายงานอันตรายในหวงที่ผานมาวาเปนอยางไรบาง 

นอกจากนี ้ก็ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และขอคำแนะนำจากผู เชี ่ยวชาญ ท่ีมี

ประสบการณ ในงานแตละประเภทที่เกี่ยวของ ซึ่งใชกระบวนการจัดการความเสี่ยงซึ่งผูศึกษาประยกุต

จากขอมูลที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมตามรูปท่ี 3.1 โดยกรอบการหาขอมูลเพื่อหาปจจัยที่จะเกิด

การจัดการความเส่ียงดานความปลอดภัยของการปฏิบัติภารกิจการบิน 

ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

- ภารกิจ 

- มนุษย 

- สภาพแวดลอม 

- อุปกรณ เครื่องมือ อากาศยาน 

- การจัดการ และการกำกับดูแล 
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ความเสี่ยงนำมาวิเคราะหมาจาก 5-M model อางอิงมาจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเนื่องดวย

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเปนผูผลิตอากาศยานแบบ F-16  และเปนประเทศที่มีแสนยานุภาพขีด

ความสามารถทางอากาศสูงประเทศหนึ่ง จึงนำแบบจำลองดังกลาวมาใชเปนกรอบในการดำเนินงาน

เพื่อนำขอมูลมาดำเนินการวิเคราะหตามกระบวนการ เพ่ือหามาตราการการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบินตอไป ซึ่งการประเมินระดับของความเสี่ยงจะกำหนด

มาตรวัดการพิจารณาตามรูปท่ี 3.2  เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่ใชอางอิง วัดระดับคาของความเสี่ยงที่จะ

นำไปพิจารณาตอวาความเสี่ยงดังกลาวนั้นอยูในระดับใด สามารถยอมรับความเสี่ยงดังกลาวไดหรือ              

ไมเพ่ือจะกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงตอไป 

 
ภาพท่ี 3.1: กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

ระบุอันตราย

• เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และศึกษาจากขอมูลรายงาน หรือสถิติของ
หนวยงาน

• หาลักษณะ และประเมินความถี่ความนาจะเปนในการเกิดอันตราย

วิเคราะห
อันตราย

• ประเมินองคประกอบ และสวนที่ความเกี่ยวเนื่องกับอันตราย โดยคํานึงถึง ความลอแหลม ความเปราะบาง 
ความสามารถในการฟนตัวเพื่อสามารถนํามาประเมินระดับของความรุนแรงได

การประเมิน

ความเส่ียง

• เปนการประเมินระดับของอันตรายนั้นมีความเส่ียงอยูในระดับใด โดยพิจารณาจากความนาจะเปนในการเกิด 
และความรุนแรงของอันตราย

การตัดสินใจ และ
ออกมาตราการ

ควบคุม

• ตอบสนองตอความเส่ียง โดยใชมาตราการตางๆ ในการจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดโดยจัดทําเปน
แผน หรือออกมาตรากรในการปฏิบัติ

นําไปปฏิบัติ และ
ติดตาม

• นําแผน หรือมาตราการไปปฏิบัติ และทําการติดตามประเมินผลตอไป



จิรัฏฐ  สายสุวรรณ 

 
                                                                                                                          

287 
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ตารางท่ี 3.1:  การประเมินระดับของความเสี่ยง 

   โอกาส หรือความนาจะเปนที่จะเกิด 

เกิดขึ้นประจำ เกิดขึ้นบอย เกิดคร้ังคราว นานๆคร้ัง ไมเคยเกิดขึ้น 
ระ

ดับ
คว

าม
รุน

แร
ง ขั้นหายนะ 1A 1B 1C 1D 1E 

ขั้นวิกฤติ 2A 2B 2C 2D 2E 

ขั้นปานกลาง 3A 3B 3C 3D 3E 

ขั้นเล็กนอย 4A 4B 4C 4D 4E 

ความหมายของความเส่ียงแตละระดับ 

ระดับของความเส่ียง สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่ำ 

ยอมรับไมได ยอมรับได 

 

ผูศึกษาไดกำหนดนิยาม หรือการใหคาของการประเมินความเสี่ยงดังนี้ 

3.1.1  การจัดระดับของโอกาสหรือความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง 

เกิดขึ้นประจำ - เกิดขึ้นมากกวา 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน หรือผูปฏิบัติงานมีความเห็น

วามีโอกาสเกิดข้ึนประจำ 

เกิดขึ้นบอย - เกิดขึ้นมากกวา 1 ครั้ง ในรอบ 1 ป หรือผูปฏิบัติงานมีความเห็นวามี

โอกาสเกิดข้ึนบอย 

เกิดครั้งคราว - เกิดข้ึนมากกวา 1 ครั้ง ในรอบ 1-2 ป หรือผูปฏิบัติงานมีความเห็นวามี

โอกาสเกิดข้ึนครั้งคราว 

นานๆครั้ง - เกิดขึ้นมากกวา 1 ครั้ง ในรอบ 2-3 ป หรือผูปฏิบัติงานมีความเห็นวามี

โอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง 

ไมเคยเกิดข้ึน - เกิดข้ึนยาก ไมเคยเกิดข้ึนเลยในชวง 3 ป หรือผูปฏิบัติงานมีความเห็น

วาไมเคยเกิดข้ึน 

3.1.2 การจัดระดับของความรุนแรงในการเกิดความเสี่ยง 

ขั้นหายนะ - มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ทำใหองคการไมสามารถปฏิบัติงานได 

ทรัพยสินไดรับความเสียหายมาก มีผลกระทบตอชุมชนเปนวงกวาง หรือ ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บข้ัน

ทุพลภาพ หรือเสียชีวิต 

ขั้นวิกฤติ - มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ทำใหองคการลดขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ทรัพยสินไดรับความเสียหาย  หรือ ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บรุนแรง 

ขั้นปานกลาง - องคการยังคงสามารถปฏิบัติงานได แตตองมีมาตรารการควบคุม

เพ่ิมเติม หรือตองใชเวลาในการดำเนินงานมากข้ัน ทรัพยสินไดรับความเสียหายเล็กนอย หรือผูปฏิบัติงาน

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 
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ขั้นเล็กนอย - มีผลตอการดำเนินงานเล็กนอย หรือสามารถพัฒนาความรุนแรงตอไป

ไดในอนาคต ไมมีทรัพยสินเสียหาย หรือผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ 

  ขอบเขตของประชากรที่ไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ 

จะเปนขาราชการฝูงบิน 403 กองบิน 4 ที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับภารกิจการบิน ทั้งในสวนของ 

นักบิน เจาหนาที่ฝายการชาง เจาหนาที่ฝายสื่อสาร เจาหนาที่ฝายสรรพาวุธ และผูที่มีหนาที่กำกับดแูล

ของหนวยงาน เพื่อใหไดมุมมองในการทำงานที่ครอบคลุมในการไดมาซึ่งขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห

ตอไป โดยไดตั้งขอบเขตของระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564 

3.2 กลุมประชากร 

 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จะเปนการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง ใชวิธีการ 

สุมตัวอยางแบบโดยไมอาศัยความนาจะเปน ไดจำนวนกลุมตัวอยางที่ตองดำเนินการเก็บขอมูล เปน

จำนวน 6 ตัวอยาง ในที่นี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมผูปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของกับปฏิบัติการบินท้ังหมด ไดแก 

3.2.1 ผูบังคับบัญชา 

3.2.2   ผูท่ีทำหนาท่ีเก่ียวกับการกำกับดูแลความปลอดภัย (นายทหารนิรภัยประจำหนวย)  

3.2.3   นักบิน 

3.2.4  เจาหนาท่ีฝายการชาง  

3.2.5  เจาหนาท่ีฝายสื่อสาร  

3.2.6  เจาหนาท่ีฝายสรรพาวุธ 

4. ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจการบินของ

ฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้นสามารถจำแนกรายละเอียดไดดังนี้  

4.1 ขอมูลจากการศึกษาบันทึกสถิติรายงานอันตรายของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 สามารถ

ระบุไดดังนี้ 

 จากสถิติ และการรายงานอันตรายที่ไดมีการเก็บรวบรวมไวของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ซึ่งเปน

การรายงานผลที่เกิดขึ้นที่เห็นวามีอันตราย หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติภารกิจการบินของ

ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตพ.ศ. 2561 – มี.ค. 2564  โดย จำแนกประเภทของรายงาน

อันตรายตาม 5 M Model 
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  จากการรายงานอันตรายของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ที่ไดบันทึกสถิติไว ตั้งแตป 2561 จนถึง 

เดือนมีนาคม 2564 นั้น จำนวนของรายงานอันตรายทั้งหมดมีทั้งหมด 53 รายการ แบงเปนเกิดจาก

มนุษยทั้งหมด 6 รายการ เกิดจากสภาพแวดลอมจำนวน 20 รายการ และเกิดจากเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ 27 รายการ ซึ ่งรายละเอียดในการเกิดของรายงานอันตรายแตละประเภทสามารถแสดง

รายละเอียดไดดังนี้ 

1. สาเหตุจากมนุษยนั ้นมีสาเหตุมาจากการหลงลืมขั ้นตอนการปฏิบัติ และการ               

ไมระมัดระวังขณะปฏิบัติหนาท่ี ทำใหเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดอันตรายได  

2. สาเหตุที่มาจากสภาพแวดลอมนั้น รอยละ 65 เกิดจากสาเหตุของนก ที่จะเปนทำ

ใหเกิดอันตรายตอการบินได ถาหากเกิดอากาศยานชนนก นอกจากนี้เปนสภาพความสมบูรณของทาง

วิ่ง ทางขับ โดยในทางการปฏิบัติการบินจะถือวาเปนความสมบูรณในสถานท่ีปฏิบัติการบิน 

3. สาเหตุที่มาจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ รอยละ 90 เกิดจากความสมบูรณของวัสดุ

อุปกรณที่ลดลง เนื่องดวยอายุการใชงานของวัสดุนั้นมีอายุการใชงานที่มาก ซึ่งเปนสาเหตุของวัสดุเกิด

เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 

4.2 ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถระบุผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

 จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการบินในประเด็นตาง ๆ นั้นผูศึกษา               

นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนั้นมาสังเคราะห เปนขอความเพื่อนำมาเสนอตามประเด็นขอคำถาม

ดังนี้ 

4.2.1 อันตรายท่ีระบุไดในการปฏิบัติภารกิจการบิน ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

4.2.1.1 ดานภารกิจ 

   จากการสัมภาษณของผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวา ภารกิจที่เกี่ยวของ

กับการบินในปจจุบันนั ้นมีความหลากหลาย มีความซับซอนมากขึ ้น รวมถึงในความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ทำใหมีภารกิจใหมที่ไดรับปฏิบัติเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งจากที่กลาวมาก็จะมีความเสี่ยงที่ทำ

ผูปฏิบัติงานนั้นขาดความคุนเคย และยังไมมีความชำนาญ ในบางกรณีของการปฏิบัติภารกิจทางดาน

การบิน ดังนั้น ผูศึกษาจะสรุปอันตรายที่ระบุไดในดานภารกิจ ดังนี้ ภารกิจมีความหลากหลาย ซับซอน 

และภารกิจใหมท่ีไดรับการปฏิบัติ  

4.2.1.2 ดานมนุษย 

   จากการสัมภาษณของผู ใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวา มนุษยที ่ม ีส วน

เกี่ยวของนั้นมีอันตรายที่แฝงอยูในการปฏิบัติภารกิจมากมายหลายดาน โดยสวนใหญจะเห็นวาสภาพ

ความพรอมของรางกาย ความออนลาจากการทำงานของผูปฏิบัติงานนั้นมีมากขึ้นจากภาระงานที่เพ่ิม

มากขึ้น อีกหนึ่งประเด็นที่ผูปฏิบัติงานนั้นใหความเห็นวามีความไมสมบูรณ คือ ขาดความรู ความชำนาญ
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ความรอบคอบในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันในแตละบุคคล และการทำงานที่ตองอาศัยความรวมมือ

กันระหวางผูปฏิบัติงานหลายฝายท่ีตองมีความประสานสอดคลองกันดังนั้นหากการทำงานเปนหมูคณะ

ที่ขาดประสิทธิภาพก็จะทำใหเกิดควาผิดพลาดได นอกจากนี้มีความคิดเห็นบางสวนที่เห็นวา สภาพ

ความพรอมทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความเครียด นั้นก็มีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี

สงผลทำใหความสามารถการทำงานนั้นต่ำกวาเกณฑได ดังนั้นผูศึกษาจะสรุปอันตรายที่ระบุไดในดาน

มนุษย ดังนี้ สภาพความพรอมของรางกาย ความออนลาของผูปฏิบัติงาน, ขาดความรู ความชำนาญ 

ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน, การทำงานเปนหมูคณะที่ไมประสานสอดคลองกัน และสภาพความ

พรอมทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน 

4.2.1.3 ดานสภาพแวดลอม  

    จากการสัมภาษณของผูใหขอมูลในดานของสภาพแวดลอมนั้น หลายคนมี

ความเห็นท่ีตรงกันวา สภาพอากาศท่ีรอนเปนอยางมากในปจจุบันนั้น สงผลตอการปฏิบัติงาน ทำใหเกิด

อันตรายไดโดยตรงกับผูปฏิบัติงานขณะที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับการบิน เนื่องจากการปฏิบัติงาน

เปนปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศภายนอกได ซึ่งจะสงผลกระทบกับ

ผูปฏิบัติงานโดยตรงอยางเปนประจำ รวมถึงสภาพอากาศที่เปนอุปสรรคตอการบิน อาทิเชน พายุ ฝน 

หมอก ฝุน เปนตนซ่ึงสงผลใหเกิดอันตรายได เนื่องจากจะมีผลตอทางสรีรวิทยาการบินของมนุษย ดังนั้น

ผูศึกษาจะสรุปอันตรายที่ระบุไดในดานสภาพแวดลอม ดังนี้ สภาพอากาศรอน และสภาพอากาศที่เปน

อุปสรรคตอการบิน  

4.2.1.4 ดานอุปกรณ เครื่องมือ อากาศยาน   

   จากการสัมภาษณของผูใหขอมูลในทางดานดานอุปกรณ เครื่องมือ อากาศยาน  

สวนใหญมีความเห็นตรงกันวา เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ นั้นมีอายุการใชงานเปนเวลานาน และเสื่อมสภาพ

ไปตามอายุ ซึ่งทำใหประสิทธิภาพของอุปกรณนั ้นลดลง และมีอันตรายที ่จะกอใหเกิดความชำรุด

เสียหาย หรือการสูญเสียตอไปได ซ่ึงการจัดหาอุปกรณทดแทนนั้น สามารถกระทำไดยากหรือมีขอจำกัด

จากปจจัยภายนอกที่มากเชนกัน รวมถึงบางอุปกรณตองเปนอุปกรณเฉพาะที่ไดรับรองมาตรฐานจาก

บริษัทผูผลิตจากตางประเทศทำใหมีขอจำกัดในดานเครื่องมือ อุปกรณท่ีมากเชนกัน นอกจากนี้สวนใหญ

ยังเห็นถึงความเพียงพอตออะไหล วัสดุอุปกรณที่มีนั ้นมีแนวโนนที่จะไมเพียงพอตอการซอมบำรุง                 

ในอนาคต ดวยขอจำกัดจากปจจัยภายนอกหลากประการเชน ทั้งงบประมาณ หรือเปนไปตามนโยบาย

ของผูบังคับบัญชา ดังนั้นผูศึกษาจะสรุปอันตรายที่ระบุไดในดานอุปกรณ เครื่องมือ อากาศยาน ดังนี้ 

อุปกรณตาง ๆ นั้นมีอายุการใชงานเปนเวลานาน และ ความเพียงพอตออะไหล วัสดุอุปกรณ  
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4.2.1.5 ดานการจัดการ และการกำกับดูแล 

   จากการสัมภาษณของผูใหขอมูลในดานของจัดการ และการกำกับดูแล โดย

สวนใหญนั้นเห็นวาการบริหารจัดการคนกับปริมาณงานที่ไดนั้น ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน กลาวคือ

จำนวนผูปฏิบัติงานนั้นนอยตอความตองการในการดำเนินงาน ทำใหผูที่ปฏิบัติงานนั้นเกิดภาระงานท่ี

มากข้ึน และอาจจะสงผลตอความผิดพลาดในการทำงาน หรือทำใหงานนั้นเกิดความลาชากวาปกติ อีก

ทั้งผูปฏิบัติงานสวนใหญนั้นยังเห็นวา บางครั้งการกำกับดูแลไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจังจากผูที่มี

หนาที่ในการกำกับดูแล หรือยังมีการกำกับดูแลที่ยังไมทั ่วถึง รวมถึงมาตรการตาง ๆ ที่มีเพื ่อใชใน            

การปองกันหรือกำกับการทำงานอาจจะถูกละเลยได นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานบางทานใหความเห็นวา  

การเปลี่ยนแปลงภารกิจกระทันหันนั้น ทำใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได ดังนั้นผูศึกษาจะสรุป

อันตรายที่ระบุไดในดานการจัดการ และการกำกับดูแล  ดังนี้ จำนวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอความ

ตองการ, การกำกับดูแลไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง และการเปลี่ยนแปลงภารกิจกระทันหัน 

4.2.2 กระบวนการจัดการความเสี่ยง ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ในปจจุบัน 

  จากผลการสัมภาษณจากผูปฏิบัติงาน เรื ่องกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง           

ของภายในหนวยงานนั ้น โดยสวนใหญผู ปฏิบัติงานมีความเห็นวา ฝูงบิน.403 กองบิน 4 นั ้นมี

กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่กระทำเปนประจำ และมีการออกมาตรการการกำกับดูแลมาอยาง

ตอเนื่อง แตตองใชเวลาในการทำใหผูปฏิบัติงาน หรือผูมีสวนเก่ียวของนั้นเกิดความเขาใจ และตระหนัก

ถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงเปนอยางดี นอกจากนี้วัฒนธรรมในหนวนงานนั้นสามารถพูด

ถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยไดเสมอ ทำใหมีการพิจารณาระหวางประเด็นความปลอดภัย 

กับภารกิจอยางเปนประจำ ทำใหสามารถลดอันตรายที ่จะเกิดขึ ้นได แตก็มีผู ใหความเห็นวาการ

ดำเนินงานของหนวยงานนั้นสวนใหญจะเนนไปที่การระบุอันตราย โดยขาดการประเมินความเสี่ยงวา

ความเสี่ยงอยูในระดับใด มีโอกาสท่ีจะเกิดหรือความรุนแรงเทาใดและควรมีมาตรการจัดการอยางไร 

และโดยสวนใหญมาตรการการกำกับดูแล หรือการจัดการความเสี่ยงนั้นจะมาจากผูที่ทำหนาที่โดยตรง

เทานั้น  

4.2.3 ปญหา ขอขัดของ หรืออุปสรรค ปจจุบันในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 

  จากผลการสัมภาษณจากผูปฏิบัติงาน ในประเด็นปญหา ขอขัดของ หรืออุปสรรค 

ปจจุบันในการดำเนินการจัดการความเสี ่ยงของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ผูใหความเห็นสวนใหญ มี

ความเห็นในเรื่องปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดหลายปจจัย เชนในเรื่องของวัสดุ อุปกรณที่เปนเรื่องท่ี             

ไมสามารถบริหารจัดการไดเองภายในองคการ แตตองทำการประสานหนวยงานที่สูงกวา หรือเปนไป

ตามนโยบายตาง ๆ ท่ีถูกกำหนดมานั้น ท้ังในดานของงบประมาณ และความจำเปน เปนตน นอกจากนี้

ในดานของการกำกับดูแล ท่ีผูบริหารของหนวยงานเปนรูปแบบของระบบราชการนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
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อยู ตลอดเวลาทำใหขาดความตอเนื ่องในการดำเนินงาน หรือเกิดความไมตอเนื ่องของนโยบาย 

นอกจากนี้อีกหนึ่งปญหาของการจัดการความเสี่ยงในปจจุบันของหนวยงานที่ผูปฏิบัติงานใหความเห็น

คือ การขาดการประเมินความเสี่ยงในรายละเอียดเทาท่ีควร ทำใหการแกไข หรือการกำหนดมาตราการ

นั้นอาจจะไมครอบคลุมท่ีเพียงพอ 

4.2.4 เปาหมายการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยของฝูงบิน 403 

กองบิน 4  

  จากผลการสัมภาษณจากผูปฏิบัติงาน ถึงเปาหมายของการจัดการความเสี่ยงเพ่ือ              

ใหเกิดความปลอดภัยของฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้น ผูใหความเห็นมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันคือ 

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใตพื้นฐานของความปลอดภัย ทั้งนี้ตองมีการประเมินระดับของ              

ความปลอดภัย ใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองดำเนินงานใหเปนไปตามเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ 

รวมถึงการสรางวัฒนธรรมแหงความปลอดภัยภายในองคการใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนวัฒนธรรมที่ทุกคน

ยึดถือในการทำงาน เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ก็จะทำใหทุกคนเกิด 

ความระมัดระวัง มีความใสใจในการทำงานมากข้ึน รวมถึงรวมมือกันหาแนวทางในการปองกันอันตราย

ท่ีจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 

4.2.5 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   

  จากผลการสัมภาษณจากผู ปฏิบัติงานมีผู ปฏิบัติงานเสนอถึง การที ่จะทำใหการ

ปฏิบัติงานของเปนไปดวยความเรียบรอยปลอดภัยนั้น ควรมีการดำเนินงานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ คือ

ตองพยายามหาวิธีการปองกันอันตราย กอนที่จะเกิดเหตุการณที่จะไมปลอดภัยจนนำไปสูการสูญเสีย

ตอไปไดในอนาคต และควรมีการสื่อสารกันภายในหนวยงานใหผูปฏิบัติงานเห็นเขาใจ และเห็นตรงกัน

ถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง หรือความปลอดภัย 

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากขอมูลที่ไดจากการสำรวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติภารกิจทางดานการบินทั้ง ผูบังคับบัญชา              

ผูที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัย (นายทหารนิรภัยประจำหนวย) นักบิน เจาหนาท่ี

ฝายการชาง เจาหนาที่ฝายสื่อสาร และเจาหนาที่ฝายสรรพาวุธ ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้น โดย

จำแนกปจจัยเสี่ยงเปน 5 ดาน และจำแนกระดับของความเสี่ยงไว 4 ระดับคือ ระดับความเสี่ยงสูงที่สุด 

ระดับความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ โดยจะให ระดับความเสี่ยง             

สูงที่สุด ระดับความเสี่ยงสูง เปนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได และ ระดับความเสี่ยงปานกลาง ระดับ

ความเสี ่ยงต่ำ เปนระดับความเสี่ยงที ่สามารถยอมรับได จากการรวบรวมขอมูลสถิติจากรายงาน  

อันตรายที่ฝูง 403 กองบิน 4 ไดทำการบันทึกไว และจากการสัมภาษณผูปฏิบัติเพื่อระบุอันตราย และ
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ไดทำการประเมินระดับของความเสี่ยงดานความปลอดภัยตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ

ภารกิจการบินฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1 ดานภารกิจ 

 สามารถประเมินความเสี ่ยงได 2 รายการ โดยเปนความเสี ่ยงที ่ในระดับยอมรับได ทั้ง 2 

รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ภารกิจที่ซับซอนมากขึ้นนั้นทำใหผู ปฏิบัติงานเกิดความสับสน          

เขาใจผิดในระหวางการปฏิบัติงานได และผูปฏิบัติงานตองเรียนรูงานหลากหลายมากขึ้นทำใหขาด 

ความชำนาญ ซึ ่งเห็นวาความเสี ่ยงอยู ในระดับปานกลาง 2.ภารกิจใหมที ่ไดรับการปฏิบัติ ทำให

ผูปฏิบัติงานตองเริ่มกระบวนการเรียนรูใหม ทำใหยังไมมีความชำนาญ หรือการเขาใจอยางถูกตอง 

รวมถึงเปนการเพ่ิมภาระงานมากข้ึน ซ่ึงเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ 

5.2 ดานมนุษย 

 สามารถประเมินความเสี่ยงได 6 รายการ โดยความเสี่ยงที่ในระดับไมสามารถยอมรับได 2 

รายการ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การหลงลืมขั้นตอน

การปฏิบัติ ทำใหการปฏิบัติงานผิดพลาดสงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบินและหาก

ทำซ้ำๆอาจจะติดเปนนิสัยประจำ ทำใหเกิดความเขาใจผิดตอขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองซึ่งเห็นวา 

ความเสี่ยงอยูในระดับสูง 2.การไมระมัดระวังขณะปฏิบัติหนาท่ี สงผลใหการปฏิบัติงานผิดพลาดสง           

ผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบินและทำใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ เครื่องมือ 

อุปกรณ และอากาศยานซ่ึงเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับสูง 3.สภาพความพรอมของรางกาย ความออนลา

ของผูปฏิบัติงานนั้นทำใหการทำงานที่ผิดพลาด หรือทำใหละเลยในการปฏิบัติงานรวมถึงยังสามารถทำ

ใหผูปฏิบัติงาน ฝาฝนกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน และขาดแรงจูงใจ หรือกระตุนในการพัฒนาตนเอง 

เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 4. สภาพความพรอมทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน ทำให

ผูปฏิบัติงานไมมีความพรอมในการทำงาน และสงผลตอกระบวนการตัดสินใจในระหวางการปฏิบตัิงาน 

ทำใหเกิดการตัดสินใจที ่ผ ิดพลาดไดเห็นวาความเสี ่ยงอยู ในระดับปานกลาง 5.การขาดความรู                

ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ทำใหการปฏิบัติงานผิดพลาด สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติ

ภารกิจการบิน เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 6.การทำงานเปนหมูคณะที่ไมประสานกัน ซ่ึง

หากขาดการทำงานเปนหมูคณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลใหการทำงานผิดพลาดได ซึ่งเห็นวา

ความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ 

5.3 ดานสภาพแวดลอม 

 สามารถประเมินความเสี่ยงได 4 รายการโดยความเสี่ยงท่ีในระดับไมสามารถยอมรับได 3 

รายการ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สภาพอากาศรอนทำ

ใหสงผลตอสมรรถนะในการทำงานลดลง และยังสามารถทำใหผู ปฏิบัติงานสามารถเกิดโรคลมรอน 

(Heat Stroke) รวมถึงทำใหอาจจะหลีกเลี่ยง ละเลยการทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติ และสงผลตอ
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สภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับสูงสุด 2. นกชนอากาศยานขณะทำการบิน

ทำใหเกิดความเสียหายตออากาศยานเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับสูง 3. สภาพความสมบูรณของทางวิ่ง 

ทางขับ รวมถึงความสมบูรณในสถานที่ปฏิบัติงานทำใหเกิดความเสียหายตออากาศยานเห็นวา              

ความเสี่ยงอยูในระดับสูง 4.การบินเขาสภาพอากาศที่เปนอุปสรรคตอการบินเชน พายุ ฝน เปนตน               

ทำใหลดประสิทธิภาพในการบิน และเปนขอจำกัดเกี่ยวกับสรีรวิทยาการบิน และอาจจะทำใหเกิด            

ความเสียหายตออากาศยานได ซ่ึงเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

5.4 ดานอุปกรณ เครื่องมือ อากาศยาน 

 สามารถประเมินความเสี ่ยงได 2 รายการโดยความเสี ่ยงที ่ในระดับไมสามารถยอมรับได                   

1 รายการ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  1. อุปกรณตาง ๆ มี

อายุการใชงานเปนเวลานาน ทำใหมีความเสื ่อมของวัสดุ อุปกรณ ตามอายุการใชงาน สงผลตอ            

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน และความพรอมตอการปฏิบัติภารกิจ เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับสูง 

2. ความเพียงพอตออะไหล วัสดุอุปกรณ ทำใหการซอมบำรุงอากาศยานไมสามารถเปนไปตาม

ขอกำหนดได ขาดความพรอมตอการนำอากาศยานไปปฏิบัติงาน และอากาศยานมีอุปกรณไมครบถวน

สมบูรณในการปฏิบัติภารกิจเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

5.5 ดานการจัดการ และการกำกับดูแล 

 สามารถประเมินความเสี่ยงได 5 รายการโดยความเสี่ยงที่ในระดับที่ยอมรับได 5 รายการ โดย   

มีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอความตองการ ยังสงผลใหสามารถเกิดอันตราย 

และความผิดพลาดในระหวางปฏิบัติงาน รวมถึงผูปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยลา เห็นวาความเสี่ยงอยู 

ในระดับปานกลาง 2.มาตรการการกำกับดูแล หรือการจัดการความเสี่ยงนั้นจะมาจากผูที่ทำหนาท่ี             

หรือผูบริหารโดยตรง ซึ่งทำใหอาจจะทำใหการจัดการอันตรายที่จะเกิดขึ้นไมตรงประเด็นหรือทำให             

ไมสามารถจัดการไดอยางครอบคลุม เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 3. การเปลี่ยนแปลงของ

ผูบังคับบัญชาตามระบบราชการที่ทำใหขาดความตอเนื่องในการดำเนินงาน ทำใหขาดความตอเนื่อง            

ในการทำงานและความไมตอเนื่องของนโยบาย เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 4.การกำกับ

ดูแลไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ก็จะทำใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตราฐาน และอาจจะเกิด

ขอผิดพลาดที่ทำใหเกิดความบาดเจ็บหรือชำรุดเสียหายได เห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง                  

5. การเปลี่ยนแปลงภารกิจกระทันหันทำใหผูปฏิบัติงานมีเวลาเตรียมตัวนอยทำใหเกิดความเสี่ยงมากข้ึน 

และลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงเห็นวาความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ 

5.6 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 จากการสัมภาษณในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ มาตรการ

การกำกับดูแล หรือการจัดการความเสี่ยงนั้นจะมาจากผูที่ทำหนาที่หรือผูบริหารโดยตรงเทานั้น และ

การเปลี่ยนแปลงของผูบังคับบัญชาตามระบบราชการทำใหขาดความตอเนื่องในดานนโยบาย หรือการ
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ทำงาน อีกทั้งผู ปฏิบัติงานใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงความ

ปลอดภัย รวมถึงยังมีผูเสนอแนะการดำเนินงานมาตรการในเชิงรุกเพ่ือปองกันสามารถระบุความเสี่ยงได

กอนที่จะเกิดอุบัติเหตขุึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ทั้งนี้

ดวยระบบราชการ และขอจำกัดของงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสถานการณตาง ๆ ภายนอกท่ี

ลวนสงผลกรทบตอการทำงานในปจจุบัน  

 จากที่ไดกลาวมานั้น ผูศึกษาสามารถระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ

การบินของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 นั้นได 19 รายการ โดยแบงเปน ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดจำนวน                

6 รายการ ความเสี่ยงที่ยอมรับได เปนจำนวน 13 รายการ ดังนั้นความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับไดท่ี                

ไดจากการศึกษาครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 31.57 ของความเสี่ยงที่ระบุไดจากการศึกษาครั้งนี ้ทั ้งหมด  

ดังนั ้นตามทฤษฎีของ Swiss-Chess Model หรือ Reason Model ที ่นิยมใชในการอธิบาย หรือ

วิเคราะหของสาเหตุการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุนั ้น สิ่งที่จะทำใหเกิดอุบัติเหตุไดนั ้นจะมีปจจัยมา              

จากเง่ือนไขซอนเรน เปนปจจัยท่ีมีโอกาสจะกอใหเกิดอันตรายไดซ่ึงซอนอยูในระบบของการดำเนินงาน 

และการปองกันซึ ่งในเงื ่อนไขดังกลาวบางประการนั้นจะสามารถเห็นไดชัดเจนเมื ่อมีการละเมิด                  

การปองกันในระหวางการปฏิบัติงานเกิดขึ้น แมวาจะมีการกระทำที่ไมปลอดภัยหรือการกระทำท่ี

ผิดพลาดเกิดขึ้น หากองคการนั้นมีมาตรการปองกัน หรือการกำกับดูแล เพื่อลดโอกาสที่จะทำให               

เกิดอุบัติเหตุไดนั ้น ก็จะทำใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานที่มากขึ ้น ดังนั ้นผู ศึกษาจึงนำเอา              

ความเสี่ยงที่วิเคราะหมาไดในขางตน มาหามาตรการในการปองกันเพื่อลดชองวาง หรือโอกาสที่จะเกิด

อุบัติเหตุไดตามทฤษฎีดังกลาว เปนแผนบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยการปฏิบัติการบินของ

ฝูงบิน 403 บน. 4 โดยเสนอตามตาราง ท่ี 5-1 ดังนี้ 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 ในการศึกษาเรื่องการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยการปฏิบัติภารกิจการบินของฝูงบิน

403 กองบิน 4 มีประเด็นในการอภิปรายผลการศึกษา คือ ความเสี่ยงในดานมนุษย เรื ่องของการ

หลงลืมข้ันตอนการทำงาน และการทำงานท่ีผิดพลาด รวมถึงดานสภาพแวดลอมท่ีกลาวถึงสภาพอากาศ

ที่เปนอันตรายตอการบิน สอดคลองกับ วธัญปวีณ (2559) ที่ทำการศึกษาเรื่อง อุบัติเหตุเครื่องบินกับ

ธุรกิจการบิน กลาวคือปจจัยที่สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุของสายการบิน คือ ปจจัยมนุษย ซึ่งความ

บกพรองที่เกิดมนุษยปจจัยทางดานรางกาย และจิตใจลวนสงผลตอการทำงาน การตัดสินใจที่ผิดพลาด 

ทำใหเกิดความลมเหลวในการทำงาน นอกจากปจจัยทางดานมนุษยแลว ปจจัยรองลงมาคือ ปจจัย

สภาพแวดลอมดานสภาพอากาศ คือฝนตก หมอกหรือหิมะลงจัด พายุจัด ฟาผา แสงสวางในปฏิบัติงาน

ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลให ทัศนวิสัยไมดีมีผลตอการทำงาน นอกจากนี้ในดานของการจัดการและกำกับดูแล

ในเรื ่องของการกำกับดูแลที ่ไมไดร ับการปฏิบัติอยางจริงจัง นั ้นสอดคลองกับบดินทร (2558) 

ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารความปลอดภัยในการซอมบำรุงอากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการ

บิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลาวคือ ความไมปลอดภัยเกิดจากบุคคล เกิดจากการขาด            

การกำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเปนเหตุใหพนักงานบางสวนละเลยการปฏิบัติตามขอกำหนด 

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ อุปกรณ อีกทั้งความเสี่ยงในดานของสภาพอากาศรอนในการทำงาน 

ท่ีมีความเสี่ยงสูงนั้นมีความสอดคลองกับ อุมา และนันทวรรณ (2561) ท่ีศึกษา เรื่องผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรอนที่มีตอ เกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย ไดกลาวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรอนที่มีตอสุขภาพ   

กลาววา ผลกระทบจากการสัมผัสความรอนขณะทำงาน ไดแก เหนื่อยงาย เหงื่อออกมาก ไมสามารถ

ทำงานตอได และเกิดการเจ็บปวย สวนใหญเคยมีอาการของภาวะเครียดจากความรอนขณะทำงาน 

สำหรับประเด็นในดานของภารกิจ และเครื่องมืออุปกรณมีสวนที่สอดคลองกับ พูนยศ (2555) ปจจัยท่ี

สงผลกระทบตอความปลอดภัยในการฝกบินของนักบินฝูงบิน 403 กองบิน 4 ซึ่งอยูในสวนของความ

คิดเห็นของนักบินฝูงบิน 403 กองบิน 4 ในบางประเด็น ทั้งนี้เนื่องดวยกลุมประชากร เปาหมาย และ

วิธีการในการศึกษามีความแตกตางกัน ทำใหผลลัพธที ่ไดอาจจะไมตรงกันทั้งหมดแตยังคงมีความ

เก่ียวเนื่องซ่ึงกันและกันในแตละประเด็น 

5.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยการปฏิบัติภารกิจการบินของฝูงบิน 

403 กองบิน 4 นั้น ผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการทำงาน 

ดานความปลอดภัยขององคการ ดังนี้ 

1. จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาวา การจัดการความเสี่ยงของหนวยงานนั้น จะมุงเนนไปท่ี            

การระบุอันตรายเปนสวนสำคัญ โดยการใหความสำคัญหรือการประเมินความเสี่ยงรวมกันยังอยูใน

ปริมาณที่นอย ดังนั้นผูศึกษาจึงของเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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เปนลำดับขั้นตอนดังนี้ เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานเปนไปตามขั้นตอน ใหมีความ

ครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

ภาพท่ี 5.1: ข้ันตอนการจัดการความเสี่ยง 

2. การปฏิบัติงานในดานของนิรภัย ที่ตองปฏิบัติเกี ่ยวกับการดูแลเรื ่องความปลอดภัยใน             

การปฏิบัติงาน โดยจากขอมูลที่ไดรับนั้นจะเห็นไดวา การปฏิบัติงานยังมีเรื่องของการกำหนดมาตรการ

ตาง ๆ มาจากระดับของผูบริหาร และการทำงานมีความลาชาจากระบบขั้นตอนของระบบราชการ               

ทำใหการดำเนินงานบางอยางนั้นเกิดความลาชา และอาจจะสะทอนปญหาที่แทจริงไดไมครอบคลุม 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับผูบังคับบัญชา ที่ทำใหเกิดการดำเนินงานที่ไมตอเนื่อง และอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงของดานนโยบาย ทำใหการทำงานนั้นไมมีเสถียรภาพ ดังนั้น ผูศึกษาจึงขอเสนอให

จัดตั้ง คณะกรรมการนิรภัยของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 เปนคณะทำงานที่ถูกแตงตั้งขึ้นมาเฉพาะภายใน

หนวยงานโดยมีวัตถุประสงคดำเนินการในรูปแบบโครงสรางองคการเฉพาะกิจ ตามรูปแบบองคการ

แนวคิดของ Henry Mintzberg ซึ่งมีสมาชิกคณะกรรมการที่มาจาก ผูดำเนินการทุกฝายการทำงานท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติการบินมาดำเนินงานรวมกัน ซ่ึงมีโครงสรางรูปแบบนี้เปนท่ีนิยมในการแกปญหา 

ท่ีมีความซับซอนสูง มีความหลากหลาย และมีสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวเร็ว ตองการทีมงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายดาน ที่เกี่ยวของเขามารวมวิเคราะหปญหา กำหนดแนวทางแกไข และ

พิจารณารวมกันในการแกไขปญหา (พลอย สืบวิเศษ,2561) นอกจากนี้นำแนวความคิดของกองทัพอากาศ

ออสเตรเลียมาประยุกตใช โดยมีโครงสรางองคการที่กำหนดถึงผูที่ทำหนาที่ดานความปลอดภัยเพ่ือ          

ชวยใหม่ันใจไดวาผูบังคับบัญชามีโครงสรางท่ีเหมาะสมท่ีจะรองรับระบบการบริหารความปลอดภัยดาน 
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การบิน ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในเอกสาร รวมถึงไดกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับ

บัญชา และเจาหนาที ่กำกับดูแลบุคลากรที่ผานการฝกอบรมอยางเหมาะสม โดยในทุกระดับของ               

การบังคับบัญชาจะมีผู ที ่ทำหนากำกับดูแลความปลอดภัยดานการบิน และ ผูที ่ทำหนากำกับดูแล             

ความปลอดภัยดานการซอมบำรุงการบิน ที่แยกระหวางทางดานการบิน และดานการซอมบำรุงออก

จากกัน เนื่องจากธรรมชาติของการทำงานมีความแตกตางกัน จึงไดแตงตั้งใหบุคคลมาทำหนาที่ที ่มี

ลักษณะเฉพาะ เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดตรงประเด็น และมีความเขาใจที่ลึกซึ้ง เปรียบเสมือนกับท่ี

ปรึกษาดานความปลอดภัยใหแกผูบังคับบัญชา ดังนั้นควรสามารถเขาถึง ผูบังคับบัญชา ไดโดยตรงใน

ประเด็นที่เกี ่ยวของกับความปลอดภัยภายในองคการ และไมควรมีหนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ท่ี

สามารถทำใหเกิดความขัดแยงกันเองในบทบาทหนาที ่ของตน ซึ ่งสามารถสงผลกระทบตอดาน              

ความปลอดภัยได 

3. จากการศึกษาคนควาเพื ่อใหการพัฒนาความปลอดภัยทางดานการบิน มีการพัฒนา             

มากยิ่งขึ้นควรมีการนำแนวคิดของ ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management 

System) ของ ICAO มาประยุกตใชใหเกิดเปนรูปธรรมมากท่ีสุด โดยจะมีรายละเอียดตามรูปภาพท่ี 5-1 

ซ่ึงตามแนวความคิดดังกลาวจะมีรายละเอียดขององคประกอบหลักดังนี้ 1. นโยบายความปลอดภัย 

และวัตถุประสงค (Safety Policy and Objective) ซึ่งนโยบายความปลอดภัยควรไดรับการพัฒนา 

และรับรองโดยผูบริหารระดับสูงและจะตองลงนามโดยผูบริหารที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ดานความ

ปลอดภัยที่สำคัญ และควรปรึกษาตัวแทนของผูปฏิบัติงาน ในการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และ

วัตถุประสงคดานความปลอดภัยเพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบรวมกันตามความเหมาะสม 2. การบริหาร

จัดการความเสี่ยง (Safety Risk Management) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการระบุ

อันตรายอยางเปนระบบที่มีอยูภายในบริบทของการปฏิบัติงาน อันตรายอาจเปนผลมาจากระบบท่ี

บกพรองในการออกแบบทางเทคนิคสวนตอประสานกับมนุษยหรือปฏิสัมพันธกับกระบวนการกับระบบ

อื่น ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจเปนผลมาจากความลมเหลวของกระบวนการ หรือระบบที่มีอยูใน              

การปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมการทำงานของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงการวิเคราะหปจจัย

เหลานี้อยางรอบคอบมักจะสามารถระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น ณ จุดใดก็ไดในวงจรชีวิตของการ

ดำเนินการหรือกิจกรรม และสิ่งสำคัญขององคประกอบนี้คือ ตรวจสอบใหแนใจวาความเสี่ยงดาน            

ความปลอดภัยที่พบในกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับการบินไดรับการควบคุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายดาน            

ความปลอดภัย  รวมถึงการระบุอันตราย การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย และการดำเนิน

มาตรการแกไขไดรับการปฏิบัติอยางครอบคลุม 3. การประกันความปลอดภัย (Safety Assurance) คือ

การประกันความปลอดภัยประกอบดวยกระบวนการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบวา ระบบ

การบริหารจัดการความปลอดภัย ทำงานตามความคาดหวังและขอกำหนดหรือไม สิ่งนี้เกี่ยวของกับ   

การตรวจสอบกระบวนการอยางตอเนื ่องตลอดจนสภาพแวดลอมการทำงานเพื ่อประเมินถึงการ

เปลี่ยนแปลงหรือการเบี่ยงเบนที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัย 4. การสงเสริมความ
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ปลอดภัย (Safety Promotion) เปนการสงเสริมวัฒนธรรมดานความปลอดภัยในเชิงบวก และชวยให

บรรลุวตัถุประสงคดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ผานการฝกอบรม การศึกษาการ และการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ และการแบงปนขอมูล รวมถึงผูบริหารระดับสูงตองใชความเปนผูนำในการสงเสริม

วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ัวท้ังองคการ 

 จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาการศึกษาในครั้งนี้จะมุงเนนไปที่การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพียงอยางเดียวโดยเปนเพียง 1 ในองคประกอบหลักของระบบการบริหารความปลอดภัยเทานั้น ซ่ึง

หากหนวยงานมีการพัฒนานำระบบดังกลาวไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมนั้น จะชวยใหสงเสริม 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจทางดานการบินมากยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 5.1  องคประกอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 

องคประกอบหลัก

(COMPONENT) 

องคประกอบยอย (ELEMENT) 

1. นโยบายความปลอดภยั และ

วัตถุประสงค 

(Safety policy and objectives) 

1.1 ขอตกลงการบริหารจัดการ (Management commitment) 

1.2 หนาท่ี และความรับผิดชอบดานความปลอดภัย  

(Safety accountability and responsibilities) 

1.3 การแตงตั้งบุคลากรดานความปลอดภัยท่ีสำคญั  

(Appointment of key safety personnel) 

1.4 การประสานงานการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน 

(Coordination of emergency response planning) 

1.5 เอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารจดัการความปลอดภัย 

(SMS documentation) 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง  

(Safety risk management) 

2.1 การระบุอันตราย (Hazard identification) 

2.2 การประเมินและลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย  

(Safety risk assessment and mitigation) 

3. การประกันความปลอดภัย  

(Safety assurance) 

3.1 การตรวจสอบและการวัดประสิทธิภาพความปลอดภยั 

(Safety performance monitoring and measurement) 

3.2 การบริหารจดัการความเปลี่ยนแปลง (The management of change) 

3.3 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเน่ือง 

(Continuous improvement of the SMS) 

4. การสงเสริมความปลอดภัย  

(Safety promotion) 

4.1 การศึกษา และฝกอบรม (Training and education) 

4.2 การสื่อสารดานความปลอดภยั (Safety communication) 
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การพัฒนาบทบาทเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

(สำนักงาน ป.ป.ส.) 

 

 

จุฑามาศ จันทรงาม0

* 

  
    บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื ่อง “การพัฒนาบทบาทเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร

ที่เกี ่ยวของและการใชแบบสัมภาษณ ซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรของ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดแก                

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่กำกับดูแลสวนประสานพื้นท่ี จำนวน 1 คน ผูอำนวยการ ปปส.ภาค จำนวน              

2 คน และผูอำนวยการสวนประสานพื้นท่ี จำนวน 10 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภารกิจงานท่ี

ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจุบันของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี 2) สมรรถนะท่ีจำเปน

ตอการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนา

บทบาทของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. ใหสอดคลองกับภารกิจ และงานที่ไดรับ

มอบหมาย จากการศึกษาผลปรากฏดังนี้  

1)  ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ของสวนประสานพื้นที่ในปจจุบันสามารถ

แบงออกเปน 5 ภารกิจหลัก ไดแก ภารกิจดานการอำนวยการ ดานการประสานงาน ดานการติดตาม 

ผลการดำเนินงาน ดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคี และดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึง                

ท่ีหนวยงานภาคีขอความรวมมือดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2)  สมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย                   

ซึ่งครอบคลุมทั ้งองคความรู ที ่เกี ่ยวของกับยาเสพติดและความรู ทั ่วไปที ่มีความสัมพันธกับปญหา           

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: chutamat.cha@stu.nida.ac.th 
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ยาเสพติด ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเปนตอการอำนวยการ การประสานงาน 

ดานการติดตามผลการดำเนินงาน ดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคี และดานอื่น ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย  

3) แนวทางการพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่สวนประสานพื้นที่ใหมีศักยภาพหรือสมรรถนะ                 

ในการปฏิบัติงาน  ท้ังดานความรู ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงาน โดยใชการฝกอบรมและพัฒนา สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รวมถึงสราง

บรรยากาศในที ่ทำงานใหเกิดการเรียนรู เพื ่อพัฒนาบทบาทของเจาหนาที ่สวนประสานพื้นที ่ให

สอดคลองกับภารกิจและงานที ่ไดรับมอบหมาย  ตลอดจนสามารถยกระดับความรู ทักษะ และ                    

ขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิผลการทำงานท่ีดียิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาบทบาทเจาหนาที่สวนประสานพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน ป.ป.ส. ตองพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรในการฝกอบรมและ

พัฒนาใหครอบคลุมความรู ทักษะ ความสามารถที่สอดคลองและสงผลสำเร็จในการทำงาน รวมท้ัง            

ตรงกับความตองการของเจาหนาท่ี โดยวิธีการฝกอบรมตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ                   

แตละเปาประสงคของการฝกอบรม ตลอดจนจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน 

ป.ป.ส. ใหชัดเจน และใหความสำคัญในเรื่องของแผนพัฒนารายบุคคลในเชิงลึกดวย 

อนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development) เปนสวนหนึ่งของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management) หนวยงานท่ีมีบทบาทในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน ป.ป.ส. ตองทำงานแบบบูรณาการรวมกันท้ังในเรื่องของกำลังคน ขอมูล 

เปนตน และหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองปรับบทบาทในการทำงานเชิงรุกใหมากข้ึน 

ตลอดจนรวมกันกำหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะประจำกลุมงาน นอกเหนือจากสมรรถนะหลัก เพ่ือ

สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาท่ี และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่ได               

ดียิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาบทบาท สมรรถนะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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The Development of Roles in Area Liaison Officers, 

Office of the Narcotics Control Board (ONCB) 
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Abstract 
 

The study on “The Development of Roles in Area Liaison Officers, Office of the 

Narcotics Control Board (ONCB)” was a qualitative study based on related documents 

and the interview form. The samples included ONCB’s personnel, i.e., 1 deputy secretary-

general in charge of monitoring the area liaison division, 2 directors of regional offices, 

and 10 directors of the area liaison division. The objectives were to 1) study current job 

assignment of area liaison officers, 2) required competencies for operation in compliance 

with missions and job assignment, and 3) study guidelines on the development of roles 

in area liaison officers, ONCB, in compliance with missions and job assignment. The 

findings revealed as follows.   

1)  Current job assignment of the area liaison division is divided into 5 key 

missions, i.e., directing, liaison, follow-up, and collaboration with allied agencies, and 

others as assigned; including collaboration from allied agencies about drug prevention 

and solutions.   

2)  Competencies for operation are required in compliance with missions and job 

assignments that cover knowledge of drugs and general knowledge related to drugs, 
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skills, abilities, and other characteristics necessary for directing, liaison, follow-up, and 

collaboration with allied agencies, and others as assigned. 

3) Guidelines on the development of roles in area liaison officers in term of skills, 

abilities, and other characteristics related to operation are based on training, development, 

and promotion of self-directed learning; including the creation of a learning atmosphere 

to develop roles in the area liaison officers in compliance with missions and job 

assignment, and to enhance knowledge, skills, and abilities of personnel for better 

performance.   

For efficient and effective roles of area liaison officers, The Human resource 

management division of ONCB must improve curricular contents of training to cover 

related knowledge, skills, and competencies that can lead to operational success. The 

improvement must also meet officers’ needs. To clarify, training methods must be 

proper and in compliance with each goal of training. Moreover, HR development 

strategic plans of ONCB must be provided clearly, along with the focus on in-depth 

individual development plans.  

HR development is part of HR management. The division in charge at ONCB must 

integrate related matters altogether, e.g., manpower, data, etc. HR management division 

must also adjust its roles for more active operation, with the cooperative setting of 

expected characteristics or competencies apart from core competency to support 

government officers to behave properly toward their duties. They must also be 

supported for better operation under their duties. 

 

Keywords: Development of roles, competency, HR development   
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1. บทนำ 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 

และเทคโนโลยี กอใหเกิดความสลับซับซอนของปญหาและเปนแรงกระตุนที่สงผลใหสถานการณ             

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงและมีแนวโนมท่ีจะขยายวงกวางมากข้ึน ไมวาจะ

เปนการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของผูเกี่ยวของในคดียาเสพติด การเพิ่มขึ้นของผูตองหารายใหม รวมถึง

ผูตองหาที่มีการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด ตลอดจนกลุมที่ยังตองเฝาระวังอยางใกลชิดอยาง

กลุมเด็กและเยาวชน สงผลใหสังคมตองเผชิญหนากับผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหายาเสพติด               

ไมวาจะเปนอาชญากรรมจากผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ผลกระทบหรือพิษภัยจากยาเสพติดที่นำไปสู

การทำรายตนเอง รวมถึงคนรอบขาง ตลอดจนสรางความรู สึกไมมั ่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ประจำวันของผู คนในสังคม ดวยความรุนแรงของการปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด และ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหายาเสพติด สงผลใหรัฐบาลในทุกสมัยไดกำหนดใหการปองกันและ              

แกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติที่ตองรีบเรงแกไขอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด เปนสวนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดานการปองกันและปราบปราม                

ยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจหนาท่ี ดำเนิน    

กิจการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยบูรณาการทำงาน

รวมกันกับหนวยงานทุกภาคสวน ซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 

เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางเปนรูปธรรม  

 อนึ่ง กลไกการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่เปนภารกิจ             

สำคัญดานหนึ่งของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยอำนวยการ เรงรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานดานการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปตามนโยบาย แผน งบประมาณ การประสานนโยบายและแผน 

ประสานงานการปฏ ิบ ัต ิงาน โดยม ีส วนงานที ่สำค ัญในการข ับเคล ื ่อนภารก ิจด ังกล าว  คือ                  

สวนประสานพ้ืนท่ี มีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดระบบอำนวยการและมาตรการในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด อำนวยเรงรัดการดำเนินงานตามแผนโครงการแกไขปญหายาเสพติดท่ี

กำหนดขึ้น ประสานสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบอำนวยการเทคนิควิชาการแกหนวยงาน   

และองคกรตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เปนตน    

 ดวยการปฏิบัติงานในสวนประสานพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. มีความเฉพาะเจาะจงและ                

มีความแตกตางจากสวนงานอื ่น ๆ รวมถึงเปนสวนงานสำคัญในการขับเคลื ่อนภารกิจงานดาน                   

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี และกลไกหลักที่จะทำใหการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาเสพติดใหบรรลุวัตถุประสงค คือ เจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษย ที่สำคัญ

ที่สุดในกระบวนการบริหาร เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จำเปนตองพัฒนา

เจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี ใหมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะ อันไดแก ความรู (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ใหสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น
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สามารถสรางผลการปฏิบัติงาน ที ่ด ีหรือตามเกณฑที ่กำหนดในงานที ่ตนรับผิดชอบ และแสดง             

พฤติกรรมหรือบทบาทที่มุ งสู ความสำเร็จ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื ่อง การพัฒนาบทบาทเจาหนาท่ี               

สวนประสานพื้นท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดย    

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจุบันของเจาหนาท่ี

สวนประสานพื้นท่ี และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท

ของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีจะชวยสงเสริมให

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจุบันของเจาหนาท่ี

สวนประสานพ้ืนท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. 

2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะของเจาหนาที่สวนประสานพ้ืนท่ี ที่สอดคลองกับภารกิจและงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี ใหสอดคลองกับ

ภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. วิธีการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของแลว ผู ศึกษาไดรวมรวมขอมูลท่ี

เกี ่ยวกับการพัฒนาบทบทของเจาหนาที ่สวนประสานพื้นท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยศึกษาจากเอกสารที ่เกี ่ยวของและใชการสัมภาษณ                  

ในลักษณะที่ไมเปนทางการ และกำหนดแนวทางคำถามที่จะใชสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่งเปนคำถาม                

ท่ีมีลักษณะปลายเปด เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดประเด็นใหไดขอมูลท่ีตองการ เก่ียวกับภารกิจงาน

ที ่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจุบันของสวนประสานพื้นท่ี สมรรถนะและแนวทาง                    

การพัฒนาบทบาทของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 เพื ่อใหไดขอมูลจากบุคคลที ่เกี ่ยวของ ผู ศึกษาจึงใชวิธีการสุ มตัวอยางแบบเจาะจง โดย 

สัมภาษณผู บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่กำกับดูแลสวนประสานพื้นท่ี จำนวน 1 คน 

ผูอำนวยการ ปปส.ภาค จำนวน 2 คน และผูอำนวยสวนประสานพื้นท่ี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น

จำนวน 13 คน เมื ่อรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาจะนำขอมูล              

จากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสาร บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลจาก              

การสัมภาษณมาประมวลและวิเคราะหตามวัตถุประสงคในการศึกษา ดวยการวิเคราะห ตีความ โดย

อาศัยทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ประกอบรวมดวย 
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4. ผลการศึกษา 

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. ในแตละดานผลการศึกษา

ปรากฏดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจุบันของเจาหนาที่สวนประสาน

พื้นท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อพิจารณาจากภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ในปจจบุัน

ของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี สามารถแบงไดเปน 5 ภารกิจหลัก ไดแก 1) การอำนวยการ 2) การ

ประสานงาน 3) การติดตามผลการดำเนินงาน 4) ภารกิจดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคี  

และ 5) ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

  4.1.1  ภารกิจดานการอำนวยการ เปนงานที่เกี ่ยวกับการอำนวยการพัฒนากลไก 

ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี โดยมี ศอ.ปส.จ. ศป.ปส.อ.

คณะอนุกรรมการติดตามการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด คณะทำงานเฝาระวังปญหา             

ยาเสพติดระดับจังหวัด เปนกลไกในการชี้แจงการจัดทำยุทธศาสตร/แผนงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในระดับภาค เรงรัดการดำเนินงานตามแผน/โครงการ และสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ 

ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงรวมกันวิเคราะหผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในเชิงลึก และรวมกัน                 

หาแนวทางการแกไข 

  4.1.2  ภารกิจดานการประสานงาน เปนการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการบูรณาการการทำงาน การจัดเก็บขอมูล บริหารจัดการขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน 

และใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานตาง ๆ รวมถึงใหความเห็นและคำแนะนำ

แกบุคลากรของหนวยงานภาคี ตลอดจนพยายามใหหนวยงานภาคีเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  

  4.1.3  ภารกิจดานการติดตามผลการดำเนินงาน เปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับการติดตาม

ผลการดำเนินงานและปญหาอุปสรรคการในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนท่ี รวมถึง

ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและขอสั่งการ ตลอดจนกำกับและประเมินผลการดำเนินงาน              

ใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

  4.1.4  ภารกิจดานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาคี เชน การตรวจหาสารเสพติด

ในปสสาวะของบุคลากร ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือคนหาผูเสพ/ผูปวย การปดลอม ตรวจคน จับกุม 

การถายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแตละมาตรการ การดำเนินโครงการนำรองเพื่อเปน

ตนแบบ เปนตน 

  4.1.5  ภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย เปนภารกิจที่เจาหนาจะตองปฏิบัติภารกิจ

ตามที่ไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนการไปสงเสริมหนวยงานภาคีในภารกิจงานปกติ พัฒนาทักษะและ
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เสริมสรางศักยภาพองคความรู ใหกับเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานดานยาเสพติดทั ้งหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีหนวยงานภาคีรองขอ 

4.2  สมรรถนะของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. ท่ีสอดคลองกับภารกิจ และ

งานท่ีไดรับมอบหมาย จากผลการศึกษาปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 ความรู ที ่จำเปนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่สวนประสานพื้นท่ี แบง

ออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูลึก (Specialist) และรูกวาง (Generalist) 

4.2.1.1  รู ลึก (Specialist) ไดแก นโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 

รวมถึงยุทธศาสตรทุกระดับ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะ

ประเด็นรางกฎหมายใหม เชน การยกเลิกพืชกระทอมหรือกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ประมวล

กฎหมายยาเสพติด เปนตน ตัวชี ้ว ัด ระบบแผนงานและงบประมาณ ขอมูลจังหวัดรวมถึงระบบ

ฐานขอมูลยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนสถานการณปญหายาเสพติดทั้งระดับประเทศ 

ระดับภาค และระดับจังหวัดท่ีตนรับผิดชอบ  

4.2.1.2  รู กวาง (Generalist) กลาวคือ ภารกิจภาพรวมของสำนักงาน 

ป.ป.ส. กระบวนการขั ้นตอนของงานการบังคับใชกฎหมายเบื ้องตน โทษและพิษภัยยาเสพติด                       

การบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ รายละเอียดตัวยาเสพติด และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงาน

ทางดานการปราบปราบยาเสพติด เชน การสืบสวน การปราบปราม การตรวจคน ปฏิบัติการขาว               

การสืบสวนทางการเงิน เปนตน  

4.2.2  ทักษะและความสามารถที่จำเปนตองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

สวนประสานพื้นท่ี ไดแกการประสานงานที่ดี ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การโนมนาวจูงใจ               

การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอในที่ประชุม ความสามารถในการถายทอดความรูในเรื่องนโยบาย

ใหแกหนวยงานภาคีและเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและ

ความสามารถในการตัดสินใจเบื้องตน ความสามารถในการประเมินผล และวิเคราะหขอมูล/บุคคล/

พื้นท่ี ความสามารถในการใชจิตวิทยาในการใหคำปรึกษา รวมถึงมีความสามารถในการจับประเด็น

สำคัญ การตีความ การสรุปขอมูลและการเขียนรายงาน ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ    

โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได  

   4.2.3  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ควรมีของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี ไดแก              

การมีจิตใจในการใหบริการ (Service Mind) การทำงานที่มุงสูเปาหมายเปนคนที่ชอบเรียนรู รักการ

ทำงานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทัศนคติเชิงบวก  มีน้ำใจ ทำงานเชิงรุก รูจักปรับตัว มีความซ่ือสัตย

สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม การแตงกายถูกตองตามกาลเทศะ วาจาสุภาพ ภาพลักษณนาเชื ่อถือ 

รวมถึงการยกยองใหเกียรติบุคคลหรือหนวยงานอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความกระตือรือรน  

มีความอดทนอดกลั้น ตลอดจนมีความไวในการเรียนรูขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
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4.3  แนวทางการพัฒนาบทบาทของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. ใหสอดคลอง

กับภารกิจ และงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเปนผูที่ถึงพรอมดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะภายในตัวบุคคล กลาวคือ มีสมรรถนะที่จะผลักดันแสดงออกเปนพฤติกรรมที่จะทำให               

การปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการยอบรับจากหนวยงานภาคี 

ในทุกระดับสามารถขับเคลื ่อนงาน ไดอยางถูกตอง รวมถึงสามารถเสริมสรางความนาเชื ่อถือให                  

กับสำนักงาน ป.ป.ส. ได โดยรูปแบบการพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี ควรจัดใหมี 

การฝกอบรมโดยจัดหลักสูตรเฉพาะดานสำหรับเจาหนาที ่สวนประสานพื ้นท่ี การสัมมนา การ

แลกเปลี ่ยนเรียนรูผานเวทีการประชุม ระบบการเรียนออนไลน การศึกษาดูงานเพื ่อแลกเปลี่ยน                   

กับหนวยงานอื่น ๆ การใชระบบพี่เลี้ยง การระบบพี่สอนนอง On the Job Training การเรียนรูจาก

ประสบการณ รวมถึงการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทำ KM 

 นอกจากนี้รูปแบบการพัฒนาที่เจาหนาที่สวนประสานพื้นที่ไดรับการสงเสริม ไดแก Learning 

By Doing การประชุม Morning Talk และถอดบทเรียนจากการจัดทำแบบทบทวนหลังการปฏิบตัิงาน 

(After Action Review-AAR) เพ่ือทบทวน ปรับปรุง เพ่ือใหโครงการดำเนินงานไปสูเปาหมายท่ีกำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสงเสริมเรื ่องของการใหโอกาสใหไดรับการศึกษาโดยอุดหนุนในเรื ่อง               

ของทุนการศึกษา ตลอดจนสรางบรรยากาศในท่ีทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

5.  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 5.1  ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) ของสวนประสานพื้นที่ในปจจุบันมี

ความสอดคลองกับภารกิจที่ถูกกำหนดไวในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ส. ท่ี 436/2560  เรื่อง ปรับปรุงการ

แบงสวนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ระบุหนาที ่ความรับผิดชอบของสวนประสานพื้นที ่ ท่ี

ครอบคลุมบทบาทการอำนวยการ  การประสานงาน การติดผลการดำเนินงาน การสนับสนุนขอมูล              

การขาว สถานการณปญหายาเสพติด และใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการ

ดำเนินงานตามมาตรการตาง ๆ ในลักษณะของที่ปรึกษาดานยาเสพติดแกผู วาราชการจังหวัดและ

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานในจังหวัด ตลอดจนองคกรและหนวยงานที่เกี ่ยวของปฏิบัติภารกิจ                  

และปฏิบัติการรวมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย ซึ่งภารกิจในภาพรวมของสวนประสานพื้นที่คือ การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดย         

เนนมาตรการการปองกันยาเสพติด และมาตรการบำบัดรักษายาเสพติด โดยรวมดำเนินการกับ

หนวยงานในระดับพื้นท่ี ไดแก หนวยงาน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรประชาชน และสถาบัน

องคกรทางสังคมเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงการดำเนินงาน

รวมกับหนวยงานภาคีตองเปนไปในลักษณะของการอำนวยการ การประสานงาน และการปฏิบัติงาน

รวมกับหนวยภาคี เพื ่อใหเกิดความรวมมือกัน ไมใชลักษณะของการสั ่งการ หรือการใชลักษณะ                  
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การทำงานในเชิงอำนาจ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เปนไปอำนาจหนาที่ตามกฎระเบียบ หรือที่ไดรับการ  

แตงตั้งกำหนดไวเปนมาตรฐานหรือเปนทางการ (Formal) (เกษมศานต โชติชาครพันธุ, 2561: 23)  

 5.2  สมรรถนะหรือขีดความสามารถเจาหนาที ่สวนประสานพื้นที่ที ่สอดคลองกับภารกิจ             

และงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Assignment) จากการศึกษาพบวาการพัฒนาบทบาทเจาหนาที่สวน

ประสานพื ้นท่ี สำนักงาน ป .ป .ส . ควรเน นที ่ความรู (Knowledge) ความชำนาญ (Skill) และ

ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนสำคัญ ในอันที่จะ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (นิสดารก เวชยานนท, ม.ม.ป.: 1) ซึ่งการกำหนด

สมรรถนะหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดรับกับบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะเปนขอมูลสำคัญ

ที่นำไปสูการจัดการทรัพยากรมนุษยทุกมิติที ่เกี ่ยวของ (HRM Functional) โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน               

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ซึ ่งตองมีการวางแผนเพ่ือ

ออกแบบหรือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส.เพ่ือยกระดับศักยภาพของบุคลากรท่ีตอง

มีสมรรถนะ หรือ ความรู ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น (KSAOs) อันจะนำไปสูการ

เปลี ่ยนแปลง และปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธ ิภาพ                   

(เกษมศานต โชติชาครพันธุ และคณะ, 2561: 153) 

 ครั ้งนี ้ม ุ งนำเสนอที ่สมรรถนะหรือขีดความสามารถของเจาหนาที ่ส วนประสานพื ้นที ่ท่ี              

สอดคลองกับภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย (Job Assignment) โดยนำเสนอตามกรอบแนวคิดเรื่อง

สมรรถนะตามองคประกอบของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2563: 73) ไดสรุปองคประกอบของสมรรถนะ 

ดังนี้ 

  5.2.1  Hard คือ สวนยอดของภูเขาน้ำแข็งที ่ม ีความชัดเจนเอื ้อตอการสังเกต                     

การพัฒนา และการประเมิน มีความเกี ่ยวของกับงานและบุคคล สะทอนจิตพิสัยเปนคนดีคนท่ี 

เหมาะสม หากบกพรองทำใหคนตกจากเกาอ้ี หลุดจากตำแหนง ไดแก ความรู (Knowledge)  ทักษะ 

(Skill) และความสามารถ (Ability)  

   5.2.1.1  ความรู (Knowledge) ไดแก แผนงาน/โครงการนโยบาย เปาหมาย 

และยุทธศาสตรทุกระดับที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ยาเสพติด สถานการณปญหายาเสพติดระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ขอมูลจังหวัดท่ี

รับผิดชอบ รายละเอียดการดำเนินงานในมาตรการปองกันยาเสพติด และมาตรการบำบัดรักษายาเสพ

ติด ตลอดจนการบริหารแผนงานและงบประมาณ และระเบียบที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งเปนความรู เชิงลึก 

(Specialist) ที ่เจาหนาที ่ส วนประสานพื ้นที ่จำเปนตองมี สวนความรู กวาง (Generalist) ไดแก 

กระบวนการหรือขั ้นตอนตามมาตรการบังคับใชกฎหมายในเบื้องตน ภารกิจงาน ในภาพรวมของ

สำนักงาน ป.ป.ส. ท่ีเปนปจจุบัน การสืบสวน การปราบปราม การตรวจคน ปฏิบัติการขาว การสืบสวน

ทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดตัวยาเสพติด พรอมโทษและพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธกับปญหายาเสพติด 
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   5.2.1.2  ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ไดแก การประสานงานที่ดี 

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การโนมนาวจูงใจ การพูดในท่ีสาธารณะและการนำเสนอในที่ประชุม 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ การวิเคราะหขอมูล/บุคคล/พื้นท่ี การจับประเด็นสำคัญ 

การตีความ การสรุปขอมูลและการเขียนรายงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดในองครวม                  

การใชภาษาตางประเทศ การคิดในเชิงสรางสรรค รวมถึงการสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และ

ทักษะการใชอาวุธปน 

  5.2.2  Soft คือ คุณลักษณะอื่น ๆ (Others - O) ที่เปนลักษณะเฉพาะบุคคล สวน 

ของภูเขาน้ำแข็งท่ีจมอยูใตน้ำทะเล แปรผัน ยากแกการวัดการประเมิน การวิเคราะหรายการสมรรถนะ

จะตองเนนสวนที ่จมใตน้ำมากกวา ซึ ่งเปนสวนที ่ติดตัว (Innate) ไดแก มีจิตใจในการใหบริการ  

(Service Mind) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน มนุษยสัมพันธที่ดี รูจักการปรับตัว ชอบเรียนรู และ                 

ไวในการเรียนรูขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลท่ีเปนปจจุบัน มีทัศนคติเชิงบวก เชน การยกยองใหเกียรติ

บุคคลหรือหนวยงานอื ่นการแตงกายถูกตองตามกาลเทศะ วาจาสุภาพ ภาพลักษณนาเชื ่อถือ มี                

ความกระตือรือรน มีความอดทนอดกลั้น รักการทำงานเปนทีม  

  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเกษมศานต โชติชาครพันธุ และคณะ ที่ทำการศึกษา

และทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน 

ป.ป.ส.) กลาววาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. ควรมีสมรรถนะหลักรวมกัน อาทิ ทักษะการคิด                 

เชิงสรางสรรค (Creative Thinking) ทักษะการคิดเชิงองครวม (Holistic Thinking) ทักษะการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill) ไมวาจะเปนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ 

เพื่อการติดตอประสานงาน หรือเพื่อการโนมนาวใจ ซึ่งจะสอดรับกับบทบาทภารกิจของสำนักงาน 

ป.ป.ส. ที่ตองปรับบทบาทเปนผูอำนวยการ ประสานการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ ปปส.ภาค 

นอกจากนั้นตองมีทัศนคติที่มุงมั ่นในการแกไขปญหายาเสพติดหรือมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

(Can-do Attitude) รวมท้ังการยอมรับและสามารถปรับตัวเขาความเปลี่ยนแปลง  

  5.2.3  แนวทางการพัฒนาบทบาทของเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. 

ใหสอดคลองกับภารกิจและงานท่ีไดรับมอบหมาย การพัฒนาบทบาทในการศึกษาครั้งนี้ คือ การพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในดานความรู ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี             

ใหสอดคลองกับภารกิจ และงานที่ไดรับมอบหมาย โดยผลการศึกษาครั้งนี้เนนที่กระบวนการเรียนรูใน

ระดับบุคคลเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู ทักษะ และขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิผล

การทำงานท่ีดียิ่งข้ึน (Dreher and Gougherty, 2001 อางถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2551: 236) 

  จากผลการศึกษาพบวา ควรจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูทางวิชาการโดยจัดเปน

หลักสูตรเฉพาะใหมีความตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของปณฑชนิต สมุทรสาคร ทำการศึกษา

เรื ่องบทบาทงานขาวกรองกับแกไขปญหายาเสพติด กลาวคือ การพัฒนาขีดความสามารถและ
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สมรรถนะของบุคลากรใหไดรับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ โดยฝกอบรมกฎหมายที่เกี ่ยวของกับ                 

ยาเสพติด ฝกการปองกันตนเองและการใชอาวุธ นอกจากนั ้นยังมีการฝกฝนทางจิตใจเสริมดวย              

เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมรับมือตอสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

  จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา และการจัดการแบบทบทวนหลังการ

ปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR) เปนตน ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐนันท รู จำ 

ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติงานของผูประสานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กลาววา การฝกอบรมผูประสานการประชุมกลุมจะมีการพัฒนา

บทบาทท่ีดีข้ึน เม่ือไดรับความรูดานวิชาการท่ีทันสมัยอยูเสมอ จะเปนการชวยเสริมสรางความรู ทักษะ

ในการปฏิบัติงานใหมีมากข้ึน โดยเนนการฝกภาคปฏิบัติ จะทำใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานมากข้ึน และ

การปรับแนวคิดกระบวนทัศนใหเพื ่อใหสอดคลองกับสถานการณที ่เปลี ่ยนแปลงอยู เสมอ และ                  

การประเมินตนเอง เมื่อผูประสานงานประชุมกลุมมีการประเมินตนเองอยางสม่ำเสมอจะชวยใหเกิด

ทักษะการปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมินตนเองจะทำใหทราบถึงขอดีขอเสียของตนเอง 

  และ On the Job Training การจัดทำ KM การศึกษาดูงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนกับ

หนวยงานอื่น ๆ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน Learning By Doing การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวที              

การประชุม ระบบการเรียนออนไลน ระบบพี่เลี้ยง ระบบพี่สอนนอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  

สิปปวัสน โมระกานต ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สำหรับนายทหารชั้นประทวน กรณีศึกษา : สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กลาวคือ               

การเรียนรู ในที ่ทำงานจริงโดยใหมีกำลังพลที ่มีประสบการณ การจัดทำคู มือการปฏิบัติงาน เชน                   

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ตำรา หรือบทเรียนที่มีความสำคัญและเปนประโยชน และจัดใหมีระบบ

การจัดการความรูของหนวยเพื่อเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรู เปนการสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาตยเองของกำลังพลใหมีความรูและศักยภาพที่สูงขึ้น โดยใหหนวยงานศึกษาแลกเปลี่ยนองค

ความรูกับหนวยงานภานอกท่ีประสบผลสำเร็จและเปนตัวอยางหนวยงานในการจัดการความรู 

  นอกจากนี้จากการศึกษา พบวา สำนักงาน ป.ป.ส. ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับ

การศึกษาทั้งที่ทำงานขอตกลงรวมกับหนวยงาน หรือจัดใหมีทุนการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปน

กิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม  

ของพนักงาน นอกเหนือจากการมุงเนนเฉพาะงานประจำที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ดังนั้น จุดเนนของ

การศึกษา คือ การเตรียมบุคลกรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามความตองการขององคการ                

(สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, ม.ป.ป. อางถึงใน พลอย สืบวิเศษ, 2562: 22) 

  รูปแบบการพัฒนาเจาหนาที่สวนประสานพื้นที่ที่สอดคลองกันนั้นตางมีจุดมุงหมาย

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะที่เกี่ยวของและสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหดีขึ้น ทั้งนี้

เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล ภายใตเง่ือนไขของสภาพแวดลอมการทำงาน
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ใหม ๆ ซึ่งการเรียนรูระดับบุคคคลมีความหมายครอบคลุมกระบวนการฝกอบรม (Training) การศึกษา

ตอเนื่อง (Education) และการพัฒนา (Development) (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2551: 239) 

  ทั ้งนี ้การสรางบรรยากาศที ่ด ีในการทำงานรวมกันในที ่ทำงาน จะชวยสงเสริม              

การเกิดการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ี เนื่องจากบรรยากาศในที่ทำงาน ถือวาเปนปจจัย

สำคัญ ที ่ส งผลตอการปฏิบัติงานที ่ด ีของบุคลากร รวมทั ้งสงผลตอความพึงพอใจของบุคลากร 

(Employee Satisfaction) การพิจารณาบรรยากาศในการทำงานมักพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้ ระบบ

การบริหาร งานขององคการ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร และระหวางบุคลากร การมีสวนรวมในการบริหารและ  

การแสดงความคิดเห็น เปนตน การบริหารเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานถือเปนภารกิจสำคัญ 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหไดผลตามคาดหวังและสงเสริมการสรางวัฒนธรรมท่ี                

พึงประสงคขององคการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.: 120-121) 

5.4  ขอเสนอแนะตอองคการ 

  5.4.1  ผูบริหารระดับสูงเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources 

Development) เปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management) 

หนวยงานท่ีมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน ป.ป.ส. คือ สำนักงานเลขานุการกรม 

และสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตองทำงานแบบบูรณาการรวมกัน

ทั้งในเรื่องของกำลังคน ขอมูล เปนตน และตองหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการจะตอง

ปรับบทบาทในการทำงานเชิงรุกใหมากข้ึน  

  พลอย สืบวิเศษ (2561: 32)  ภายใตบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยใน

ศตวรรษท่ี 21 ขางตน หนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็จำเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหลายประการ

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนับสนุนบทบาททางการบริหารทรัพยากร

มนุษยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประยุกตกับบทบาทหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน 

ป.ป.ส. ดังนี้ 

   5.4.1.1  ปรบับทบาทไปสูการเปนผูอำนวยการเชิงกลยุทธ  

   5.4.1.2  ปรับลดบทบาทดานการสงมอบการฝกอบรมมาเปนอำนวยการการ

ฝกอบรม 

   ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบวา หนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ควรมีการ

ติดตาม และประเมินผลจากการฝกอบรมในระยะยาวดวย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ควรเนนการประเมิน

ระดับท่ี 3-4 ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการฝกอบรม คือ ระดับท่ี 3 การเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรม (Behavior) ผูเขาอบรมมีความรู ทักษะ และความสามารถ ที่สามารถนำไปประยุกตใชกับ

การปฏิบัติงานไดจริง ท่ีนำไปสูการบรรลุเปาหมาย และการปรับปรุงผลการปฏบิัติงานดวย และระดับท่ี 



จุฑามาศ จันทรงาม 
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4 การบรรลุสัมฤทธิ์ผลขององคการ (Result) คือ สัมฤทธิ์ผลที ่เกิดขึ ้นกับองคการซึ ่งจะเกิดข้ึน               

ภายหลังจากที่ผูเขาอบรมเกิดการเรียนรู มีความรู ทักษะ ความสามารถ จนสงผลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นแลว จึงเกิดผลสัมฤทธิ์                  

ตอองคการตามมา (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2551: 246-247)  

   5.4.1.3  สงเสริมการพัฒนาองคการแทนการฝกอบรมในชั้นเรียน ควรจะ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั ่วทั้งองคการและการจัดการแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดดานการพัฒนา

องคการ เพราะการพัฒนาองคการเปนแนวคิดท่ีมุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวมมือรวมใจกันของ

คนภายในองคการ 

   5.4.1.4  เพ่ิมบทบาทเปนตัวกลางในการสื่อสารเชิงกลยุทธในองคการ  

  5.4.2  สำนักงาน ป.ป.ส. ควรกำหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะประจำกลุ มงาน 

นอกเหนือจากสมรรถนะหลัก เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาท่ี และ

สงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาท่ี   ไดดียิ่งขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน, 

2553: 3) โดยใชผลการศึกษาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในการกำหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะประจำ 

กลุมงานของสวนประสานพ้ืนท่ีเปนการเฉพาะ  

5.5  ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

  5.5.1  การพัฒนาเจาหนาท่ีสวนประสานพ้ืนท่ีของสำนักงาน ป.ป.ส. ใหมีคุณภาพตอง

ไดมาตรฐาน 2 ประการ 

   5.5.1.1  เนื ้อหาหลักสูตรตองครอบคลุมความรู ทักษะ ความสามารถท่ี

สอดคลองและสงผลสำเร็จในการทำงาน รวมทั้งตรงกับความตองการของเจาหนาที่ดวย โดยใชผล

การศึกษาในการครั้งนี้เปนขอมูลประกอบในการกำหนดเนื้อหาหรือหลักสูตร 

   5.5.1.2  วิธีการฝกอบรมตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแตละ

เปาประสงคของการฝกอบรมที่มีตั ้งแตการถายทอดสารสนเทศ การปลูกฝงความเชื่อและทัศนคติ                

การสรางทักษะดานมนุษยสัมพันธ การฝกทักษะการแกปญหา การฝกอบรมใหมีความคิดสรางสรรค 

เปนตน สิ่งสำคัญคือกระบวนการฝกอบรมบุคลากรจะตองเปนกระบวนการท่ีเปนระบบ 

  5.5.2  การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรนั้นใหประสบความสำเร็จตอคำนึงถึง

ปจจัย 5 ประการ 1) ตองมีความจำเปนของการฝกอบรมเพราะการฝกอบรมจะไมเกิดประโยชน                  

หากบุคลากรที่เขาอบรมมีความรู ทักษะ อยูในระดับที ่จำเปนและเพียงพอตอการปฏิบัติงานแลว 

นอกจากนี้หากการพัฒนาบุคลากรมีเนื้อหาสาระ  ไมสอดคลองกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคตก็ไมเปนประโยชนตอบุคลากร 2) บุคลากรตองมีความพรอม               

ในการเขารับการฝกอบรม ดังนั้น การคัดเลือกพนักงานเพื่อสงเขาฝกอบรมจึงควรพิจารณาปจจัย       

ความรู ทักษะ ความสามารถพื้นฐานของบุคลากรดวย 3) คือ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมตองมีความ
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สอดคลองกับวัตถุประสงค/เปาหมายของการฝกอบรม 4) หลักสูตรการฝกอบรมตองมีเนื้อหาสาระ               

ที่ตรงกับความจำเปนตอการทำงานใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น 5) ตองสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ               

การฝกอบรมดวย 

  5.5.3  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน ป.ป.ส. ตองมีแผนยุทธศาสตร  

การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. ใหชัดเจน และใหความสำคัญในเรื ่องของแผนพัฒนา

รายบุคคลในเชิงลึก ดังความเห็นของผูบริหารระดับสูงสะทอนในการสัมภาษณ เชน ตั้งแตระดับปฏิบัติงาน

หรือปฏิบัติการ จนถึงระดับผูบริหาร แตละระดับจำเปนตองผานการฝกอบรมในเรื่องใดบางและตอง             

ใหเจาหนาท่ีทราบในเรื่องนี้ดวย  

  5.5.4  หนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยของสำนักงาน ป.ป.ส. ตองจัดใหมีระบบ               

การจัดเก็บขอมูลของผูเขารับการฝกอบรมในเชิงลึกของแตละบุคคล และจัดเก็บเปนความลับ วา            

บุคคลใดโดดเดนในเรื่องใดบาง และควรจัดใหมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงดวย 

 5.6  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 ขยายกลุมตัวอยางโดยเพ่ิมเจาหนาที่สวนประสานพื้นที่ในระดับปฏิบัติงานและชำนาญการ               

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคาดหวังของเจาหนาที่สวนประสานพื้นท่ี คุณลักษณะ

หรือสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงชองวางของบทบาทที่เปนจริง บทบาทที่คาดหวัง และ

บทบาทท่ีกำหนด 
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การศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 

 

จุลพัฒน เจดีย0* 

  
    บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ, เพื่อศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ และเพื ่อพิจารณาและจัดทำขอเสนอแนะในการเสริมสราง

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติโดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการสำรวจจากแบบสอบถาม

(Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานในสังกัด บก.น.8, การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงาน

สอบสวน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ จากนั้นจึงนำขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะหหา

ขอสรุปตอไป 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวน มีระดับของการปฏิบัติงานใน

หนาที่ของพนักงานสอบสวน โดยภาพรวมอยูระดับมาก (X� = 3.94), ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน            

ของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  

    



จุลพัฒน เจดีย 
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ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (X� = 4.13), ผลการเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ระยะเวลา               

การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวนหนวยงานในสังกัดบก.น.8 ที่แตกตางกัน และผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ พบวา การปฏิบัติงานในหนาท่ี

ของพนักงานสอบสวนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมอยาง                  

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยูในระดับมีความสัมพันธกันสูง (r = 0.709)  

 

คำสำคัญ:  ประสิทธิผล  พนักงานสอบสวน  ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

1. บทนำ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติไดกำหนดนโยบายเปนไปตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งสอดคลองรองรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผน            

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรปูประเทศ 11 ดาน นโยบาย

ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเปาหมาย                

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ

ตำรวจทุกหนวย และผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักงานตำรวจแหงชาติครบถวนตามกระบวนการ และ

ขั ้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1.การเสริมสรางความมั ่นคง              

ของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 2.การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช

กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม              

3.การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน และ 4.การ

พัฒนาองคการใหทันสมัยมุงสูความเปนเลิศโดยกำหนดการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติภายใตสถานการณ

และเงื่อนไขตาง ๆ รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจนปจจัย

การพัฒนาประเทศในทุกดาน สงผลใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

และความทาทายในทุกมิต ิ 

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) จึงเปนกรอบการดำเนินงาน              

ที่กำหนดทิศทางและขอบเขตขององคกร ซึ ่งมีสาระสำคัญที ่สัมพันธสอดคลองกัน ประกอบดวย 

วิสัยทัศน “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เปนเปาหมายรวมที่แสดงถึง
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การศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนกังานตำรวจแหงชาติ 
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เจตจำนงของขาราชการตำรวจเพื ่อดำเนินการตามพันธกิจที ่ต องปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว องคกรหนึ่งของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหนาท่ี         

ดูแลและอำนวยความสะดวกใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คือ กองบัญชาการตำรวจ

นครบาลซึ่งมีพันธกิจบังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค

เปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและชุมชน และรักษาความมั ่นคงของราชอาณาจักรใหเปนที ่เชื ่อมั ่นและศรัทธา และ                      

มุงผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติเพื ่อใหประชาชนมีความเชื ่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคม และ

ประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ

ตำรวจประกอบไปดวยหลายสวนงาน ไมวาจะเปนงานปราบปราม งานสืบสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง            

งานสอบสวน ซึ ่งเปนงานที ่ต องใชทักษะความสามารถ ความละเอียดรอบคอบในการรวบรวม

พยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายอื่น ตามบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทำไปเกี่ยวกับความผิดท่ี  กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน

ความผิด และเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ ถือเปนบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือ              

ใหเกิดความเปนธรรมกับประชาชนแมวาในปจจุบันนี้ขาดแคลนกำลังพล และมีการสอบคัดเลือก

ทดแทนกำลังพลที่เกษียณหรือยายไปหาประสบการณในสายงานอื่น ๆ นั้น กลุมงานสอบสวนก็ยังเปน

กลุมงานสำคัญท่ีจะตองเรงการหาแนวทางการพัฒนาท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกำลังพล

เจาหนาที่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและเปนไปตามกรอบการดำเนินงานที่จะมีเปาหมายใหประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนไดรับการอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม 

ปญหาสำคัญของเรื่องท่ีศึกษา 

ดวยสถานการณปจจุบันสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานที ่ปฏิบัติงานใกลชิดกับ

ประชาชนทำใหเกิดปฏิสัมพันธกับประชาชนที่มาใชบริการ ซึ่งประชาชนบางกลุมมีความพึงพอใจและ

เกิดทัศนะคติทางบวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และยังมีประชาชนบางกลุมยังเกิดทัศนะคติ

ทางดานลบและรูสึกถึงความไมเปนธรรมของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติ

หนาท่ีพนักงานสอบสวน ซ่ึงไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนเปนจำนวนมาก เชน คดีไมมีความคืบหนา 

คดีลาชา คูกรณีไมไดรับความเปนธรรม พนักงานสอบสวนไมรับแจงความ พนักงานสอบสวนพูดจา             

ไมสุภาพ พนักงานสอบสวนกลั่นแกลง พนักงานสอบสวนเรียกรับสินบน เปนตนจากปญหาดังกลาวจึง

เล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม           

ทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม ทั้งนี้จะเปนการเสริมสรางและพัฒนา

ขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป  
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ            

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

2.3 เพื่อพิจารณาและจัดทำขอเสนอแนะในการเสริมสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

3.1 ทำใหทราบถึงระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับ

การตำรวจนครบาล 8 

3.2 ทำใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรตำรวจแหงชาติ 

3.3 ทำใหทราบถึงขอเสนอแนะในการเสริมสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

3.4 ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ปจจัย และ

ทฤษฎท่ีีเก่ียวของท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสรุปไดดังนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับประสิทธิผล 

 Gordon (1991 อางถึงใน สมหมาย เทียนสมใจ, 2556, หนา 26) ใหความหมายของ ประสิทธิผล

ขององคการ หมายถึง ขีดความสามารถขององคการที่จะดำเนินการผลิตเพื่อกอใหเกิด ผลผลิตตาม

เปาหมายตาง ๆ ท่ีองคการกำหนดข้ึน 

 Hoy and Miskel (2001, หนา 373) กลาววาประสิทธิผลองคการหมายถึง ผลสำเร็จที่บรรลุ

เปาหมายขององคการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 กลาวโดยสรุป คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ระดับความสามารถขององคการที่จะ

บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานตามเปาหมาย วัตถุประสงค หรือนโยบายที่กำหนดไวเปนผลสำเร็จท่ี

บรรลุเปาหมายขององคการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ   
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 แนวคิดวาดวยปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 ปจจัยการบริหารงาน 5M คือ วิธีการวิเคราะหหาปญหาที ่เกิดขึ ้นในองคกรเพื ่อนำไปสู                     

การปรับปรุงและแกไขตามแนวคิดของ Lean โดยปญหาที่พบจากการวิเคราะหตามหลัก  5M Model 

ทั้ง 5 ปจจัยจะนำไปใชในการวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อการวางแผนและแกไขตอไปดวยเครื่องมือหรือ

ทฤษฎอ่ืีน ๆ ประกอบดวย 1) Man 2) Machine 3) Material 4) Method และ 5) Management 

 ปจจัยการบริหารงาน 8M ประกอบดวย 1) Manpower 2) Money 3) Machine  4) Method 

5) Marketing 6) Material 7) Management และ 8) Morale 

 แนวคิดวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาการสอบสวน 

 สวนท่ี 1 (ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580), หนา 5) 

1. วิสัยทัศน เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 

2. คานิยม ไดแก สมรรถนะ(Competency) สุจริตเปนธรรม(Overall Fairness) 

ประชาชนเปนศูนยกลาง(People Oriented) บริการดวยใจ(Service Mind) : COPS 

3. วัฒนธรรมองคกร ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกขบำรุงสุขใหกับประชาชน 

และมีการทำงานเปนทีม 

4. ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของตำรวจ 

สังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

5. พันธกิจ ไดแก 1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ, 

2) บังคับใชกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และ 3) รักษาความสงบเรียบรอยและความ

ม่ันคงของราชอาณาจักร 

 สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580), หนา 8-16)   

 ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติท่ีเก่ียวกับงานสอบสวน ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม

ทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม  

  เปาหมาย  

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความสงบเรียบรอย 

2. ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความ

สะดวก รวดเร็วเสมอภาค และเปนธรรม  

3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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 ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผูเสียหายตอการปฏิบัติงานของตำรวจ

เพ่ิมข้ึน  

2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง  

3. อัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน (1. กลุมชีวิต รางกาย และเพศ 2. กลุมทรัพย)  

4. สถิติในการไมแจงความคืบหนาของการดำเนินคดีตอผูเสียหายลดลง  

5. ประชาชนมีชองทางในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมของตำรวจเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคกรใหทันสมัย มุงสูความเปนเลิศ  

 เปาหมาย  

1. การจัดองคกรมีความเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรทางการบริหาร  

และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์  

3. ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพ มีความรู ทันสมัย เชี ่ยวชาญในการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  

4. ขาราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อมั่น และ

ศรทัธาตอองคกรตำรวจ  

5. เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส  

 ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. ขีดสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมข้ึน  

2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการตำรวจเพ่ิมข้ึน  

3. ระดับความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติเพ่ิมข้ึน  

4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัยครบถวนทุกภารกิจ และบริหารจัดการ

องคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ิมข้ึน 
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 สวนท่ี 3 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร(ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580), หนา 16 – 18)    

1. การนำยุทธศาสตรสู การปฏิบัติ ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป               

(พ.ศ. 2561-2580) เปนกรอบการดำเนินงานท่ีกำหนดทิศทาง และขอบเขตขององคกร ซ่ึงมีสาระสำคัญ

ที่สัมพันธสอดคลองกัน ประกอบดวย วิสัยทัศน“เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ัน

ศรัทธา” เปนเปาหมายรวมท่ีแสดงถึงเจตจำนงของขาราชการตำรวจทุกนาย เพ่ือดำเนินการตามพันธกิจ

ที่ตองปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั ้งไวในอีก 20 ปขางหนา ยุทธศาสตรสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาติไดผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การประเมินศักยภาพ 

และประเมินความสามารถที่ยังไมไดรับการพัฒนาหรือยังพัฒนาไดไมเต็มที่ขององคกร และไดวางแผน

เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยกำหนด

รายละเอียดแบงเปนประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด เปาหมายหลัก กลยุทธ ระบบการ

ติดตาม และประเมินผลซึ่งกระบวนการดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร

รวมท้ังโครงสราง และระบบการบริหารเพ่ือใหสามารถดำเนินการตามยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม 

2. การพัฒนาระบบการวางแผน และงบประมาณ สำนักงานตำรวจแหงชาติไดนำ

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป(พ.ศ.2561-2580) ไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพื่อถายทอด

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ 

หนวยรับผิดชอบ มีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย               

ใหหนวยในสังกัดนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ

ของหนวยรองรับ 

3. การประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งผลการติดตาม และประเมินผล ใหขาราชการตำรวจหนวยงานของรฐั 

และประชาชน รับทราบ และสามารถเขาถึงขอมูล รวมทั ้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติที่ประกาศใช เพื่อนำขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นมาทบทวน และ

ปรับปรุงยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป ใหมีความสมบูรณ ครอบคลุม สอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน และสนองตอบตอความตองการของประชาชน 

4. การติดตามและประเมินผล  

 ขอมูลทั ่วไปและสาระสำคัญของการสอบสวนในกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 (งาน

ยุทธศาสตรและแผน ฝายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563) 

 แตเดิมกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) มีการแบงหนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปน 3 กอง

บังคับการ (บก.น.) ไดแก บก.น.เหนือ บก.น.ใต และ บก.น.ธน จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ.2540 ไดมีพระ            
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ราชกฤษฎีกาการแบงพื้นที่ตำรวจนครบาลออกเปน 9 บก.น. โดยพื้นที่ฝงธนบุรี หรือ บก.น.ธน (เดิม) 

ถูกแบงออกเปน บก.น.7, บก.น.8 และ บก.น.9 

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8(บก.น.8) มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 74 ตร.กม. โดยทิศเหนือ: 

ติดตอกับเขต บก.น.7 ทิศใต: ติดตอกับเขต บก.น.9 ทิศตะวันออก: ติดตอกับเขต สภ.พระประแดง                 

จ.สมุทรปราการ ทิศตะวันตก: ติดตอกับเขต บก.น.9  มีหนวยงานในสังกัดรวม 13 หนวยงาน 

ประกอบดวย ฝายอำนวยการ กองกำกับการสืบสวน และสถานีตำรวจอีก 11 แหง ไดแก สน.บุปผาราม, 

สน.บางยี ่เรือ, สน.ตลาดพลู, สน.บางมด, สน.สมเด็จเจาพระยา, สน.ปากคลองสาน, สน.สำเหร,                

สน.บุคคโล, สน.บางคอแหลม, สน.ราษฎรบูรณะ และ สน.ทุงคร ุโดยในระยะเริ่มแรกนั้น บก.น.8 ไดเชา

อาคารพาณิชยเปนที่ทำการ ตั้งอยูเลขท่ี 417/1-3 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งในป พ.ศ.2543 ไดยายมาอยูที่อาคาร 112/359 ถนนพระราม 2 ซอย 28 

(ซอยวัดสีสุก) แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และใชเปนท่ีทำการถาวรพรอมท่ีพักอาศัย

ในอาคารเดียวกันนับแตนั้นเปนตนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: โครงสรางองคการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ท่ีมา: กองบังคับการตำรวจนครบาล 8, 2564 

 

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ฝายอำนวยการ 

1.งานธุรการ 

2.งานกำลังพล 

3.งานการเงิน 

4.งานยุทธศาสตรและ

แผน 

5.งานสงกำลังบำรุง 

6.งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7.งานจิตอาสา 

8.ศูนยรวมขาว 

สถานีตำรวจนครบาล

(สน.) 

1.สน.บางมด 

2.สน.ตลาดพล ู

3.สน.บางยี่เรือ 

4.สน.บุปผาราม 

5.สน.สมเด็จเจาพระยา 

6.สน.ปากคลองสาน 

7.สน.สำเหร 

8.สน.บุคคโล 

9.สน.บางคอแหลม 

10.สน.ราษฎรบูรณะ 

  

กก.สส.บก.น.8 งานคดี กลุมงาน

สอบสวน 
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1. ฝายอำนวยการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ

งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานสงกำลังบำรุง งานประชาสัมพันธ งานยุทธศาสตร

และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานสื่อสาร ตลอดจนงานอ่ืน ๆ 

ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งของผูบังคับบัญชา คอยสนับสนุน

ภารกิจของผูบังคับบัญชา และหนวยรวมปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 

2. โครงสรางสถานีตำรวจในสังกัดนครบาลไดแบงหนาท่ีงานรับผิดชอบ ดังนี้  

2.1 งานฝายอำนวยการ งานฝายอำนวยการของสถานีตำรวจเปนงานสนับสนุนการ

บริการดานตางๆ ใหแกขาราชการตำรวจ งานบริการประชาชนที่มาติดตอราชการเพื่อใหการดำเนิน

กิจกรรมของสถานีตำรวจดำเนินไปอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และการบริการประชาชนท่ีมาติดตอ

ราชการใหไดรับการบริการที่ดี งานในภาพรวมของฝายอำนวยการเชน งานการเงิน งานกำลังพล              

งานสงกำลังบำรุง และพัสดุ เปนตน 

2.2 งานจราจร หนางานของตำรวจจราจรมีการอบรม กวดขัน ความประพฤติระเบียบ

วินัย อำนวยความสะดวกการจราจร จัดกำลังเจาหนาที่ตำรวจสายตรวจจราจร และเจาหนาที่รถยกไว

คอยอำนวยความสะดวกชวยเหลือ แกไขปญหาจราจรในชั่วโมงเรงดวน และภาวะปกติ หรือในกรณีมี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นมีการบังคับใชกฎหมายกับผู ขับขี่ยานพาหนะที่ใชรถใชถนน หรือกระทำความผิด

เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อใหปฏิบัติตาม และเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของ พ.ร.บ.จราจรฯ ท่ี

ทางราชการกำหนดไว 

2.3 งานสอบสวน มีหนาที่รับแจงความรองทุกขจากผูเสียหาย รวบรวมพยานหลักฐาน

ทางคดีเพื่อดำเนินคดีกับผูกระทำผิด รวบรวมจัดทำสถิติเกี่ยวกับคดี รายงานขอมูลสถิติคดีควบคุม              

ตัวผูตองหาสงศาล สงสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนใหอัยการฯพิจารณา จัดสงหมายเรียกพยาน   

และเก็บรักษาของกลางในคดีเอกสารเกี่ยวของกับคดี และงานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ การ

เปรียบเทียบปรับความผิดตาง ๆ ตามอำนาจของพนักงานสอบสวน เชน คดี พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.

รถยนต และความผิดอาญา การตรวจคนจับกุมภายใต และขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

2.4 งานสืบสวน มีหนาท่ีในการสืบสวนติดตามจับกุมคนรายในคดีตาง ๆ ออกสืบสวน

หาขาว เกี่ยวกับกลุมมิจฉาชีพที่อาจจะกอเหตุตางๆ รวมกับพนักงานสอบสวนคดีอาญา ตรวจสถานท่ี

เกิดเหตุ รักษาสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือปองกันมิใหมีการทำลายหลักฐาน ซ่ึงอาจใชเปนแนวทางประกอบการ

สอบสวนหาตัวคนรายมาลงโทษได ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ 

2.5 งานปองกันและปราบปราม มีหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม              

ทุกประเภท เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสายตรวจใหมีขีดความสามารถอยางเหมาะสมกับสภาพ

อาชญากรรมในพื้นท่ี กำหนดรูปแบบ และแผนการตรวจใหเหมาะสม รักษาความปลอดภัยประจำจุด

ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม การควบคุมความประพฤติของเด็กและเยาวชนมิใหเบี่ยงเบนไปใน 
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ทางที่ผิดกฎหมาย มั่วสุมเกี่ยวของกับยาเสพติด กอเหตุ ทะเลาะวิวาท กอความเดือดรอนในรูปแบบ 

ตาง ๆ ตอสังคม กวดขันปราบปรามจับกุมแหลงอบายมุขท่ีผิดกฎหมายทุกประเภท เปนตน 

3. กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี ่ยวกับเทคโนโลยี 

สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การกระทำผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา และตามกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอรโดยมีเปาหมายของการกระทำ

ความผิดเปนความลับของระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร การใชงานระบบคอมพิวเตอร

ตลอดจนความมั่นคง หรือเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร คดีที่ใชอุปกรณ หรือชุดอุปกรณของ

คอมพิวเตอรที่เชื่อมการทำงานเขาดวยกัน หรือการใชอุปกรณ หรือชุดอุปกรณทำหนาที่ประมวลผล  

โดยอัตโนมัติเปนเครื่องมือหลักในการกระทำความผิด รวมทั้งการนำเขา หรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอร   

ที่ระบุวาเปนความผิดในกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือการนำเขา หรือ

เผยแพรขอมูลที่เปนความผิดอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครอง รวม              

ทั้งปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

4. งานคดี กลุมงานสอบสวน มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการสอบสวน

คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา 

สอบสวนคดีอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกร หรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นท่ี หรือ

เปนคดีสำคัญในเขตอำนาจการรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ใหขอเสนอแนะ 

ขอพิจารณาเกี่ยวกับดานกฎหมาย และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบของ     

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8  

 แนวคิดเกี่ยวกับงานสอบสวน 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหคำนิยามไวในมาตรา 2(11) วา “การสอบสวน” 

หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั ้งหลายอื ่นตามบัญญัต ิแหง                

ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง

หรือพิสูจนความผิด  และเพื่อจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ ซึ่งตาม ป.วิ.อ. ม.2(6) พนักงาน

สอบสวน หมายความถึง เจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอำนาจและหนาท่ีทำการสอบสวน 

 คำวา “สอบสวน” ตาม ป.วิ.อ. ม.2(11) หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการ

ดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทำไปเกี่ยวกับ

ความผิดที่กลาวหาเพี่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟอง

ลงโทษ (กัมพล อรุณปลอด, พล.ต.ต., 2548, หนา 8-9) 
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 ภาระหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 

 กระบวนการสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการขั้นตนที่สำคัญยิ่งของกระบวนการยุติธรรม   

ทางอาญา เพราะการสอบสวนเปรียบเสมือนตนธารแหงความยุติธรรม ถาหากเริ่มตนผิดกระบวน             

การยุติธรรมในลำดับตอไปก็ผิดตามไปดวย ตามกฎหมายไดบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของพนักงาน

สอบสวนท่ีจะตองดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวง กอนเกิดเหตุ และหลังเกิด

เหตุตลอดจนเมื่อมีการจับกุมผูตองหาวากระทำผิดไดแลว เพื่อจะทราบขอเท็จจริง และพฤติการณ            

ตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิด เพื่อที่จะรูตัวกระทำผิด และพิสูจนใหเห็นความผิด พนักงานสอบสวนก็

จะตองรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงเพ่ือนำสืบในศาลจนสิ้นสงสัย และแนใจวาเปนการกระทำผิด และ

จำเลยเปนผูกระทำผิดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(11)  

 โดยเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา อำนาจหนาที่ในการสอบสวนเปนอำนาจหนาที ่เฉพาะตัว             

จะมอบใหบุคคลอ่ืนทำการแทนไมได เวนแตการใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอำนาจของตนมีอำนาจสง

ประเด็นไปใหพนักงานสอบสวนซึ่งมีอำนาจทำการนั้นจัดการแทนได หรือการใดท่ีเปนสิ่งเล็กนอย

พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทำแทนได แตทั้งนี้เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนมิไดบัญญัติเจาะจงใหทำดวยตนเอง 

 การปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน มีดังนี้  

1. การรับแจงความเปนความรับผิดชอบเบื ้องตนของพนักงานสอบสวน เกิดขึ ้นเมื ่อมี

ผูเสียหาย หรือผูรับมอบอำนาจ หรือผูหนึ่งผูใดมาแจงความไมวาจะโดยวิธีใด ๆ จะตองรับแจงไวทุกเรื่อง  

และดำเนินการในทางรักษาความสงบเรียบรอยใหได  

2. การสืบสวนจับกุมเปนความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนในการสืบหาตัวคนราย              

และทำการจับกุม เปนการปฏิบัติตามขอบังคับของกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการสอบสวน

คดีอาญา พ.ศ.2523 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. การควบคุมเปนความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานสอบสวน เกิดข้ึนหลังจากมีการจับกุม 

หรือไดตัวผูตองหา ซึ่งการควบคุมนี้มีขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย ซึ่งการ

ควบคุมในชั้นสอบสวนจะเริ่มตั้งแตแจงขอหา ลงประจำวัน ควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ จะสิ้นสุดเม่ือ

ผูตองหาตาย หรือไดรับการปลอยชั่วคราว หรือพนักงานสอบสวนผูมีอำนาจเห็นควรสั่งไมฟองใน              

การควบคุมนี้ พนักงานสอบสวนจะตองแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูตองหาทราบดวย  

4. การปลอยตัวชั ่วคราวเปนเรื ่องที ่เกิดขึ ้นตอจากการควบคุม เปนสิทธิของประชาชน

พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ตามกฎหมาย และเปนการบริการที่จะตองมอบ

ใหแกประชาชนดวยความสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งพนักงานสอบสวนจะตองอธิบาย และมีความเห็น

วินิจฉัย การปลอยตัวชั่วคราว และแจงใหผูรองขอทราบใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหากอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
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แลวก็ยังคงสามารถทำการสอบสวนตอไปได ซึ่งเมื ่อทำการสอบสวนเสร็จก็จะใหนายประกันสงตัว

ผูตองหาเพ่ือนำสงพนักงานอัยการตอไป 

5. การสอบสวนเปนความรับผิดชอบท่ีสำคัญยิ่งของพนักงานสอบสวน เพราะเปนการรวบรวม

พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีทำเปนรูปสำนวนการสอบสวนเพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริง และพฤติการณ

ตาง ๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหาเพ่ือรูตัวผูกระทำผิด 

6. การปฏิบัติอยางอื่นที่เกี่ยวของกับพนักงานสอบสวน เปนการปฏิบัติเพื่อใหไดขอเท็จจริง

มากยิ ่งข ึ ้นได แก การคน การออกหมายเร ียก การช ันส ูตรพลิกศพ การออกตำหนิร ูปพรรณ                 

การพิมพลายนิ้วมือ รวมตลอดถึงการเปรียบเทียบปรับคดีอาญา การปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง

กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงหมาดไทย การติดตอกับหนวยราชการตาง ๆ 

7. การสรุปสำนวน และเสนอผู บังคับบัญชา หลังจากที ่พนักงานสอบสวนไดรวบรวม

พยานหลักฐานตาง ๆ และการดำเนินการทั้งหลายอันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเรียบรอยแลว ก็จะ

สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั ่งฟอง ควรสั ่งไมฟอง งดการสอบสวน หรือควรงดการสอบสวนตาม

หลักเกณฑของกฎหมายแลวเสนอสำนวนตอผูบังคับบัญชา เพื่อสั่งคดีเปนความเห็นที่แทจริงกอนสง

สำนวนใหพนักงานอัยการพิจารณา  

8. การสงสำนวนใหพนักงานอัยการ เม่ือพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จสิ้น และ

ผูบังคับบัญชามีความเห็นทางคดีเสร็จสิ้นแลว พนักงานสอบสวนจะสงสำนวนใหพนักงานอัยการ

พิจารณาทุกคดีไปไมวาจะมีความเห็นทางคดีอยางไร 

9.  การติดตามพยานไปเบิกความในศาล เม่ือพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟอง และยื่นฟอง

ผูตองหาตอศาลแลว มีความจำเปนตองสืบพยาน เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนตองคอยติดตาม  

และนำพยานเขาสืบตอศาลใหไดโดยมีหนาที่คอยสอดสองดูแลพยานอยูเสมอเพราะหากศาลยกฟอง 

เพราะเหตุขาดพยานหลักฐานไมสามารถนำพยานเบิกความได พนักงานสอบสวนจะตองมีความผิด

ตามท่ีระบุไวในระเบียบการตำรวจไมเก่ียวกับคดี 

 ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนจะเริ่มตั้งแตการรับแจงความ จนกระทั่งคดีขึ้นสูศาล 

โดยการนำพยานไปเบิกความศาลท่ีกลาวมาท้ังหมดบางครั้งพนักงานสอบสวนจะตองรับผิดชอบพรอม ๆ 

กันหลายคดี บางครั้งพนักงานสอบสวนก็ยังจะตองมีหนาที่อื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการสอบสวน ดังนั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนยังตองเปนผูที ่พรอมดวยกำลังกาย และปญญาอยางมาก           

ตองเปนผูที่หมั่นศึกษาความรูทั้งเกี่ยวกับกฎระเบียบ คำสั่ง ขอบังคับ ตลอดจนแนวคำพิพากษาฎีกา 

และความเห็นของพนักงานอัยการอีกครั้งโดยเฉพาะตองมีความขยันหม่ันเพียรเปนอยางมาก 
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 กรอบความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานสอบสวนจำนวน 123 คน ในสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ซ่ึงจะไมใชการสุม แตจะเปนการเก็บขอมูลท้ังหมด 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามใหกับ 

พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ดวยตนเอง แลวนำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม            

มาดำเนินการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

ดังนี้ สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ และสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูวิจัยไดเริ ่มเก็บรวบรวมขอมูลในชวงวันท่ี 1- 8 พฤษภาคม 2564 และเก็บแบบสอบถาม               

จนครบตามจำนวนกลุมเปาหมายที่กำหนด จากนั้นผูวิจัยไดทำการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัย                 

เชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหหาคาทางสถิติดังนี้ 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

- เงินเดือน 

-ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

-หนวยงานในสังกัด บก.น.๘ 

  

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตร

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

-ความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความ

ยุติธรรม 

-ความเสมอภาคและความเปนธรรม 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนกังานสอบสวน 

-ภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา 

-การวางแผนการสอบสวน 

-การไดรับมอบหมายอำนาจหนาท่ี 

-การประสานงานและติดตามงาน 

-การสรางการมสีวนรวมในการทำงาน 

-บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน 
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1) การวิเคราะหขอมูลตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2) นำขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลทุกขอ 

3) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage)  

4) วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวน และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ สถิติที่นำมาใชวิเคราะห คือ การแจกแจงความถ่ี(Frequency)  คารอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (X�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 

5) เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำแนกตามเพศ โดยใชสถิติคา T-test  

และจำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หนวยงานในสังกัด         

บก.น.8  โดยใชสถิติคา F-test หรือความแปรปรวนชนิดทางเดียว(One-way ANOVA) 

6) หาความสัมพันธการปฏิบัติงานในหนาที ่ของพนักงานสอบสวน และประสิทธิผลใน               

การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ โดยใชวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

6. ผลการศึกษา 

           6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

 การศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนคร

บาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 1. เพศ 2.อาย ุ3.ระดับการศึกษา 4.เงินเดือน 5.ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 6.หนวยงานในสังกัด มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1.เพศ 

    1.1 ชาย   103 83.7 

    1.2 หญิง        20 16.3 

2. อายุ 

    2.1 ต่ำกวา 22 ป 2 1.6 

    2.2  23-30 ป 48 39 

    2.3  31-40 ป 34 27.6 

    2.4  41-50 ป 30 24.4 

    2.5  51-60  ป 9 7.3 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

3. ระดับการศึกษา 

    3.1 ปริญญาตร ี 96 78 

    3.2 ปริญญาโท 24 19.5 

    3.3 ปริญญาเอก 3 2.4 

    3.4 อ่ืนๆ 0 0 

4. เงินเดือน 

    4.1 15,001 – 20,000 บาท 22 17.9 

    4.2 20,001 – 25,000 บาท 22 17.9 

    4.3 25,001 – 30,000 บาท 24 19.5 

    4.4 30,001 บาทข้ึนไป 55 44.7 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

    5.1 นอยกวา 3 ป 23 18.7 

    5.2 4 – 6 ป 31 25.2 

    5.3 7 – 9 ป 40 32.5 

    5.4 มากกวา 10 ป 29 23.6 

6. หนวยงานในสังกัด บก.น.8 

    6.1 ฝอ.บก.น.8  0 0 

    6.2 กก.สส.บก.น.8 0 0 

    6.3 สน.บางมด 8 6.5 

    6.4 สน.ตลาดพล ู 8 6.5 

    6.5 สน.บางยี่เรือ  12 9.8 

    6.6 สน.บุปผาราม 11 8.9 

    6.7 สน.ปากคลองสาน 3 2.4 

    6.8 สน.สมเด็จเจาพระยา 11 8.9 

    6.9 สน.สำเหร 11 8.9 

    6.10 สน.บุคคโล 12 9.8 

    6.11 สน.ราษฏรบูรณะ 19 15.4 

    6.12 สน.บางคอแหลม 6 4.9 

    6.13 สน.ทุงครุ 10 8.1 

    6.14 กลุมงานสอบสวน 12 9.8 
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ผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 83.7 มีอายุ

ระหวาง 23-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคืออายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 27.6 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 78 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 

19.5 มีเงินเดือน 30,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมาคือ 25,001- 30,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 19.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7-9 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ              

4-6 ป คิดเปนรอยละ 25.2 และหนวยงานที่มีพนักงานสอบสวนมากที่สุดคือ สน.ราษฎรบูรณะ คิดเปน

รอยละ 15.4 รองลงมาคือ สน.บางยี่เรือ, สน.บุคคโล และ กลุมงานสอบสวน คิดเปนรอยละ 9.8 

6.2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวน วิเคราะหโดย  

การหาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 
𝐗𝐗� SD ระดับ 

3.94 0.52 มาก 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาท่ี

ของพนักงานสอบสวนพบวา มีระดับของการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (X� = 3.94) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนกังานสอบสวน 𝐗𝐗� S.D. แปรผล อันดับ 

1. ดานภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา 3.84 0.74 มาก 6 

2. ดานการวางแผนการสอบสวน 3.98 0.57 มาก 3 

3. ดานการไดรับมอบหมายอำนาจหนาท่ี 4.05 0.58 มาก 1 

4. ดานการประสานงานและตดิตามงาน 3.86 0.66 มาก 5 

5. ดานการสรางการมสีวนรวมในการทำงาน 4.01 0.60 มาก 2 

6.ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน 3.90 0.69 มาก 4 

รวม 3.94 0.52 มาก  
 

 ดานภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานภาวะผูนำ

ของผูบังคับบัญชา เมื่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 1 ผูบังคับบัญชามีนโยบายในการใชทรัพยากร

ในการบริหารงานสอบสวนอยางเหมาะสม (X� = 3.88) มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 2 ผูบังคับบัญชา

มีวิสัยทัศนในการบริหารงานสอบสวนที่กวางไกล (X� = 3.85) และต่ำสุดคือ ขอท่ี 3 ผูบังคับบัญชามี 

การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารงานสอบสวนใหเกิดประโยชน และขอท่ี 4 ผูบังคับบัญชาเปน

แบบอยางที่ดีใหแกพนักงานสอบสวน “แนะใหทำ นำใหดู อยูใหเห็นเปนกำลังใจ” (X� = 3.82) เปน

ลำดับสุดทาย 
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 ดานการวางแผนการสอบสวน การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานการวาง

แผนการสอบสวน เมื ่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 4 ทานมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน       

(X �= 4.08) มากที่สุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 3 ทานมีการถอดบทเรียน ขอบกพรองตาง ๆ ที่ผานมา เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดขึ้น (X �= 4.04) ขอท่ี 2 ทานมีการเตรียมพรอมในทุก ๆ ดาน (ความรู, รางกาย) กอน

ปฏิบัติหนาท่ี (X� = 3.94) และขอท่ี 1 หนวยงานของทานมีการจัดทำคูมือระเบียบปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหแกพนักงานสอบสวน (X� = 3.86) เปนลำดับสุดทาย 

 ดานการไดรับมอบหมายอำนาจหนาท่ี การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดาน             

การไดรับมอบหมายอำนาจหนาท่ี เมื ่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 4 ทานไดใชทักษะความรู

ความสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพ (X� = 4.15) มากที่สุด รองลงมาไดแก 

ขอท่ี 1 ทานปฏิบัติตามนโยบายของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด (X� = 4.08) ขอท่ี 3 ทานปฏิบัติหนาท่ี

ที่ไดรับมอบหมายไดอยางบรรลุผล (X� = 4.00) และขอท่ี 2 หนวยงานของทานมีการสื่อสารที่ดีและมี

คุณภาพ ทำใหการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายสัมฤทธิผ์ล (X� = 3.98) เปนลำดับสุดทาย 

 ดานการประสานงานและติดตามงาน การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานการ

ประสานงานและติดตามงาน เมื่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 1 ผูบังคับบัญชาในหนวยงานของ

ทานมีการประชุมติดตามงานสอบสวนอยางตอเนื่อง (X� =  4.20) มากท่ีสุด รองลงมาไดแกขอท่ี 4 ทาน

สามารถสังเคราะหและถายทอดขอสั่งการ หรือนโยบายของผูบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ            

(X� = 3.86) ขอท่ี 3 กรณีบังคับบัญชามอบหมายงานจัดใหมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง (X� = 3.77)  

และขอท่ี 2 หนวยงานของทานมรีะบบชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน (X� = 3.59) 

เปนลำดับสุดทาย 

 ดานการสรางการมีสวนรวมในการทำงานการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดาน

การสรางการมีสวนรวมในการทำงาน เมื ่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 1 หนวยงานของทานมี             

การทำงานเปนทีม ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน (X� = 4.22) มากที่สุด รองลงมาไดแกขอท่ี 2 ทาน

สามารถนำความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานไปถายทอดใหพนักงานสอบสวนรุ นหลังได               

(X �= 4.03) ขอท่ี 3 หนวยงานของทานจัดกิจกรรมใหพนักงานสอบสวนเกิดปฏิสัมพันธที ่ดีตอกัน           

(X� = 3.94) และขอท่ี 4 หนวยงานของทานมีการแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ภาคประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ี (X� = 3.83) เปนลำดับสุดทาย 

 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน การปฏิบัติงานในหนาที ่ของพนักงาน

สอบสวนดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน เมื ่อพิจารณาแตละขอพบวา ในขอท่ี 1 

ภายในหนวยงานของทานมีการจัดสถานที่ทำงานที่มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี (X �= 4) มาก

ที่สุด รองลงมาไดแก ขอท่ี 4 บรรยากาศในหนวยงานของทานทำใหทานปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข             

(X� = 3.99) ขอท่ี 2 หนวยงานของทานมีสภาพแวดลอมที ่เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ี (X� = 3.9)   
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และขอท่ี 3 หนวยงานของทานมีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพียงพอ

(X� = 3.72) เปนลำดับสุดทาย 

 6.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (X�) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงาน               

ตำรวจแหงชาต ิ

𝐗𝐗� SD ระดับ 

4.13 0.48 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติพบวา มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X �= 4.13) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตร 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
𝐗𝐗� S.D. แปรผล อันดับ 

1.ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 3.97 0.59 มาก 3 

2.ดานความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความยุติธรรม 4.11 0.52 มาก 2 

3.ดานความเสมอภาคและความเปนธรรม 4.32 0.51 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.13 0.48 มาก  
 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เมื่อพิจารณารายขอ พบวาในขอท่ี 3 ทานสามารถ

อธิบายและชี้แนะใหประชาชนที่มาแจงความเขาใจในเรื่องตาง ๆ (X� = 4.20) มากที่สุด รองลงมา คือ 

ขอท่ี 2 ทานไดอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาแจงความ (X� = 4.16) และต่ำสุด คือ ขอท่ี 6 ทาน

มีอุปกรณเครื่องมือท่ีจำเปนในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอยางเพียงพอ (X� = 3.73) ตามลำดับ 

ดานความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความยุติธรรม  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติดาน

ความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความยุติธรรม เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอท่ี 4 ทานไดศึกษา
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รายละเอียดของคดีกอนเปนพยานศาลทุกครั้ง (X� = 4.24) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขอท่ี 1 ทานสามารถ

อธิบายใหประชาชนท่ีมาแจงความเขาใจรายละเอียดตางๆ ในเรื่องท่ีมาแจงความ (X� = 4.18) และต่ำสุด 

คือ ขอท่ี 8 ข้ันตอนการประกันตัวผูตองหาในชั้นโรงพักมีความรวดเร็วถูกตอง (X� = 3.98) ตามลำดับ 

ดานความความเสมอภาคและความเปนธรรม ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติดานความ

ความเสมอภาคและความเปนธรรม เมื ่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอท่ี 8 หนวยงานของทานมี               

การจัดลำดับการใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม และ ขอท่ี 6 ทานรับฟงความคิดเห็นคูกรณีทุกฝาย

โดยเทาเทียมกันและปราศจากอคติ (X� = 4.42) มากที่สุด รองลงมา คือ ขอท่ี 7 ทานใหคำปรึกษาและ

ขอแนะนำตางๆ แกประชาชนอยางเทาเทียมกัน (X� = 4.40) และต่ำสุด คือ ขอท่ี 4 ทานมีอิสระในการ

พิจารณาความเห็นทางคดี (X� = 4.20) ตามลำดับ 

6.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา เงินเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหนวยงานในสังกัด บก.น.8  ผลการวิเคราะหขอมูล

ดังนี้ 

จำแนกตามเพศ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

เพศ N Mean S.D. t P 

ภาพรวม 
ชาย 103 4.11 0.49 

1.236 0.27 
หญิง 20 0.38 0.38 

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีเพศตางกัน  

มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8               

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมแตกตางกัน 
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จำแนกตามอายุ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.05 4 0.263 1.166 0.33 

ภายในกลุม 26.59 118 0.22   

รวม 27.64 122    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีอายุตางกัน  

มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.16 2 0.08 0.353 0.70 

ภายในกลุม 27.48 120 0.23   

รวม 27.64 122    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจ

นครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามเงินเดอืน 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.55 3 0.18 0.80 0.50 

ภายในกลุม 27.09 119 0.23   

รวม 27.64 122    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีระดับ

เงินเดือนตางกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจ

นครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.28 3 0.09 0.40 0.75 

ภายในกลุม 27.36 119 0.23   

รวม 27.64 122    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีระดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกอง

บังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมแตกตางกัน 

จำแนกตามหนวยงานในสังกัด บก.น.8 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 

8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 9.30 11 0.85 5.12 0.00 

ภายในกลุม 18.33 111 0.17   

รวม 27.64 122    

* นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มี

หนวยงานในสังกัด บก.น.8 ตางกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD 
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 ผลการศึกษา พบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ที่มีหนวยงานใน

สังกัดตางกัน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนคร

บาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

 - สน.บางมด มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ          

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวาสน.บุปผาราม  อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 - สน.ทุงครุ มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ        

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บางมด  อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

หน
วย

งา
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สน
.บ

าง
คอ

แห
ลม

 

สน
.ทุ

งค
รุ 

กล
ุมง

าน
สอ

บส
วน

 

3.99 4.33 4.24 3.60 4.04 4.23 3.86 3.77 4.33 4.37 4.54 4.31 

สน.บางมด 3.99 - 0.10 0.20 0.04* 0.87 0.38 0.48 0.22 0.05 0.09 0.01* 0.09 

สน. 

ตลาดพลู 

4.33  - 0.62 0.00* 0.30 0.38 0.02* 0.00* 0.98 0.86 0.28 0.93 

สน. 

บางยี่เรือ 

4.24   - 0.00* 0.46 0.67 0.03 0.01* 0.52 0.52 0.09 0.65 

สน. 

บุปผาราม 

3.60    - 0.10 0.00* 0.13 0.32 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

สน.ปาก

คลองสาน 

4.04     - 0.65 0.49 0.30 0.25 0.26 0.07 0.30 

สน.สมเด็จ

เจาพระยา 

4.23      - 0.08 0.02* 0.27 0.32 0.04* 0.38 

สน.สำเหร 3.86       - 0.59 0.00* 0.02* 0.00* 0.01* 

สน.บุคคโล 3.77        - 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

สน.ราษฏร

บูรณะ 

4.33         - 0.87 0.20 0.89 

สน.บางคอ

แหลม 

4.37          - 0.42 0.79 

สน.ทุงครุ 4.54           - 0.20 

กลุมงาน

สอบสวน 

4.31            - 
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 - สน.ตลาดพลู มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บุปผาราม, สน.สำเหร และ 

สน.บุคคโล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 - สน.บางยี่เรือ มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บุปผาราม และ สน.บุคคโล 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 -  สน.สมเด็จเจาพระยา, สน.ราษฎรบูรณะ, สน.บางคอแหลม, สน.ทุงครุ และ กลุมงาน

สอบสวน มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจ             

นครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บุปผาราม  อยางมีนัยสำคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ 0.05 

 -  สน.สมเด็จเจาพระยา มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัด

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บุคคโล อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 - สน.ทุงครุ มีระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ           

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.สมเด็จเจาพระยา อยาง          

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 - สน.ราษฎรบ ูรณะ, สน.บางคอแหลม, สน.ทุ งครุ และ กลุ มงานสอบสวน มีระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.สำเหร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 - สน.ราษฎรบ ูรณะ, สน.บางคอแหลม, สน.ทุ งครุ และ กลุ มงานสอบสวน มีระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ สูงกวา สน.บุคคโล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 6.5  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวน 

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8   

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 การศึกษาครั้งนี ้ผู วิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงาน

สอบสวน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ วิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation) ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
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 ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานในหนาที ่ของพนักงานสอบสวน และประสิทธิผลใน               

การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 

ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) 
Sig. แปลผล 

0.709** 0.00 ความสัมพันธระดับสูง 
 

 ผลการศึกษา พบวาการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตาม

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับมี

ความสัมพันธกันสูง (r = 0.709) 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ

นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

7.1 จากการศึกษาประสิทธิผลในปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งมีความสอดคลองกันกับการศึกษา            

เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของชมมณี ศิลานุกิจ (2559)              

ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

7.2 จากการศึกษาประสิทธิผลในปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับ                

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ และการวิเคราะหขอมูลปจจัย                  

สวนบุคคล ในดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมมีความแตกตาง ซึ่งมีความสอดคลอง

กันกับการศึกษาเรื ่องประสิทธิผลในการดำเนินงานของงานสอบสวนสังกัดตำรวจภูธร ภาค 4 ของ              

ชัชชัย วรรณสุทธิ์ (2563) ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

7.3 จากการศึกษาประสิทธิผลในปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งไมมีความสอดคลองกันกับการศึกษา

เรื่องประสิทธิผลการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกของพัชรพล แสงพุม (2557) ในภาพรวม

อยูในระดับมาก 
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7.4 จากการศึกษาประสิทธิผลในปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งไมมีความสอดคลองกันกับการศึกษา

เรื ่องประสิทธิผลของฝายบริหารทรัพยสิน การรถไฟแหงประเทศไทยของสุวัฒน กันภูมิ (2559) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับ

การตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

8.1 ขอเสนอแนะการศึกษา 

1)  การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา 

หัวขอท่ี 4 ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดีใหแกพนักงานสอบสวน “แนะใหทำ นำใหดู อยูใหเห็น เปน

กำลังใจ” เปนลำดับสุดทาย นั้น ในกระบวนการสรรหา แตงตั้งผู บังคับบัญชาในแตละระดับของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตองคำนึงถึงคุณสมบัติในทุกๆดานที่มีความเหมาะสม มีความรูความสามารถ 

ประสบการณในการทำงาน และมีวุฒิภาวะ สามารถไปบริหารหนวยงานนั้น ๆ ได  

2) การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานการวางแผนการสอบสวน 

หัวขอท่ี 1 หนวยงานของทานมีการจัดทำคูมือ ระเบียบปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ

หนาที่ใหแกพนักงานสอบสวน เปนลำดับสุดทาย นั้น ผูบังคับบัญชาควรจะตองกำหนดแนวทางใน                

การปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ตำรวจผูปฏิบัติในแตละสายงาน เพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจมีหลัก และ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเหมือนกัน รวมถึงการจัดการอบรมแกเจาหนาที่ตำรวจเพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

3) การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานการไดรับมอบหมายอำนาจ

หนาท่ี หัวขอท่ี 2 หนวยงานของทานมีการสื่อสารที ่ดีและมีคุณภาพ ทำใหการปฏิบัติหนาที ่ที ่ได                 

รับมอบหมายสัมฤทธิ์ผล และดานการสรางการมีสวนรวมในการทำงาน หัวขอท่ี 4 หนวยงานของทาน 

มีการแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ี เปนลำดับ

สุดทายนั้น ผูบังคับบัญชาแตละหนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหเจาหนาที่ตำรวจในสังกัด, 

นอกสังกัด, หนวยงานอื่น, ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีปฏิสัมพันธที ่ดีตอกัน ทำใหเกิดความ

รวมมือ, สะดวกตอการปฏิบัติหนาท่ี และการติดตอประสานงานตาง ๆ 

4) การปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสอบสวนดานการประสานงานและติดตาม

งาน หัวขอท่ี 2 หนวยงานของทานมีระบบชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน, ดาน

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน หัวขอท่ี 3 หนวยงานของทานมีอุปกรณ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที่เพียงพอ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติดานความ



จุลพัฒน เจดีย 
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หัวขอท่ี 6 ทานมีอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนในการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุอยางเพียงพอ เปนลำดับสุดทายนั ้น ผู บังคับบัญชาทุกระดับควรใหความสำคัญ                  

อยางใกลชิด พัฒนาระบบชวยเหลือเจาหนาที่ตำรวจใหมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติ

หนาท่ีในทุกมิติ รวมถึงสำรวจวัสดุอุปกรณของเจาหนาท่ีตำรวจแตละสายงานวามีเพียงพอตอการปฏิบัติ

หนาที ่หรือไม พรอมทั ้งจัดหาวัสดุอุปกรณที ่ขาดใหแกเจาหนาที่ตำรวจเพื ่อบำรุงขวัญกำลังใจใน                

การปฏิบัติหนาท่ี 

5) ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมและใหการสนับสนุนจัดฝกอบรม พนักงานสอบสวนใน

หนางานเฉพาะทางของตนเอง เพื ่อใหเกิดความเชี ่ยวชาญ และชำนาญเฉพาะดานมากขึ ้น และ

เสริมสรางทักษะดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหทันตอสภาวการณในสังคมปจจุบัน 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติในเชิงของมิติอื่น ๆ                 

ท่ีเก่ียวของในสายงานสอบสวน และนโยบายอ่ืน ๆ   
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คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ 

กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

 
 

จุฬาลักษณ  ประเสริฐศรี0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัย คุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เมืองใหมชลบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ และ

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพ       

การทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดานโอกาสใน 

การพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน ดานประชาธิปไตย

ในองคการองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และดานความเปนประโยชนตอ

สังคมท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ 

จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันองคการที่สูงที่สุด คือ 

ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (X� = 4.34, S.D.= 0.393) รองลงมาคือ ดานความเปน

ประโยชนตอสังคม (X� = 4.32, S.D.= 0.413) ดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ (X� = 4.32, S.D.= 0.389)  ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน (X� = 4.26, 

S.D.= 0.443) ดานความกาวหนาและความมั ่นคง (X� = 4.15, S.D.= 0.454) ดานประชาธิปไตย         

ในองคการ (X� = 4.05, S.D.= 0.520) ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X� = 3.96, 

S.D.= 0.624) ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น (X� = 3.39, S.D.= 0.413) ความผูกพัน

องคการของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.09, S.D.= 0.354) 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ควรมุงเนนการใหโอกาสกับบุคลากรขององคการ อยางเทาเทยีม

กัน ควรมีนโยบายและการจัดการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของบุคลากร เชน การฝกอบรม หลักสูตร

ระยะสั้นและระยะยาว การมีพี่เลี ้ยง การสนับสนุนใหศึกษาตอ การศึกษาดูงาน เปนตน ตลอดจน        

การกำกับดูแลและติดตามระบบประเมินผลกอนและหลังการอบรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ในการทำงานและสงผลตอความผูกพันองคการของบุคลากร และใหความสำคัญคุณภาพชีวิตดานอื่น ๆ 

ควบคูกันไปดวย 

 

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน  ความผูกพันองคการ 

1. บทนำ 

 ความผูกพันองคการเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหบุคลากรภายในองคการนั้นคงอยูและทำงาน           

ในองคการนั้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากองคการตองสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขามา          

เปนสมาชิกองคการแลวการรักษาใหบุคลากรเหลานั้นคงอยูกับองคการอยางมีคุณคา ดวยการพยายาม

สรางทัศนคติของความผูกพันที่ดีกับองคการใหเกิดขึ้นกับบุคลากร องคการตองมีแรงจูงใจที่สามารถ

สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคการ แตที่ผานมาองคการมีปญหาการลาออกของบุคลากรเปน

จำนวนมาก สงผลใหการดำเนินงานตามโครงการไมตอเนื่อง องคการไมสามารถธำรงรักษาคนเกงใหอยู

กับองคการไดในระยะยาว ผู บริหารจึงจำเปนตองเอาใจใสและชวยเหลือบุคลากรในสถานศึกษา           

ใหมีการปฏิบัติงาน อยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการสรางขวัญกำลังใจใน            

การปฏิบัติงานและหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 

บุคลากรเหลานั้น ก็จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเท ท้ังกำลังกาย กำลังความคิด อุทิศเวลา ซ่ึงเปน

กลยุทธที่สำคัญในการแกไขปญหาเรื่องการลาออกและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญและ

เขาใจกระบวนการทำงานอยางดี จึงตองหาแนวทางในการสรางคุณภาพชีวิตที ่ดี ที่จะสงผลตอ            

ความผูกพันของบุคลากรในองคการ 

 จากที่กลาวมาขางตน ทำใหผู วิจัยสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชีวิตในการทำงานที ่สงผลตอ            

ความผูกพันองคการ เพ่ือท่ีจะสามารถนำพาองคการใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีองคการไดกำหนด

ไว ผู บริหารควรตองใหความสำคัญเปนอยางมาก ผู บริหารที ่ดีจะตองสามารถเขาถึงความตองการ                  

ของบุคลากรทุกระดับและผสมผสานความตองการของทรัพยากรบุคคลในองคการใหสอดคลองกับ

เปาหมายขององคการ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำใหทรัพยากรบุคคลภายในองคการเกิดความ             

พึงพอใจในการทำงาน มีความกระตือรือรน มุงม่ันท่ีจะทำงาน และพัฒนาความสามารถของตนเอง เพ่ือ

องคการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการตอไป การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถเปนขอมูลเพ่ือท่ีจะ

เปนแนวทางใหผูบริหารนำไปพัฒนาและเปนแนวทางการบริหารทุนมนุษย ปรับปรุง แกไข สรางแรงจูงใจ



จุฬาลักษณ  ประเสริฐศรี 

 
                      
                   353 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ในการทำงาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานใหบรรลเุปาหมายขององคการ 

และธำรงรักษาคนเกงใหอยูกับองคการตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการของบุคลากรโรงเรียน

อนุบาลเมืองใหมชลบุรี จำแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา คาตอบแทน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ประเภทบุคลากร และสังกัดระดับชั้น 

2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

ดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดาน

โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน ดาน

ประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และดานความเปนประโยชน

ตอสังคมท่ีสงผลตอความผูกพันองคการของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื ่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันองคการของบุคลากร

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี” ผูวิจัยไดทำการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดทำ          

การรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามประเด็นดังตอไปนี้ 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) เปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งของ          

การพัฒนาองคการ คุณภาพชีวิตในการทำงานจะทำใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอองคการ เสริมสราง

ขวัญ วัฒนธรรมองคการ และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาในการทำงานใหเปนไปในทางบวกคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานประกอบดวยองคประกอบตางๆที่หลากหลาย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชเกณฑ            

หรือตัวบงชี้คุณภาพชีวิตการทำงานของ Richard E. Walton (1973) อันไดแก 1) การไดรับคาตอบแทน

ที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การที่พนักงานไดรับผลตอบแทน

และผลประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานนั้น อยางเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตอยูตามมาตรฐาน 

การครองชีพที่สมเหตุสมผลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป สำหรับคาตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจาก            

การเปรียบเทียบคาตอบแทนจากการทำงานในตำแหนงหนาที่และความรับผิดชอบที่คลายคลึงกันกับ

เพื่อนรวมงาน หรือเปรียบเทียบกับองคการอื่น 2) สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ (Safe and Healthy Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมท้ังกายภาพและทางจิตใจ 

คือ สภาพการทำงานตองไมเสี่ยงจนเกินไปพนักงานตองรูสึกสะดวกสบายและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

3) ความกาวหนาและม่ันคง (Growth and Security) หมายถึง การท่ีพนักงานมีความม่ันคงในตำแหนง



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันองคการ กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

 

 
     354  

งานของตนหรือหนาที่การงานของตนเอง และโอกาสในการปรับปรุงความรู ทักษะ ความสามารถ              

การเลื่อนตำแหนงในการทำงาน ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญกาวหนาและความรูสึกเกี ่ยวกับ            

ความมั่นคงใน 4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง (Development of Human Capacities)  

หมายถึง การเปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาและการใชความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน

ตามทักษะและความรูที่มี รวมถึงการเปดโอกาสใหไดทำงานที่ทาทาย ซึ่งจะทำใหพนักงานรูสึกวาตนมี

คุณคาและรูสึกทาทายในการทำงาน ไดใชความสามารถในการทำงานเต็มท่ี รวมทั้งความรูสึกวามี              

สวนรวมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงงานในอนาคต และรวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานไดมี

ความกาวหนาในสายงานอาชีพ 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน (Social Integration) 

หมายถึง การสงเสริมความสัมพันธทางสังคม โอกาสในการปฏิสัมพันธซึ่งอำนวยประโยชนซึ่งกันและ 

กันทั้งการรวมมือกันทำงานจากกลุมเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา  ทำใหพนักงานรูสึกวาตนเปน

สวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน ไดรับการยอมรับ มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี ไมมีการแบงพรรค 

แบงพวก ปราศจากการมีอคติและการทำลายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การมีสวนรวมในสังคม (Social 

Integration) ทำใหพนักงานมีความรูสึกวาตนประสบความสำเร็จและมีคุณคา และเปดโอกาสให

พนักงานไดสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม 6) ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) 

หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรม 

รวมทั้งโอกาสที่พนักงานจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค 

และมีการปกครองดวยกฎหมาย 7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น (Total Life Space) 

หมายถึง โอกาสท่ีพนักงานจะไดใชชีวิตงานและชีวิตดานอ่ืนอยางสมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหพนักงาน

ไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกำหนดชั่วโมงชีวิตใหสมดุล ไดแก การแบง

เวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่งตองมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของตนเองและครอบครัว 

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตองคร่ำเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอนหรือ ไดใชชีวิตดานอื่นอยางเพียงพอ            

8) ความเปนประโยชนตอสังคม (Social Relevance) หมายถึง การที่พนักงานมีความรูสึกวา กิจกรรม 

หรืองานที ่ทำนั ้นเปนประโยชนตอสังคมมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั ้งองคการของตนได            

ทำประโยชนใหสังคม เปนการเพ่ิมคุณคาความสำคัญของอาชีพและเกิดความรูสึกภูมิใจในองคการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอ           

ความผูกพันองคการ จะเปนประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการ ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความผูกพันองคการ 

 ความผูกพันตอองคการเปนเรื่องของความรูสึกจากตัวบุคลากรที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ 

องคการจะตองผลักดันใหบุคลากรมีความมุงมั ่นและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ เชนเดียวกันกับ Buchanan (1974) ไดใหความหมายความผูกพันองคการเปนความรูสึกเปน

พวกเดียวกัน เปนสิ่งที่แสดงแสดงออกหรือเปนตัวบงชี้ถึงความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและการ
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ยึดมั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณขององคการ ความผูกพันที่มีเปาหมายและคานิยมองคการและ           

การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมขององคการ โดยเห็นวา

ความผูกพันตอองคการมีความสำคัญอันประกอบดวย 1) สามารถใชทำนายอัตราการเขา-ออกจากงาน

ของสมาชิกขององคการไดดีกวาความพึงพอใจในงาน 2) เปนแรง ผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคการ

ปฏิบัติงานไดดี เนื่องจากเกิดความรูสึกวามีสวนรวมเปนเจาขององคการนั่นเอง 3) เปนตัวเชื่อมประสาน

ระหวางความตองการของบุคคลใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการเพราะเห็นวางานคือหนทาง               

ที่ตนสามารถทำประโยชนใหแกองคการและบรรลุเปาหมายไดสำเร็จ 4) เปนตัวทำใหบุคคลที ่มี          

ความผูกพันตอองคการสูง จะเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางมากในการทำงานใหกับองคการ 5) ชวย

ขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเปนผลมาจากการที่สมาชิกในองคการมีความรักและความผูกพันตอ

องคการของตนมากนั่นเอง 6) เปนตัวบงชี ้ที ่ดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

Steers. (1977) ใหความหมาย ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกวาเปนสวนหนึ่ง

ขององคการ มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคการ และปรารถนาที่จะเปนสมาชิกของ

องคการนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันองคการยังเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการในลักษณะ

หนึ่งความผูกพันตอองคการจะประกอบดวย ลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ความเชื่ออยางแรงกลา

ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง การยอมรับในแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให

สำเร็จตามเปาหมาย และเปนไปตามคานิยมขององคการ มีความภาคภูมิใจในผลงานและการเปน

พนักงาน 2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคการ หมายถึง การแสดงออกถึง

ความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญา ในการทำงานท่ีดีใชความพยายามอยาง

มาก เพ่ือตอบสนองหรือมุงสูเปาหมายขององคการ โดยมุงหวังใหงานท่ีปฏิบัติประสบความสําเร็จอยางมี

คุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จและเปนผลดีตอองคการในภาพรวม         

3) ความปรารถนาอยางยิ่งยวดที่จะรักษาไว ซึ่งความเปนสมาชิกในองคการ หมายถึง การที่พนักงาน 

แสดงถึงความตองการที ่จะปฏิบัติงานในฐานะของพนักงาน อยางแนวแนเปนความตอเนื ่องใน              

การปฏิบัติงาน โดยไมโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงงานท่ีทำ พยามยามที่จะรักษาความเปนสมาชิกของ

องคการไว ไมคิดหรือมีความตองการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคการ เปนความตั้งใจและ

พยายามอยางแนวแนท่ีจะคงความเปนสมาชิกตอไป เพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

 จากการประมวลแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา การสรางความผูกพันตอองคการ จึงเปน

เรื่องท่ีนาสนใจ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารูสึกมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งขององคการ ไมคิด

ท่ีจะลาออกจากองคการ เพราะเปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีจะสงผลใหองคการดำเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ 

 ปจจัยสวนบุคคลเปนสิ่งพื้นฐานที่ควรนำมาพิจารณาในการศึกษา เนื่องจาก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาคาตอบแทน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากร สังกัดระดับชั้น เปนความแตกตาง

เบื้องตนที่อาจสงผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับท่ี อิสราภรณ รัตนคช (2551) ไดสรุป      
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ผลการศึกษาไววา บุคลกรท่ีมีอายุมากมีความผูกพันองคการสูงกวาคนท่ีมีอายุนอย ท้ังนี้เนื่องจากคนท่ีมี

อายุมากมีทางเลือกนอยกวา หางานใหมไดยากกวา มีความพยายามที่จะแสวงหางานใหมนอยกวา           

และจะอยูในองคการดวยเหตุผลหลายอยาง เชน เงินบำเหน็จบำนาญ การไดรับการเชิดชูเกียรติ และ

ทัศนีย แกวสมนึก (2550) ก็ไดสรุปไววา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีสถานภาพ ระดับวุฒิการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน และตำแหนงที่แตกตางมีความผูกพันตอองคการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ก็ไดสรุปผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน 

บุคคลท่ีมีอายุมาก มีระยะเวลาในการทำงานนาน จะมีแนวโนมตอความผูกพันตอองคการในระดับสูง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันองคการ ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา คาตอบแทน ระยะเวลาในการทำงาน 

ประเภทบุคลากร สังกัดระดับชั้น ลวนมีความสัมพันธ ในระดับตางๆ ผูวิจัยจึงตั้งขอสงสัยวาสิ่งเหลานี้

ควรนำมารวมพิจารณาประกอบการศึกษาดวย 

3.4 ความสัมพันธของการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่มีผลความผูกพัน

องคการ 

 เงินถือเปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนในการดำรงชีวิตของมนุษย ทุกคนจึงตองทำงานประกอบ

อาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนที่เปนตัวเงินเปนหลัก โดยอาจอยูในรูปแบบคาจางหรือเงินเดือน 

ดังนั้น จำนวนเงินที่ไดรับเปนคาตอบแทนจากการทำงานที่มีความเพียงพอและยุติธรรม จึงสงผลตอ           

การทำงาน การทุมเท ความตั้งใจ และระยะที่จะคงอยูกับองคการ หรือกลาวไดวามีผลกระทบตอ

ความรู สึกผูกพันองคการ จึงเปนเรื ่องที ่สำคัญที ่ควรนำมาศึกษา ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของ              

อนรรฆนง กฤษณรักษปาณี (2557) ไดกลาวไววา ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานการไดรับ

คาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา เนื่องจากเมื่อพนักงานไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอแลวก็จะสง              

ผลใหพนักงานรูสึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตนไดรับจากองคกร เนื่องจากรายไดหรือคาตอบแทนเปนปจจัยท่ี

สำคัญมากอยางหนึ่งในการดำรงชีพในปจจุบัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ วธู สวนานนท (2560) ก็ได

สรุปผลการศึกษาไววา คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีนั้นทำใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ เชน 

ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ทำใหพนักงานรูสึกมีความมั่นคงในการงาน และเปนหลักประกัน

ในการทำงาน ซึ่งผลตอบแทนนี้พนักงานสามารถเห็นเปนรูปธรรมอันสงผลใหเกิดความผูกพันตอ

องคการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม                  

มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ คาตอบแทนเปนปจจัยอันดับตนที่บุคลากรทุกคนตระหนักใน

การพิจารณาการทำงานกับองคการ จะเห็นไดวาการไดผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ก็จะทำใหมี

ความผูกพันกับองคการเพ่ิมสูงข้ึน 
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3.5 ความสัมพันธของสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพที่มีผลตอ

ความ ผูกพันองคการ 

 สิ ่งสำคัญที ่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการคือ สถานที ่หรือสภาพ              

การทำงานที่ปลอดภัย และเหมาะสม ดังนั้น องคการตองมีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสุขภาวะและ

ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร และมีอุปกรณเครื่องใชสำนักงานท่ีทันสมัย ใหสามารถทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูความผูกพันตอองคการจากการทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ไดสรุปไววา เจาหนาที่มีความพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอมในการทำงานระดับสูง สถานที่ตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สำนักงานกรุงเทพฯ มี

อาคารที่สวยงามไดรับรางวัลจากสมาคนสถาปนิกสยาม สภาพแวดลอมสะอาด อุปกรณเครื่องใช

สำนักงานรูปแบบทันสมัย สามารถรองรับการใชงานของเจาหนาท่ีไดเพียงพอ เชนเดียวกับงานวิจัยของ 

สุธินี เดชะตา (2551) ไดกลาวไววา ดานสภาพแวดลอมในการทำงานอยูในระดับสูง บริษัทฯ ไดยึดถือ

การสรางบรรยากาศในการทำงานเปนหลักพื้นฐาน โดยกำหนดแนวทางอยางชัดเจนในการสงเสริมให

พนักงานทำงานดวยความปลอดภัยและและถูกสุขลักษณะจัดบรรยากาศและสภาวะแวดลอมในสถานท่ี

ทํางานใหพนักงานปฏิบัติงานอยางอบอุนเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน เสริมสรางการทํางานเปน

ทีม และสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดใหมีอาคารศูนยกีฬาที่มี

ทั้งหองออกกำลังกาย สนามแบดมินตัน สนามกอลฟขนาดเล็ก มีสนามฟุตบอล สนามเปตอง จัดพื้นท่ี

สำหรับการวิ่ง และลานสำหรับการออกกำลังกายอื่นๆ โดยที่พนักงานสามารถเขาใชบริการแบบไมมี   

การเก็บคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา สภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ ไมวาพนักงานจะตองทำงานหนักและเครียดมากแคไหน 

หากองคการมีสภาพแวดลอมภายในที ่ดีพนักงานก็จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและจะทำให

พนักงานมีความอยากที่จะมาทำงาน ก็สามารถเปนแรงกระตุนและแรงจูงใจในการทำงาน สภาพการ

ทำงานท่ีมีความปลอดภัยจะมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรได 

3.6 ความสัมพันธของความกาวหนาและความม่ันคงท่ีมีผลความผูกพันองคการ 

 ความกาวหนาและความมั่นคงในตำแหนงหนพัฒนาชุยาที่การทำงาน เปนสิ่งที่คนสวนใหญ

คาดหวังจากการทำงาน บุคลากรมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจากองคการบวกกับแรงผลักดันจากตนเอง 

บุคลากรทำงานไดสำเร็จตามเปาหมายขององคการ บุคลากรพึ่งไดรับความกาวหนาและมั่นคงในชีวิต

เม่ือไดทำงานสำเร็จอาจนำมาซ่ึงความผูกพันขององคการได จากการศึกษาของ ประมินทร เนาวกาญจน 

(2553) ไดสรุปไววา พนักงานที่สามารถทำงานสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว จะไดรับผลตอบแทนจาก 

การทำงานไดสำเร็จตามเปาหมายขององคการ จึงมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากกวาพนักงาน             

ท่ีไมสามารถปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ และของ ณฐกร โสภาวนัส (2560) ไดกลาวไววา พนักงาน
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ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใหมีความกาวหนาในงานอาชีพ และมีโอกาสไดรับหรือสงเสริม            

การเลื่อนตำแหนงท่ีสูงข้ึนเทาเทียมกับผูอ่ืนจะทำใหพนักงานมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความกาวหนาและความมั่นคงมีความสัมพันธ

กับความผูกพันองคการอยางชัดเจน คือการที่องคการใหโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา

ในตำแหนงทำใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการที่ไดเลื่อนขั้นหรือตำแหนง ดังนั้นการที่บุคลากร

ไดรับโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา จะทุมเทแรงกายและแรงใจและอุทิศตนเพื่อองคการ ดังนั้น หาก

บุคลากรพรอมที่จะกาวหนาในองคการและรูสึกถึงการสนับสนุนขององคการก็จะผูกพันกับองคการ

เพ่ิมข้ึน 

3.7 ความสัมพันธของโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองที่มีผลตอความผูกพัน

องคการ 

 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง เปนสิ่งที่องคการตองใหความสำคัญ ไมวาจะเปน

โอกาสทางการศึกษา การอบรม การพัฒนาการทำงานและอาชีพของบุคคลากร ซึ่งจะสงผลใหบุคลากร

ไดมีความรูสึกวาตนมีคามีความรูสึกทาทายจากการทำงานของตนเองและรูสึกผูกพันกับองคการ ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ วรรณศุภผล (2556) ไดอธิบายไว ว า ดานโอกาสพัฒนา

ความสามารถสงผลตอความผูกพันตอองคกรเนื่องจากพนักงานมีความตองการที่จะไดรับโอกาสพัฒนา

ความสามารถเพื ่อจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหทันกับโลกปจจุบันซึ ่งมีการแขงขันกันสูง 

เชนเดียวกับงานวิจัยของบุษบง พิบูลชยากาศ (2559) ไดอธิบายไววา การใหการสนับสนุนบุคลากร

ไดรับการพัฒนาทักษะความรูในงานใหเกิดความเชี่ยวชาญเพื่อสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

เปนการเพิ ่มคุณภาพใหงานมากขึ ้น และยังเปนการชวยลดตนทุนของงานในดานตาง ๆ และลด

ระยะเวลาการทำงานที่จะเสียไปโดยไมตองไปเพิ่มเวลาการทำงานลวงเวลา อีกทั้งนี้ยังเปนการชวย      

เพ่ิมผลกำไรไดอีกดวย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองมี

ความสัมพันธกับความผูกพันองคการกันอยางชัดเจน ดวยเหตุผลที่วา บุคลากรไดรับโอกาสและ

สนับสนุนในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ทั้งโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ 

ดังนั้นการที่บุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองจึงมีแนวโนมไปสูความผูกพันตอ

องคการเพ่ิมสูงข้ึน 

3.8 ความสัมพันธของการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกันท่ีมีผลตอความผูกพัน

องคการ 

 การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวม การทำงานในองคการตองมีปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล การไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งจากเพ่ือนรวมงาน การไดรับความรวมมือในการทำงาน การ

มีเพื่อนรวมงานดีเปนที่ปรึกษาได จะทำใหการทำงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี ในทางกลับกันหากมีเพื่อน
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รวมงาน บุคคลรอบขางในการทำงานท่ีไมดี อาจจะสงผลทางลบทางดานจิตใจ ดานความรูสึกของ

บุคลากร ทำใหเกิดเปนสาเหตุในการลาออกจากองคการซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ภารดี ปรีชาวอง 

(2556) ไดอธิบายไวว า ดวยลักษณะงานสวนใหญของบริษัทนั ้นชวยเปดโอกาสใหพนักงานได        

ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยูเสมอ โดยตองมีการติดตอประสานงานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

ของตน และรวมกันทำงานเปนทีม พนักงานจึงตองพยายามรักษาสัมพันธภาพอันดีไวเพื่อใหงานสำเร็จ

ลุลวง อีกทั้งการจัดสถานที่ทำงานใหพนักงานไดทำงานอยูดวยกันและสามารถพบปะพูดคุยกันได

ตลอดเวลา ทำใหพนักงานสนิทสนมกันไดงาย คอยชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน ทำใหบรรยากาศการ

ทำงานมีความอบอุนและเปนมิตร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในเปน

ประจำเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางพนักงานใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พนักงานจึงมีการรับรู

คุณภาพชีวิตการทำงานดานสังคมสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง เชนเดียวกับงานวิจัยของ จุฑามาศ                 

วรรณศุภผล (2556) ไดอธิบายไววา ดานความสัมพันธภายในหนวยงานสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

เนื่องจากพนักงานมีความคิดเห็นวาหากมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานก็จะทำใหบรรยากาศการ

ทำงานในองคกรนั้นดีเชนกันและโดยพื้นฐานของลักษณะนิสัยของคนไทยนั้น เปนแบบเอื้อเฟอเผื่อแผ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน

มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ การที่บุคลากรสามารถทำงานรวมกันไดอยางดี และดำเนินงาน

ไดโดยมีเปาหมายขององคการรวมกัน จะทำใหความสัมพันธระหวางเพื ่อนรวมงานดี จะนำไปสู              

การปฏิบัติงานท่ีราบรื่น ซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิดความผูกพันองคการได 

3.9 ความสัมพันธของประชาธิปไตยในองคการท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ 

 ประชาธิปไตยในองคการ องคการจะตองมีความเสมอภาคในดานตาง ๆ ของบุคลากรในทุก

ระดับตำแหนง ไดรับสิทธิสวนตนอยางเปนธรรม เคารพสิทธิและหนาที่รับผิดชอบของแตละคน มี

กฎระเบยีบ ขอบังคับท่ีบุคลากรทุกคนตองยึดเปนหลักปฏิบัติเดียวกัน จะทำใหบุคลากรรับรูอยางเขาใจ

และถูกตองสรางความเชื่อมั่น มีความสัมพันธทางบวกกับองคการ จึงจำเปนที่จะตองศึกษาประชาธิปไตย           

ในองคการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิษฐา ชนะกุล (2558) ไดอธิบายไววา สังคมทำงานใน

ปจจุบันนั้นบุคลากรลวนแตใหความสำคัญตอการไดรับสิทธิและความเสมอภาคอยางเปนธรรม ตองการ

ยอมรับในการคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเปดใจทั้งจากเพื่อนรวมงานและหัวหนาเชนกัน              

เมื่อเกิดความรูสึกเสมอภาคและการถูกปฏิบัติที่เทาเทียมจึงกอใหเกิดรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถ 

ของตนเองจากหนาที่รับผิดชอบ และเกิดความผูกพันตอองคการ เชนเดียวกับงานวิจัยของนิศาชล             

เรืองชู (2550) ไดอธิบายไววา พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ใหพนักงานมี

สวนรวมในการออกแบบการทำงานและสถานที่ทำงานของตน มีกระบวนการรองเรียนในเรื่องการ

ประเมินผลที ่ไมเปนธรรม สงผลใหความคิดเห็นดานประชาธิปไตยในองคการมีความสัมพันธกับ          

ความจงรักภักดีในองคการ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ประชาธิปไตยในองคการมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันองคการ การที่องคการมีหลักเกณฑในการปฏิบัติที ่เทาเทียมกัน จะทำใหบุคลากร มี

ความรูสึกเปนธรรม สงผลใหบุคลากรมีพึงพอใจและมีความรูสึกผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน 

3.10 ความสัมพันธของความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นที่มีผลตอความผูกพัน

องคการ 

 ความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนบุคคล องคการมีการจัดแบงเวลาในบทบาท

การทำงานและการใชชีวิตสวนตัว ในสัดสวนที่เหมาะสม บุคลากรรูสึกพึงพอใจทั้งในดานการทำงาน            

ใหเกิดประสิทธิภาพ มีความกาวหนา และใชเวลาสวนตัวนอกเหนือจากเวลาการทำงานใหกับสิ่งท่ีตัวเอง

ใหความสนใจ ถาองคการมีการจัดสรรเวลาไมเหมาะสมก็จะเกิดความขัดแยงที่จะสงผลใหชีวิตการ

ทำงานและชีวิตสวนบุคคลเกิดปญหา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนิศาชล เรืองชู (2557) ไดอธิบายไว

วาเนื่องจากองคการการบริหารจัดการรูปแบบ กระบวนการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ สามารถลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานได ทำใหพนักงานทำงานเสร็จเร็วขึ้น ไมละเมิดเวลาสวนตัวของพนักงาน              

จึงเกิดความสมดุลกับชีวิตสวนตัว พนักงานสามารถแบงเวลาใหกับครอบครัวได สงผลใหพนักงานมี

ความภักดีในองคการมากขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของพงษพันธุ ธาราศักดิ์ (2559) ไดอธิบายไววา               

การทำงานมีความสำคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวา การทำงานเปนสวนหนึ่งของชีวิต              

ที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ คาดกันวามนุษยไดใชเวลาถึงในสามของชีวิตเปนอยางนอยอยู ใน

สำนักงาน และยังเชื่อวาในอนาคตอันใกลนี้ มนุษยจำเปนตองใชเวลาของชีวิตเกี่ยวของกับงานเพิ่มข้ึน  

ไปอีก ดังนั้น คนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่ง องคกรทุกภาคสวนพยายามท่ีหันมาใสใจมากยิ่งข้ึน 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน           

มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ ถาองคการมีการจัดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ

บุคลากรสามารถแบงเวลาระหวางงานกับชีวิตสวนตัวไดดี จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ            

องคการสูงข้ึน 

3.11 ความสัมพันธของความเปนประโยชนตอสังคมท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ 

 ความเปนประโยชนตอสังคม บุคลากรขององคการมีสวนรวมในการทำงานที่ชวยเสริมสราง 

หรือพัฒนาสังคม ซึ่งชวยเพิ่มคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับบุคลากรที่ไดมีสวนรวมรับผิดชอบ                

รวมสรางประโยชนแกสังคมรวมถึงองคการของตนเอง เชน กิจกรรมตาวิเศษ กิจกรรมวัฒนธรรมไทย    

ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของรสสุคนธ ชาเกียรติกุล (2550) ไดอธิบายไววา ธนาคารมีการจัด

กิจกรรมชวยเหลือสังคมอยูเสมอ อันจะนำไปสูความภาคภูมิใจในหนาท่ีการงานได สงผลใหความคิดเห็น

การคำนึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในองคการ 

เชนเดียวกับงานวิจัยของอนรรฆนง กฤษณรักษปาณี (2557) ไดสรุปไววา องคกรที่มีการสนับสนุนและ

ดำเนินการออกนโยบายในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม CSR (Corporate Social responsibility) 
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อยางจริงจังเรื่อยมา รวมถึงไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชนเปนจำนวนมาก ดังนั้น กลุมตัวอยาง    

จึงรับรู ไดถึงสิ ่งที ่องคกรทำใหกับสังคมมาโดยตลอด รวมถึงความมีชื ่อเสียงขององคกร จึงทำให             

พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคกรตน และรูสึกดีใจที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในองคกร ซึ่งความ

ภาคภูมิใจที่เกิดจากการปฏิบัติงานในองคกรที่มีชื่อเสียงนั้นถือวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจ          

ในการทำงานอีกดวย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธ            

กับความผูกพันองคการ การที่บุคลากรไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ เปนการสราง

ความภาคภูมิใจใหกับบุคลากร ซึ่งสงผลใหบุคลากรรูสึกอยากอยูกับองคการอยางตอเนื่อง เพื่อจะใหทำ

กิจกรรมเพ่ือสังคมตาง ๆ รวมกับองคการ 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษา คุณภาพชีวิตใน            

การทำงานที่สงผลตอความผูกพันธองคการ กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

โดยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา คาตอบแทน ระยะเวลาใน              

การปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากร และสังกัดระดับชั้น) คุณภาพชีวิตในการทำงาน (การไดรับคาตอบแทน

ที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความกาวหนาและ

ความม่ันคง โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน 

ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ความเปนประโยชนตอสังคม)              

ซ่ึงตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาไดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ขาราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และบุคลากรสนับสนุน

การสอน ซึ ่งมีจำนวน 193 คน ขนาดกลุ มตัวอยางคำนวณโดยใชสูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน 

(Yamane) ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และมีคาความคลาดเคลื ่อน 5% ไดกลุ มตัวอยางจำนวน                     

129 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบตามขอเท็จจริง โดยผูวิจัยแจก

แบบสอบถามดวยตนเองและนำแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical package             

for the social science for windows) และเสนอผลการศึกษาโดยใช คาร อยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) การวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห

ความแตกตางของตัวแปรเป นรายคู  โดยใช Least-Significant Different (LSD) รวมกับการหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) และ               

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

-  อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- คาตอบแทน  

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

- ประเภทบุคลากร  

- สังกัดระดับช้ัน 

 
คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

- ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

- ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสรมิ

สุขภาพ  

- ดานความกาวหนาและความมั่นคง  

- ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง  

- ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน 

-  ดานประชาธิปไตยในองคการ  

- ดานความสมดลุระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน  

- ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ความผูกพันตอองคการ 

- การยอมรับองคการ 

- การใชความสามารถเพ่ือองคการ 

- ความตองการเปนสมาชิกขององคการ 
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6. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันองคการ ประกอบดวย 

  1) เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  2) อายุท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  3) ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  4)  คาตอบแทนท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  5)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  6)  ประเภทของบุคลากรท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

  7)  สังกัดระดับชั้นท่ีตางกันมีผลตอความผูกพันองคการท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ 

ประกอบดวย 

  1) การไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการ 

  2) สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธเชิงบวก              

ตอความผูกพันองคการ 

  3) ความกาวหนาและความม่ันคงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ 

  4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการ 

  5) การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกันมีความสัมพันธเชิงบวกตอ 

  6) ประชาธิปไตยในองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ 

  7) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการ 

  8) ความเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ กรณีศึกษา โรงเรียน

อนุบาลเมืองใหมชลบุรี ผลการศึกษาไดนำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบงผลการศึกษา

และวิเคราะหขอมูลเปนสวน 3 โดย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ(%) 

1. เพศ   

       ชาย 13 10.1 

       หญิง 116 89.9 

รวม 129 100.0 

2. อายุ   

     21 – 30 ป 40 31.0 

     31 – 40 ป 57 44.2 

     41 – 50 ป 24 18.6 

     51 ป ข้ึนไป 8 6.2 

รวม 129 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

     ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 2.3 

     ปริญญาตร ี 97 75.2 

     สูงกวาปริญญาตร ี 29 22.5 

รวม 129 100.0 

4. คาตอบแทน   

     ต่ำกวา 15,000 บาทตอเดือน 4 3.1 

     15,001 - 30,000 บาทตอเดือน 95 73.6 

     30,001 - 50,000 บาทตอเดือน 28 21.7 

     มากกวา 50,000 บาทตอเดือน 2 1.6 

รวม 129 100.0 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

     นอยกวา 1 ป 4 3.1 

     1-5 ป 49 38.0 

     6-10 ป 43 33.3 

     10 ปข้ึนไป 33 25.6 

รวม 129 100.0 

6. ประเภทบุคลากร   

     ขาราชการ 52 40.3 

     พนักงานจางฯ 53 41.1 

     อัตราจาง 24 18.6 

รวม 129 100.0 
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ตารางท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ(%) 

7. สังกัดระดับชั้น   

      ระดับช้ันปฐมวัย 32 24.8 

     ระดับช้ันประถมศึกษา 87 67.4 

     สนับสนุนการสอน 10 7.8 

รวม 129 100.0 
 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญมี

ระดับการศึกษาในปริญญาตรี มีคาตอบแทน 15,001-30,000 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 

เปนพนักงานจางฯ และสังกัดระดับชั้นประถมศึกษา 

7.2 ขอมูลปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร แยกเปนรายดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ทานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ 129 4.12 0.608 มาก 

2. อัตราคาตอบแทนท่ีทานไดรับสอดคลองกับการใชจาย 

ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

129 3.95 0.809 มาก 

3. อัตราคาตอบแทนท่ีทานไดรับยตุิธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผูรวม

วิชาชีพท่ีมีลักษณะงานใกลเคยีงและคลายคลึงกัน 

129 3.97 0.695 มาก 

4. ทานไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในอัตราท่ีเหมาะสม 

คุมคากับความอุสาหะท่ีไดปฏิบัตงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

129 3.98 0.649 มาก 

5. อัตราคาตอบแทนท่ีทานไดรับเหลือพอท่ีจะเก็บออมสำหรับ

อนาคต 

129 3.79 0.907 มาก 

รวม 129 3.96 0.624 มาก 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม มีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) รองลงมาคือ การไดรับการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนในอัตราท่ี

เหมาะสมคุมคากับความอุสาหะท่ีไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.98) อัตราคาตอบแทนที่ไดรับยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผูรวมวิชาชีพที่มีลักษณะงาน

ใกลเคียงและคลายคลึงกัน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) อัตราคาตอบแทนที่ไดรับ

สอดคลองกับการใชจายในในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 
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3.95) อัตราคาตอบแทนที่ทานไดรับเหลือพอที่จะเก็บออมสำหรับอนาคต ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.79) ตามลำดับ 

ดานท่ี 2 ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัย 

ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัย N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. องคการใหความสนใจในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทำงานเพ่ือใหบุคลากรไดรับความสะดวกสบายในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน 

129 4.22 0.558 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีทำงานมีอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ท่ีมีคุณภาพอยูใน

สภาพพรอมใชงานและไมเปนอันตรายตอการปฏิบัติงาน 

129 4.36 0.529 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีทำงานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในเปนอยาง

ดี ทำใหรูสึกปลอดภยัตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในองคการ 

129 4.28 0.515 มากท่ีสุด 

4. บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในองคการ เอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน 

129 4.40 0.506 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีทำงานมีความสะอาดและใหความใสใจตอสุขภาพ

อนามัย 

129 4.36 0.499 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.34 0.393 มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในองคการ เอื้อตอการปฏิบัติงาน   

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.40) รองลงมาคือ สถานที่ทำงาน มีอุปกรณ เครื่องใช

ตาง ๆ ที่มีคุณภาพอยูในสภาพพรอมใชงานและไมเปนอันตรายตอการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู         

ในระดับเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.36) สถานที่ทำงาน มีความสะอาดและใหความใสใจตอสุขภาพ

อนามัย ความคิดเห็นอยู ในระดับมากที ่ส ุด(คาเฉลี ่ย = 4.36) สถานที ่ทำงาน มีมาตรการรักษา             

ความปลอดภัยภายในเปนอยางดี ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.28) องคการให 

ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อใหบุคลากรไดรับความสะดวกสบาย          

ในการปฏิบัติงานมากข้ึนความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.22) ตามลำดับ 

  



จุฬาลักษณ  ประเสริฐศรี 

 
                      
                   367 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ดานท่ี 3 ดานความกาวหนาและความม่ันคง 

ดานสภาพการทำงานท่ีมีความมัน่คง N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ผูบริหารและหัวหนางาน เพ่ือนรวมงานของทานสนับสนุน  

และสงเสรมิใหกาวสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

129 4.26 0.508 มากท่ีสุด 

2. โอกาสท่ีทานจะเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับมาก 129 4.05 0.683 มาก 

3. องคการของทานมีตำแหนงงานพรอมท่ีจะใหทานกาวข้ึนสูง

ตำแหนงท่ีสูงกวาตามลำดับ 

129 4.09 0.690 มาก 

4. การปฏิบัติงานของทานทำใหทานมีโอกาสประสบความสำเร็จ 

ในชีวิตตามจุดมุงหมายของทาน 

129 4.15 0.576 มาก 

5. ทานรูสึกวางานท่ีทำอยูน้ันมีความมั่นคง 129 4.22 0.467 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.15 0.454 มาก 

 
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานความกาวหนาและความมั่นคง มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารและหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน มีการสนับสนุน และสงเสริมใหกาวสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.26) รองลงมาคือ ความรูสึกวางานที่ทำอยูนั ้นมีความมั่นคง ความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.22) การปฏิบัติงานทำใหมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต

ตามจุดมุงหมาย ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.15) องคการมีตำแหนงงานพรอมที่จะให

สามารถขึ้นสูงตำแหนงที่สูงกวาตามลำดับ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) โอกาสที่จะ

เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับมาก ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ตามลำดับ 

ดานท่ี 4 ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 

ดานโอการในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ทานไดรับการสนับสนุนใหไปศกึษา ดูงาน หรือเขาอบรมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ 

129 4.25 0.500 มากท่ีสุด 

2. ทานไดรับการสนับสนุนใหไปศกึษา ดูงาน หรือเขาอบรมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ 

129 4.32 0.500 มากท่ีสุด 

3. ทานมีโอกาสท่ีไดนำความรูสามารถและทักษะของทานมาใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

129 4.40 0.506 มากท่ีสุด 

4. องคการของทานมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความคดิริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหมๆอยูเสมอ 

129 4.40 0.551 มากท่ีสุด 

5. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถ 

และเหมาะสมกับศักยภาพ 

129 4.34 0.538 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.34 0.393 มากท่ีสุด 
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ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ องคการมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเร ิ ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ อยู เสมอ                 

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.40) รองลงมาคือ โอกาสท่ีสามารถนำความรูและทักษะ

มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.40) การไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถและเหมาะสมกับศักยภาพ ความคิดเห็นอยูในระดับ  

มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.34) งานที่ทำอยูชวยใหมีโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถ ความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.32) การไดรับการสนับสนุนใหไปศึกษา ดูงาน หรือเขาอบรมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.25) ตามลำดับ 

ดานท่ี 5 ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน 

ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ทานไดรับการสนับสนุนใหไปศกึษา ดูงาน หรือเขาอบรมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ 

129 4.25 0.545 มากท่ีสุด 

2. ทานไดรับการสนับสนุนใหไปศกึษา ดูงาน หรือเขาอบรมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ 

129 4.26 0.593 มากท่ีสุด 

3. ทานมีโอกาสท่ีไดนำความรูสามารถและทักษะของทานมาใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

129 4.26 0.593 มากท่ีสุด 

4. องคการของทานมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีความคดิริเริ่ม

สรางสรรคผลงานใหมๆอยูเสมอ 

129 4.22 0.558 มากท่ีสุด 

5. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถ 

และเหมาะสมกับศักยภาพ 

129 4.29 0.536 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.26 0.443 มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน               

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การไดรับโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการอันเปนประโยชนตอสังคม  

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.29) รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

สามารถแกไขปญหาได โดยไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย = 4.26) การรับฟงความคิดเห็นและมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับ 

เพื่อนรวมงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.26) การไดรับความรวมมือจากเพื่อน

รวมงาน เมื่อตองการความชวยเหลือ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.25) องคการ          

จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ สรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคการ ความคิดเห็น

อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.22) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 6 ดานประชาธิปไตยในองคการ 

ดานประชาธิปไตยในองคการ N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ผูบริหาร หัวหนางาน มีความยตุิธรรมในการบริหารงาน  

และปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค 

129 4.25 0.545 มากท่ีสุด 

2. โอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระ 129 4.26 0.593 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารของทานมอบหมายงานใหบุคลากรในโรงเรียนดวย

ความเปนธรรมและเสมอภาค 

129 4.26 0.593 มากท่ีสุด 

4. เพ่ือนรวมงานและหัวหนางานใหความเคารพ ในสิทธิสวน

บุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับงาน 

129 4.22 0.558 มากท่ีสุด 

5. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเหน็ ปญหาและการดำเนินการ

แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

129 4.29 0.536 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.26 0.443 มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานประชาธิปไตยในองคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เพื่อน

รวมงานและหัวหนางานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของ

กับงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07) รองลงมาคือ ผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรใน

โรงเรียนดวยความเปนธรรมและเสมอภาค ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) ผูบริหาร

ยอมรับฟงความคิดเห็น ปญหาและการดำเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) โอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดอยางอิสระ ความคิดเห็น            

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ผูบริหาร หัวหนางาน มีความยุติธรรมในการบริหารงาน และปฏิบัติ

ตอทุกคนดวยความเสมอภาค ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.01) ตามลำดับ 

ดานท่ี 7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ทานสามารถแบงเวลาในการทำงาน เวลาสวนตัว และเวลา

ใหกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม 

129 3.39 0.794 ปานกลาง 

2. ทานสามารถวางแผนกิจกรรมตางๆ ในชีวิตไวลวงหนาได 129 3.33 0.920 ปานกลาง 

3. ภาระงานท่ีทานไดรับผิดชอบไมทำใหเกิดปญหาเก่ียวกับ

สุขภาพ รางกาย และจติใจ เชน เครียด นอนไมหลบั ปวยงาย 

129 3.47 0.845 มาก 

4. ทานรูสึกพอใจกับเวลาในการทำงาน และเวลาวางสวนตัวกับ

เวลาของครอบครัว 

129 3.29 0.922 ปานกลาง 

5. ทานคิดวาเมื่อทานไดทำงาน ชีวิตความเปนอยูของทานเปนท่ีนาพอใจ 129 3.49 0.719 มาก 

รวม 129 3.39 0.629 ปานกลาง 
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ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ การไดทำงาน ชีวิตความเปนอยูเปนท่ีนาพอใจ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.49) 

รองลงมาคือ ภาระงานท่ีไดรับผิดชอบไมทำใหเกิดปญหาเก่ียวกับสุขภาพ รางกาย และจิตใจ เชน เครียด 

นอนไมหลับ ปวยงาย ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.47) สามารถแบงเวลาในการทำงาน 

เวลาสวนตัว และเวลาใหกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 

3.39) สามารถวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตไวลวงหนาได ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

= 3.33) ความรูสึกพอใจกับเวลาในการทำงาน และเวลาวางสวนตัวกับเวลาของครอบครัว ความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.29) ตามลำดับ 

ดานท่ี 8 ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ดานความเปนประโยชนตอสังคม N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. องคการของทานใหความรวมมอืในการกิจกรรมท่ีเปน 

ประโยชนตอสังคม 

129 4.12 0.746 มาก 

2. ทานมีโอกาสไดเขารวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีองคการ 

ของทานจัดข้ึนอยูเสมอ 

129 4.33 0.505 มากท่ีสุด 

3. องคการของทานใหความสำคญักับสาธารณะประโยชน 

และการรักษาสิ่งแวดลอมอยูเสมอ 

129 4.40 0.492 มากท่ีสุด 

4. องคการภายนอกใหความรวมมอืในการปฏิบัติงานของทาน 129 4.36 0.527 มากท่ีสุด 

5. องคการของทานมีสวนชวยใหประเทศชาตสิามารถพัฒนา 

ไปในทางท่ีดีข้ึนได 

129 4.37 0.501 มากท่ีสุด 

รวม 129 4.32 0.413 มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานความเปนประโยชนตอสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

องคการใหความสำคัญกับสาธารณะประโยชนและการรักษาสิ่งแวดลอมอยูเสมอ สังคม ความคิดเห็น 

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.40) องคการมีสวนชวยใหประเทศชาติสามารถพัฒนาไปในทางที่ดี

ขึ ้นได ความคิดเห็นอยู ในระดับมากที ่สุด (คาเฉลี ่ย = 4.37) องคการภายนอกใหความรวมมือใน                  

การปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.36) การใหโอกาสไดเขารวมในกิจกรรม

เพื่อสังคมที่องคการจัดขึ้นอยูเสมอ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.33) องคการให

ความรวมมือในการกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.12) 

ตามลำดับ 
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รวมทุกดาน 

ดานความเปนประโยชนตอสังคม N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

ลำดับ

ท่ี 

1. ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 129 3.96 0.624 มาก 7 

2. ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัย 

และสงเสรมิสุขภาพ 

129 4.32 0.389 มากท่ีสุด 3 

3. ดานความกาวหนาและความมัน่คง 129 4.15 0.454 มาก 5 

4. ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 129 4.34 0.393 มากท่ีสุด 1 

5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรอืการทำงานรวมกัน 129 4.26 0.443 มากท่ีสุด 4 

6. ดานประชาธิปไตยในองคการ 129 4.05 0.520 มาก 6 

7. ดานความสมดลุระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 129 3.39 0.629 ปานกลาง 8 

8. ดานความเปนประโยชนตอสังคม 129 4.32 0.413 มากท่ีสุด 2 

รวม 129 4.10 0.413 มาก  

 
7.3 ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันองคการ 

ความผูกพันองคการ N 𝑿𝑿� S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการยอมรับองคการ 129 4.13 0.434 มาก 

2. ดานการใชความสามารถเพ่ือองคการ 129 4.26 0.424 มากท่ีสุด 

3. ดานความตองการเปนสมาชิกขององคการ 129 3.89 0.411 มาก 

รวมทุกดาน 129 4.09 0.354 มาก 

 
โดยภาพรวมทุกดาน ความผูกพันองคการของบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความผูกพันองคการของ

บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรีสูงสุดคือ ดานการใชความสามารถเพื่อองคการ ความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาคือ ดานการยอมรับองคการ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.13) และดานความตองการเปนสมาชิกขององคการ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.89) 
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7.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันองคการ 

ลักษณะทางดานประชากร จำนวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  

เพศ    t = -0.601 Sig. = 0.954 

ชาย 13 4.04 0.359   

หญิง 116 4.10 0.355   

รวม 129 4.07 0.357   

อายุ    F = 4.421 Sig. = 0.005 

     21 – 30 ป 40 4.06 0.359   

     31 – 40 ป 57 4.08 0.315   

     41 – 50 ป 24 4.02 0.380   

     51 ป ข้ึนไป 8 4.51 0.302   

รวม 129 4.09 0.354   

ระดับการศึกษา    F = 0.870 Sig. = 0.421 

     ต่ำกวาปริญญาตร ี 3 3.84 0.269   

     ปริญญาตร ี 97 4.09 0.365   

     สูงกวาปริญญาตร ี 29 4.13 0.323   

รวม 129 4.09 0.354   

คาตอบแทน    F = 2.248 Sig. = 0.086 

 ต่ำกวา 15,000 บาทตอเดือน 4 3.77 0.207   

 15,001 - 30,000 บาทตอเดือน 95 4.07 0.353   

30,001 - 50,000 บาทตอเดือน 28 4.20 0.306   

มากกวา 50,000 บาทตอเดือน 2 4.13 0.943   

รวม 129 4.09 0.354   

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    F = 1.037 Sig. = 0.379 

นอยกวา 1 ป 4 4.20 0.411   

1-5 ป 49 4.03 0.317   

6-10 ป 43 4.15 0.299   

รวม 129 4.09 0.354   

ประเภทบุคลากร    F = 0.360 Sig. = 0.698 

ขาราชการ 52 4.12 0.409   

พนักงานจางฯ  53 4.07 0.299   

อัตราจาง 24 4.07 0.349   

รวม 129 4.09 0.354   
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ลักษณะทางดานประชากร จำนวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  

สังกัดระดับชั้น    F = 3.489 Sig. = 0.034 

ระดับช้ันปฐมวัย 32 4.12 0.463   

ระดับช้ันประถมศึกษา 87 4.11 0.308   

สนับสนุนการสอน 10 3.81 0.224   

รวม 129 4.09 0.354   
 

ผูวิจัยวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีความสัมพันธตอความผูกพันองคการ 

โดยใชการวิเคราะห ความแตกตางของคาเฉลี่ย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                  

F-test (One-way ANOVA) จากผลการวิเคราะห พบวา อายุ และสังกัดระดับชั้นกับความผูกพันองคการ

ตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนตัวแปร

เพศ ระดับการศึกษา คาตอบแทน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทบุคลากรกับความผูกพัน

องคการ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จึงวิเคราะหความแตกตางของอายุ และ

สังกัดระดับชั้น แยกเปนรายคูโดยใช Least-Signifant Different (LSD) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ของความผูกพันองคการของบุคลากร จำแนกตามอายุ 

                                  (n=129) 

    *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ของความผูกพันองคการของบุคลากร จำแนกสังกัดระดับช้ัน 

        (n=129) 

ความผูกพันองคการ 𝐗𝐗� ระดับช้ันปฐมวัย ระดับช้ันประถมศึกษา สนับสนุนการสอน 

4.12 4.11 3.81 

ระดับช้ันปฐมวัยระดับช้ัน

ประถมศึกษา  

สนับสนุนการสอน 

4.12 

4.11 

3.81 

 0.007 

 

0.307* 

0.300* 

 

*มีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ความผูกพันองคการ 𝐗𝐗� 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

4.06 4.08 4.02 4.51 

21 – 30ป 

31 – 40 ป 

41 – 50 ป 

51 ป ข้ึนไป 

4.06 

4.08 

4.02 

4.51 

 -0.020 

 

 

0.041 

0.061 

 

-0.445* 

-0.425* 

-0.486* 
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ผู ว ิจัยวิเคราะหเพื ่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีความสัมพันธตอความผูกพัน              

องคการโดยใชการวิเคราะห ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว F-test (One-way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายคู โดยใช Least-

Signifant Different (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา เพศกลุ มตัวอยางเพศชายและเพศหญิง                   

มีความผูกพันองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05) หรือกลาว                

อีกนัยหนึ ่ง เพศแตกตางกันความผูกพันองคการไมตางกัน ซึ ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั ้งไว                    

โดยทั ้งเพศชายและเพศหญิงตางมีคาเฉลี ่ยความผูกพันองคการ อยู ในระดับมาก ซึ ่งคาเฉลี ่ยของ                   

เพศหญิงสูงกวาเพศชายเล็กนอยที่ระดับ 4.10 และ 4.04 ตามลําดับ อายุของกลุมตัวอยางกับความ

ผูกพันองคการแตกตางกัน ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05) ซึ ่งสอดคลองกับ   

สมมติฐานที่ตั้งไว จึงทดสอบความแตกตางของอายุแยกเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD ในการวิเคราะห

ขอมูล พบวา ชวงอายุ 51 ปขึ ้นไป มีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกับชวงอายุ 21-30 ป อายุ               

31- 40 ป และอายุ 41-50 ป โดยกลุมตัวอยางทุกระดับชวงอายุ มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับ

มาก ซึ่งชวงอายุ 51 ปขึ้นไป มีความผูกพันตอองคการที่ระดับสูงสุด รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป 

ชวงอายุ 21-30 ป และ 41-50 ป อยูที่ระดับ 4.51 4.08 4.06 และ 4.02 ตามลำดับ ระดับการศึกษา

ของกลุมตัวอยางกับความผูกพันองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P-value<0.05) 

หรือกลาวอีกนัยหนึ ่ง ระดับการศึกษาแตกตางกันความผูกพันองคการไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลอง                   

กับสมมติฐานที่ตั ้งไว คาตอบแทนของกลุมตัวอยางกับความผูกพันองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P-value<0.05) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คาตอบแทนแตกตางกันความผูกพัน

องคการไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ของกลุมตัวอยาง

กับความผูกพันองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P-value<0.05) หรือกลาวอีก

นัยหนึ่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันความผูกพันองคการไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว ประเภทบุคลากรของกลุมตัวอยางกับความผูกพันองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P-value<0.05) หรือกลาวอีกนัยหนึ ่ง ประเภทบุคลากรแตกตางกัน                    

ความผูกพันองคการไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สังกัดระดับชั้นของกลุมตัวอยาง               

กับความผูกพันองคการแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value<0.05) ซึ่งสอดคลอง                

กับสมมติฐานที่ตั้งไว จึงทดสอบความแตกตางของสังกัดระดับชั้นแยกเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD ใน

การวิเคราะหขอมูล พบวา สนับสนุนการสอน มีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกับระดับชั้นปฐมวัย 

และระดับชั้นประถมศึกษา โดยกลุมตัวอยางทุกระดับสังกัดชั้น มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับ

มาก ซึ่งระดับชั้นปฐมวัย มีความผูกพันตอองคการที่ระดับสูงสุด รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษา 

และสนับสนุนการสอน อยูท่ีระดับ 4.12 4.11 และ 3.81 ตามลำดับ 
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 7.5 การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) 

 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) และการแสดงอำนาจพยากรณของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว (X1 - X8) ของคุณภาพชีวิตใน              

การทำงานมีผลตอความผูกพันองคการ (Y) 

ตัวแปรอิสระ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p 

b Std. Error β 

(Constant) 1.381 0.288   4.799 0.000 

ดานความกาวหนาและมั่นคง 

ดานความเปนประโยชนตอสังคม 

ดานประชาธิปไตยในองคการ 

0.216 

0.251 

0.181 

0.067 

0.065 

0.055 

0.277 

0.292 

0.265 

3.214 

3.858 

3.291 

0.002 

0.000 

0.001 

R = 0.654, 𝐑𝐑𝟐𝟐= 0.428 , S.E est = 0.414 ,𝐛𝐛𝐚𝐚= 0.271  

**p < 0.01 
 

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมตัวแปรทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบดวย ดานการไดรับคาตอแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรรม ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนา

และความมั่นคง ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคมหรือ                   

การทำงานรวมกัน ดานประชาธิปไตยในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน                 

และดานความเปนประโยชนตอสังคม เมื่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ดวยวิธี Stepwise พบวา ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณความผูกพันองคการ มี 3 ตัวแปร 

ไดแก ดานความกาวหนาและมั่นคง ดานความเปนประโยชนตอสังคม และดานประชาธิปไตยใน    

องคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของ

ตัวพยากรณ พบวา ดานความเปนประโยชนตอสังคม (X8) สามารถพยากรณความผูกพันองคการ โดยมี

คา β เทากับ 0.292 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รองลงมาคือ ดานความกาวหนาและม่ันคง 

(X3) สามารถพยากรณความผูกพันองคการ โดยมีคา β เทากับ 0.277 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และดานประชาธิปไตยในองคการ (X6) สามารถพยากรณความผูกพันองคการ โดยมีคา β 

เทากับ 0.265 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ปจจัยทั้ง 3 ขอ คือ ดาน

ความกาวหนาและม่ันคง ดานความเปนประโยชนตอสังคม และดานประชาธิปไตยในองคการ มีอิทธิพล

ตอความผูกพันองคการของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ซ่ึงถามีองคประกอบท้ัง 3 ดานมาก

ข้ึน จะมีความผูกพันตอองคการมากข้ึนดวย 
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 สามารถเขียนสมการเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและมาตรฐาน ดังนี้ 

 Y = 1.381 + 0.251 (ดานความเปนประโยชนตอสังคม) + 0.216 (ดานความกาวหนาและ

ม่ันคง) + 0.181 (ดานประชาธิปไตยในองคการ) 

 คะแนนมาตรฐานคือ 

 Y = 0.292 (ดานความเปนประโยชนตอสังคม) + 0.277 (ดานความกาวหนาและมั่นคง) + 

0.265 (ดานประชาธิปไตยในองคการ) 

 เมื่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสูสมการพยากรณ ไดคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ (R) เทากับ 0.654 

มีอำนาจพยากรณ (R2) เทากับ 0.428 หรือสามารถพยากรณไดรอยละ 42.80 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ 

1.1 เพศของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.2 อายุของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.3 ระดับการศึกษาของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ                   

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.4 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

ผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.6 ประเภทของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.7 สังกัดระดับชั้นของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันองคการ 

ประกอบดวย 

2.1 ปจจัยดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธเชิงบวก                    

ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 
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2.2 ปจจัยดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ

เชิงบวก ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน

การวิจัย 

2.3 ปจจัยดานความกาวหนาและความมั่นคงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

2.4 ปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

2.5 ปจจัยดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกันมีความสัมพันธเชิงบวก                 

ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

2.6 ปจจัยดานประชาธิปไตยในองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

2.7 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

2.8 ปจจัยดานความเปนประโยชนตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพัน

องคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

9. อภิปรายผล 

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ สังกัดระดับชั้นที่มีผลตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสำคัญ  

ทางสถิติ เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ที่มีอายุมากขึ้นก็จะทำใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคการมากท่ีสุดคือ บุคลากร

ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป และบุคลากรสนับสนุนการสอนมีผลความผูกพันตอองคการนอยที่สุด สอดคลอง   

กับงานวิจัยของอิสราภรณ รัตนคช (2551) พบวา บุคลากรสวนใหญอยูในชวงอายุ 41-50 ป บุคลากรท่ี

มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในงานมากกวาคนท่ีมีอายุนอย และมีความผูกพันตอองคการสูงกวาคนท่ีมี

อายุนอย ท้ังนี้เนื่องจากคนท่ีมีอายุมากมีทางเลือกนอยกวา หางานใหมไดยากกวา มีความพยายามท่ีจะ

แสวงหางานใหมนอยกวา และจะอยูในองคการดวยเหตุผลหลายอยาง เชน เงินบำเหน็จบำนาญ การไดรับ

การเชิดชูเกียรติ 

 ปจจัยดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

องคการจึงจำเปนตองสรางปจจัยดังกลาวใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจ 

เพื่อเปนการเพิ่มความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น การที่องคการมีกำหนดคาตอบแทน เปนมาตรฐาน 

เหมาะสมกับตำแหนง ความรู ความสามารถ ประสบการณ และงานที่ไดรับมอบหมายของบุคลากร 

รวมถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน การประกันอุบัติเหตุ และยังมีรายไดเพิ่มเติมจากการสอนพิเศษ เชน 
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โครงการฝากบุตรหลานไวกับครูมุงสูการพัฒนา (นอกเวลา) โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียน 

(วันเสาร) สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน คาครองชีพและฐานเงินเดือนในองคการที่ใกลเคยีง

กัน คาตอบแทนที่ไดรับเพียงพอใหบุคลากรใชจายในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเหลือเก็บออม

สำหรับอนาคต ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถกระตุนใหเกิดความพึงพอใจ สรางแรงจูงใจ และเปนขวัญกำลังใจ  

ในการทำงานได ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรขององคการมีสวนรวมในการแกปญหา

เกี่ยวกับคาตอบแทน จะสงผลใหเกิดความผูกพันองคการมากขึ้นจากผลตอบแทนที่ไดรับจากองคการ 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับแนวคิดของ Gubman (2003) ที่กลาววา ปจจัยที่องคการ

จัดใหกับพนักงาน อาทิ เรื ่องการจายคาตอบแทน และสวัสดิการที่เพียงพอนั้น มีผลตอความรูสึก                 

ผูกพันองคการ  

 ปจจัยดานสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน   

ระดับมากที่สุดเนื่องจากองคการเปนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จึงมีการพัฒนา

อาคารสถานที่สำหรับจัดการศึกษา พัฒนาวัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เกี ่ยวกับดานการศึกษา เปนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรงเรียนมีการใหความสำคัญดานความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร องคการมีการสราง

สภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอ้ืออำนวยตอการทำงาน และการเรียนรูของนักเรียน สรางบรรยากาศ

ท่ีดีใหบุคลากรเกิดความสะดวกสบายในการทำงาน มีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีพรอมใชงาน เครื่องใช

สำนักงานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอตอการใชงาน ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา ไทยสุริโย (2562) พบวา บุคลากรตองใชเวลาในสถานที่ทำงาน

ประมาณ 8 ชั่วโมงตอวัน หากองคการมีสภาพแวดลอมท่ีดี บรรยากาศรื่นรมย สรางความรูสึกปลอดภัย 

รูสึกทำงานในสถานท่ีคุนเคย จะสงผลใหอยากมาทำงานและสงผลตอประสิทธิภาพท่ีดีของงาน  

 ปจจัยดานความกาวหนาและความม่ันคง พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารมี

การสงเสริมใหมีความกาวหนาโดยมีการวางแผนงานอาชีพของบุคลากร เพื ่อไปสู ว ิทยฐานะที ่มี

ความกาวหนาขึ้น เพื่อความมั่นคงมากขึ้น เปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทำงานดวยความเต็มใจ 

เต็มความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธิดา ไทยสุริโย (2562) พบวา ความกาวหนาในงานจะ

สัมพันธไปถึงคาคอบแทนและความม่ันคงในงานท่ีสูงข้ึน หากบุคลากรไดรับการสนับสนุนความกาวหนา

อยางยุติธรรม ทำใหบุคลากรรู สึกมีกำลังใจ ภาคภูมิใจ รู สึกมั ่นคง สงผลใหเกิดความผูกพันตอ

ผูบังคับบัญชาและตอองคการในท่ีสุด  

 ปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

เนื่องจากองคการมีโครงการและกิจกรรมท่ีมีการกระตุนใหบุคลากร ไดมีการพัฒนาวิชาชีพ การสงเสริม

การสรางองคความรู การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร ผานกิจกรรมตาง ๆ การฝกอบรม การประชุม 

สัมมนา และการศึกษาดูงานดานการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรมีการจัดทำนวัตกรรม               

การสรางสื่อการเรียนการสอน ทำใหบุคลากรไดพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ ปยฉัตร มันจิตร (2559) พบวา ดานการพัฒนาความสามารถ โดยรวมอยูในระดับมาก 

โรงเรียนสงเสริมในดานการอบรม ประชุม สัมมนาเพื ่อพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งเห็นความสำคัญและ                   

คุณคาของครูสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ปจจัยดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน พบวา มีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับ                 

มากที่สุด การกระตุนการเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่เชื่อมโยง

นักเรียน บุคลากร และผูปกครองเขาดวยกัน เชน กิจกรรมเก็บขยะปาชายเลน ประเพณีกอพระทราย

วันไหลบางแสน ประเพณีวิ่งควาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรพจี อุปมัย (2558) พบวา ดานการ    

บูรณาการดานสังคม อยูในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มีการ

ยอมรับซ่ึงกันและกัน รวมถึงการทำงานรวมกันเปนทีม จึงทำใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  

 ปจจัยดานประชาธิปไตยในองคการ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผูบริหารปฏิบัติตอ

บุคลากรดวยความเสมอภาค มีความยุติธรรมในการบริหารงาน พิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

และโปรงใส รวมทั้งมาตรฐานใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมแกบุคลากร องคการเปดกวางมีการรับฟง                

ความคิดเห็นของบุคลากร มีการกำหนดนโยบาย กฎ ขอบังคับในการทำงานตางๆ ที ่เหมาะสม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิษฐา ชนะกุล (2558) พบวา สังคมทำงานในปจจุบันนั้นบุคลากรลวน                  

แตใหความสำคัญตอการไดรับสิทธิและความเสมอภาคอยาง  เปนธรรม ตองการยอมรับในการคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเปดใจทั้งจากเพื่อนรวมงานและหัวหนาเชนกัน เมื่อเกิดความรูสึกเสมอ

ภาคและการถูกปฏิบัติที ่เทาเทียมจึงกอใหเกิดรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองจากหนาท่ี

รับผิดชอบ และเกิดความผูกพันตอองคการ 

 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

แตกตางกับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมในระดับมาก อาจเปนเพราะ บุคลากรมองวาการทำงาน

เปนการใชเวลาสวนหนึ่งของชีวิต ใชเวลาอยูที่องคการมากกวาการทำกิจกรรมใดๆ ไมมีเวลาพักผอน

ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ไมสามารถแบงเวลาการทำงานกับเวลาสวนตัวไดไมสามารถ 

วางแผนการใชช ีว ิตได องคการจึงตองมีการบริหารจัดการรูปแบบและกระบวนการทำงานที ่ มี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของวีรินทร อินทมะโน (2562) พบวา ดานการทำงานและการ

ดำเนินชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจากนโยบายกรทำงานที ่เปลี่ยนแปลงไป ตองมี                  

การเดินการตลาดแนะนำผลิตภัณฑในวันหยุดเพิ่มมากขึ้นทำใหมีเวลาสวนตัวกับครอบครัวนอยลง        

สงผลใหความสุขในการทำงานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงานลดลง  

 ปจจัยดานความเปนประโยชนตอสังคม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจาก

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม มีการใหความสำคัญกับ

สาธารณะประโยชนและการรักษาสิ่งแวดลอมอยูเสมอ มีการปลูกฝงใหนักเรียนไดทำกิจกรรมตาง ๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยของมาลินี คําเครือ ( 2554) พบวา การท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหอาจารยมหาวิทยาลัย 
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มีจำนวนชั่วโมงสอนที่เหมาะสม อาจทำใหอาจารยมหาวิทยาลัย ไดขารวมกิจกรรมมากขึ้นพรอมท้ังมี

การกระตุนและผลักดันใหอาจารยมหาวิทยาลัย ที่มีอายุมาก มีตำแหนงทางวิชาการ และมีระยะเวลา

สอนนาน ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือไดมีโอกาสรวมกิจกรรมกับชุมชน เพราะ    

การรวมกิจกรรมอาจสงผลใหอาจารยมหาวิทยาลัย ไดผอนคลายคราดเครียดจากการทำงาน และทำ               

ใหอาจารยมหาวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีมากข้ึนตามไปดวย  

 ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันองคการโดยรวมของบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

อยูที ่ระดับมาก ซึ่งเมื ่อจำแนกตามองคกประกอบทั้ง 3 ประการ พบวาความผูกพันที่มีสูงที่สุดคือ                     

ดานการใชความสามารถเพื่อองคการ อยูที่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการยอมรับองคการ อยูท่ี

ระดับมาก และดานความตองการเปนสมาชิกขององคการ อยูที ่ระดับมาก ตามลำดับ ในภาพรวม                    

ตัวแปรคุณภาพชีวิตการทำงานทั้ง 8 ตัว ดานการไดรับคาตอแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพ     

การทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดานโอกาสใน     

การพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน ดานประชาธิปไตย

ในองคการ ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และดานความเปนประโยชนตอสังคม                   

เมื ่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise พบวา                  

ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณความผูกพันองคการ มี 3 ตัวแปร ไดแก ดานความเปนประโยชนตอ

สังคม ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดานประชาธิปไตยในองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 กลาวคือเมื่อคาพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ พบวา ดานความ               

เปนประโยชน (X8) สามารถพยากรณความผูกพันองคการ โดยมีคา β เทากับ 0.292 อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือ ดานความกาวหนาและมั่นคง (X3) สามารถพยากรณความผูกพัน

องคการ โดยมีคา β เทากับ 0.277 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานประชาธิปไตย                

ในองคการ (X6) สามารถพยากรณความผูกพันองคการ โดยมีคา β เทากับ 0.265 ซึ่งอธิบายไดวา               

ปจจัยทั้ง 3 ขอ คือการสรางความผูกพันองคการของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ซึ่งถามี

องคการประกอบท้ัง 3 ดานนี้มากข้ึนจะมีความผูกพันองคการมากข้ึนดวย 

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตการทำงานที ่สงผลตอความผูกพันองคการ กรณีศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลการ กรณีศึกษา โรงเรียน 

อนุบาลเมืองใหมชลบุรีใหความสำคัญปจจัยสูงสุดคือ ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 

ผูบริหารสรางหรือพัฒนาความสามารถบุคลากรในดานตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากร สรางความผูกพันตอองคการในดานการยอมรับ และผูบริหารควรใหความสำคัญตอคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 



จุฬาลักษณ  ประเสริฐศรี 
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เนื่องจากเปนตัวแปรสำคัญในการทำงานของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมองวาไมสามารถ  

แบงเวลาจากการทำงานได หรือไมสามารถวางแผนชีวิตลวงหนาได องคการควรมีการบริหารให

ความสำคัญสรางสมดุลในชีวิตสวนตัวและการปฏิบัติงานในองคการ เชน การไมรบกวนบุคลากรอก   

เวลางาน หรือการใหความสำคัญกับครอบครัวของบุคลากร รวมไปถึงการดูแลชวยเหลือบุคลากร       

ทั้งในดานหนาที่การงานและชีวิตสวนตัวของบุคลากร เพื่อสรางแรงจูงใจในการทำงาน สรางความ

เชื่อมั่นและความรูสึกที่ดีตอองคการ ทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ จนบุคลากรรูสึกผูกพันกับ

องคการ และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกดวย 
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ในการปองกันอัคคีภัยหนวยงานภาครัฐ 

กรณีศึกษาสำนักขาวกรองแหงชาติ 

 

 

ชุติเดช ชื่นจิตต * 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัยอิสระนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาถึงภาพรวมการปองกันอัคคีภัยอันประกอบดวย 

ข้ันตอน กระบวนการพ้ืนฐานการอบรม กฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัย

ขั้นพื้นฐานภายในอาคารสำนักงาน และภาพรวมปญหาในการปองกันและระงับอัคคีภัยในหนวยงาน

ภาครัฐของไทย รวมถึงปจจัยและแนวทางการเสริมสรางจิตสำนึกการรักษาความปลอดภัยใน                 

การปองกันอัคคีภัยในทัศนะของ จนท. ควบคุม รปภ. สำนัก กอง กลุมข้ึนตรง โดยดำเนินการศึกษาวิจัย

ในเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมตัวอยางคือ บุคลากรสำนักขาวกรอง

แหงชาติ (สขช.) จำนวน 10 คน ซึ ่งอยู ในตำแหนง จนท. ควบคุม รปภ. สำนัก กอง กลุ มขึ ้นตรง               

ไมนอยกวา 2 ป และผานการปฏิบัติงานในหนวยงานไมนอยกวา 10 ป พรอมกับสัมภาษณอดีต 

จนท.สขช. ซ่ึงเชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน  

ผลการศึกษาพบวาภาครัฐไดใหความสำคัญและออกกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการรักษา               

ความปลอดภัยมานับตั้งแต พ.ศ. 2495 แลว และมีครอบคลุมในทุกประเด็นการปองกันอัคคีภัย โดย                

มักใหความสำคัญที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ รวมถึงเครื่องมือที่ใชดับเพลิง เพื่อจำกัด               

ความเสียหายและบรรเทาผูที่ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นใหไดมากที่สุด แตกลับไมไดใหความสำคัญที่คน 

ซ่ึงเปนตนตอของปญหา ทำใหยังสามารถพบเห็นเหตุอัคคีภัยอยูตลอด นอกจากนี้พบวาปจจัยท่ีสามารถ

เสริมสรางจิตสำนึกไดแก การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ทัศนคติของบุคลากร การไดรับขอมูลขาวสาร 

 
     

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

   
    

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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ความรูความเขาใจตอกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ตำแหนงงาน หนวยงานภายในท่ีสังกัด สวนแนวทาง

การเสริมสรางจิตสำนึกบุคลากรนั้น พบวาตองสงเสริมการเรียนรูดานความปลอดภัยจากอัคคีภัย และ

มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติตามแตละหวงการทำงาน 

ขอเสนอของงานวิจัย หนวยงานภาครัฐควรจัดระบบการสื่อสารภายในที่ดีเกี่ยวกับการปองกัน

และระงับอัคคีภัย และประยุกตใชองคความรูรูปแบบใหมใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร

รับทราบและรวมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการจัดตั้ง

หนวยงานภายในที่รับผิดชอบดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการ               

เฝาระวังและตรวจสอบมาตรการท่ีวางไวอยางรัดกุม 

 

คำสำคัญ: การปองกันและระงับอัคคีภัย  การเสริมสรางจิตสำนึก  สำนักขาวกรองแหงชาติ 

1. บทนำ 

 ตามท่ี มต ิครม. ลว. 7 พ.ย. 2543 ใหความสำคัญกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในหนวยงาน

ของรัฐ โดยใหจัดทำแผนการปองกันอัคคีภัย จัดใหมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน ซอมแผน                    

ที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธเผยแพรความรูมาโดยตลอด ทั้งยังมีการประยุกตใชเทคโนโลยีประเภท

ตาง ๆ ใหมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยูเสมอ นอกจากนี้ภาครัฐยังออกกฎระเบียบอ่ืนเพ่ิมเติม

ใหทันตอสถานการณ และใหหนวยงานภาครัฐมีความรวมมือทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือ

ระงับยับยั้งและลดเหตุความรุนแรงของเพลิงไหมอยางเปนกระบวนการ  

 อยางไรก็ตามเมื ่อศึกษาถึงรายละเอียดการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยจะพบวามีการเนน                   

การฝกอบรมที่เนนขั้นตอนการจัดการขณะเกิดภัยเปนหลัก อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมแลว

พบวาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในอาคารสำนักงานและมีควันไฟมากระดับหนึ่งแลว ยอมไมมีบุคลากรคนใด

กลาระงับเหตุ เนื่องจากไมมีอุปกรณปองกันไฟเหมือนเชนชวงที่เขารับการฝกอบรม จะมีก็เพียงแต               

ถังดับเพลิงอยางนอย 2 เครื่องตอชั้น ซึ่งสามารถระงับเหตุอัคคีภัยที่ยังไมลุกลามไดเทานั้น นอกจากนี้

ขอมูลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระหวางป 2549 - 2561 พบวาหนวยงานของรัฐ

ยังคงเผชิญเหตุอัคคีภัยไดบอยครั้ง และมีสาเหตุที่ไมแตกตางจากในอดีต สงผลกระทบตอการปฏิบัติ

ราชการ  

 นับตั้งแตป 2559 ภาครัฐเริ ่มใหความสำคัญกับการดำเนินการทางดานจิตสำนึกทางดาน                  

การปองกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดสัมมนาในหัวขอ Fire Safety Thailand 2016 

ตามนโยบายวาระประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand) นอกจากนี้ กรอบยุทธศาสตรการเตรียม

ความพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ยังกำหนดใหมีการเตรียมความพรอมอัคคีภัยดวยในแงหนึ่ง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาในประเด็นการปรับปรุงกระบวนการปองกันอัคคีภัยดวย

การเนนท่ีจิตสำนึกของบุคลากรในองคการเปนหลัก 
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2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาถึงภาพรวมการปองกันอัคคีภัยอันประกอบดวย ขั้นตอน กระบวนการพื้นฐาน 

กฎหมายและนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัยข้ันพ้ืนฐานภายในอาคารสำนักงาน 

2.2 เพ่ือศึกษาถึงภาพรวมปญหาการปองกันและระงับอัคคีภัยในหนวยงานภาครัฐของไทย 

2.3 เพื่อศึกษาถึงปจจัยและแนวทางการเสริมสรางจิตสำนึกการรักษาความปลอดภัยใน                

การปองกันอัคคีภัยในทัศนะของ จนท. ควบคุม รปภ. สำนัก กอง กลุมข้ึนตรง 

3. คำถามการวิจัย 

การเสริมสรางจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัยควรมีแนวทาง                

เปนอยางไร 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการนำมาตรการเสริมสรางจิตสำนึกไปประยุกตใช

ภายในหนวยงาน และเปนแนวทางสำหรับการอบรมเจาหนาที ่หนวยงานภาครัฐฝายพลเรือน ใน               

การปองกันอัคคีภัย โดยเปนการเพิ่มความระมัดระวังกอนเกิดเหตุ ลดผลกระทบที่หนวยงาน ตอง            

เผชิญเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม และบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 

4.2 สำนักขาวกรองแหงชาติ ในฐานะองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนสามารถเปน

ตนแบบในการบริหารจัดการการจัดการสถานการณกอนเกิดเหตุอัคคีภัย โดยผานการปลูกฝงจิตสำนึก

การรักษาความปลอดภัยที่ดี ดวยการใชการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และ 

ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากมนุษยใหเหลือนอยท่ีสุด 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

 ขอบังคับภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการปองกันอัคคีภัย 

 พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ.2553 มีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้ มาตรา 3/12 การบริหารราชการ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข 

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ               

การอำนวยความสะดวก การตอบสนองความตองการของประชาชน  

 คณะรัฐมนตรี (2543) เห็นชอบมาตรการและแนวทางในการปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานท่ี

ราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ มีสาระสำคัญคือ ใหจัดทำแผนหรือมาตรการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยอุบัติภัยขึ้นภายในหนวยงาน พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรเจาหนาที่รักษา
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ความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เตรียมความพรอมกรณีที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้น ติดตั้งเครื่องมือ

อุปกรณและระบบเตือนภัยตาง ๆ ภายในอาคาร เชน ระบบตรวจจบัควัน หรือตรวจจับความรอน  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (2546)  

มีสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรา 8 (5) กำหนดแนวทางการบริหารราชการท่ีเก่ียวของ คือ ในกรณีท่ีเกิดปญหา

และอุปสรรคจากการดำเนินการ ใหสวนราชการดำเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคนั ้นโดยเร็ว              

มาตรา 9 กำหนดใหการดำเนินการใดตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการลวงหนา และมีรายละเอียด

ของขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ

ภารกิจ ทั้งนี้ หากการปฏิบัติตามภารกิจเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหสวนราชการดำเนินการแกไข

และบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการนั้นใหเหมาะสม มาตรา 37 กำหนดให             

การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารประชาชนตองกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของแตละงาน           

ใหประชาชนโดยท่ัวไปรับทราบ 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2549) จัดทำแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดาน

อัคคีภัยแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื ่อ 12 ธันวาคม 2549 ใหใชเปนแผนหลักใน                  

การบริหารจัดการอัคคีภัยและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมาย  

2 ระยะ คือระยะสั้น 6 ป ระหวางป 2549-2555 มุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสราง                 

พื้นฐานความรูความเขาใจ แนวคิดและความตระหนักทางดานความปลอดภัยใหกับประชาชนทุก              

ภาคสวน และพัฒนาระบบปองกันอัคคีภัยใหมีประสิทธภิาพ และระยะยาว 11 ป มีเปาหมายการดำเนินการ

คือการมุงเนนตอยอดการดำเนินการของระยะแรก  

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554 

(2554) มีสาระสำคัญคือ การใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมี 

สภาพการทำงาน และสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

โดยใหลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

รวมถึงใหลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม                 

ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถาน

ประกอบกิจการ 

 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย             

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 (2555) 

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสรางมาตรฐานระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และ

กำหนดใหตองมีการบำรุงรักษาระบบดังกลาวใหสามารถพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย ไดแก ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ การดับเพลิง การปองกันอัคคีภัยจาก

แหลงกอเกิดกระจายตัวของความรอน การเก็บ หรือขนถายวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดตองดำเนินการ
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อยางปลอดภัย การกำจัดของเสียท่ีติดไฟไดงาย การปองกันอันตรายจากฟาผา ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

และการรายงาน  

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2559) นำเสนอนโยบายวาระ

ประเทศไทยปลอดภัย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศใหมีความปลอดภัย โดยรวมมือทุก            

ภาคสวนเขาดวยกันดวยการลดความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ดวยการสรางมาตรฐานความปลอดภัย 

และสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ใหประชาชนมีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการใช

ชีวิตอยางปลอดภัย มีจิตสำนึก ดวยการใหความรูและสรางความเขาใจ รวมถึงการกำหนดมาตรการ  

กฎ ระเบียบ เพ่ือใหประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พรอมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐ 

สู ประเทศไทยปลอดภัย” ในหัวขอ Fire Safety for All 2016 เพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการ

อัคคีภัยของประเทศ โดยนำหลักวิชาการเขามาประยุกตใชกับการดำเนินงาน  

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสำนึก 

 Det Norske Veritas (DNV) (อางถึงใน ประโพธิ อุปถัมภ, 2558) ระบุแนวทางการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานภายในหนวยงานดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย 

ไดแก กิจกรรมสนทนาดานความปลอดภัย เอกสารนำเสนอขอมูลดานความปลอดภัย เชิญวิทยากร             

มาบรรยายดานความปลอดภัย การสังเกตการปฏิบัติงาน การตรวจสอบพ้ืนท่ี การแขงขันดานความปลอดภัย 

การจัดทำแบบสอบถาม  

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอัคคีภัย 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2558) จัดทำคูมือปฏิบัติงานตามแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสถานการณอัคคีภัย โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 

ไดแก  

(1) การจัดการกอนเกิดเหตุอัคคีภัยเปนการดำเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันและเตรียมการ

เผชิญเหตุการณอัคคีภัยไวลวงหนา เชน ตรวจตราระบบความปลอดภัย อบรมใหความรูเกี ่ยวกับ                

การปองกันและระงับอัคคีภัย ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย รณรงคปองกันอัคคีภัย เตรียม

ความพรอมการอพยพโดยจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากร เตรียมพรอมเพื่อสนับสนุนการดับเพลิง (2) การ

ปฏิบัติระหวางเกิดเหตุอัคคีภัย (3) การปฏิบัติหลังเกิดเหตุอัคคีภัย ไดแก สำรวจความเสียหายและ             

การฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ การประยุกตใชแผนบริหารความตอเนื่อง  

 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการ

มหาชน) (2563) ระบุวาการปองกันและระงับอัคคีภัยแบงได 3 กระบวนการ ไดแก (1) การจัดการ              

กอนเกิดอัคคีภัย แบงเปนการปองกันและลดผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย รวมถึงการเตรียมความพรอม 

(2) การจัดการขณะเกิดภัย แบงเปน การเผชิญเหตุอัคคีภัย และการบรรเทาทุกข (3) การจัดการหลัง

เกิดภัย แบงเปนการฟนฟูความเสียหาย และการซอมแซม  
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 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

 เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, ธีรภัทร ลอยวิรัตน, ปรียานุช วัฒนกูล และ อาภาภรณ จวนสาง 

(2563) กลาวถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) 

คือ การจัดการสาธารณภัยโดยไมจำเปนตองรอใหเหตุการณเกิดขึ้นกอน มุงเนนการใหความสำคัญ                

กับการดำเนินการอยางยั ่งย ืน ไดแก 1) การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย เชน การปองกัน ลด               

ผลกระทบ และเตรียมความพรอม 2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดแก การเผชิญเหตุ และการบรรเทา

ทุกข 3) การฟนฟู คือการฟนสภาพ และการซอมสรางใหปลอดภัยกวาเดิม 

 คณะรัฐมนตรี (2555) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพรอมตอ             

สภาวะวิกฤติ 4 ขั้นตอน คือ การสรางความรูความเขาใจใหกับสวนราชการ การเตรียมความพรอมของ

สวนราชการในการจัดทำแผนรองรับการดำเนินภารกิจการใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื ่อง                    

การซักซอมแผนและนำไปปฏิบัติจริง การสงเสริมใหมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนในภาวะวิกฤติ               

เปนตน โดยหลักการเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือ การที่สวนราชการนำบทเรียนภาวะวิกฤติในอดีตมา

ปรับกระบวนการการทำงานใหม โดยเฉพาะในเรื่องการใหบริการประชาชน เพ่ือใหม่ันใจวาภารกิจหลัก

ของราชการจะไมสะดุดหยุดลง 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 

 H. W. Heinrich (อางถึงใน วิจิตร บุณยะโหตระ, 2536) ไดพัฒนา อธิบายถึงการเกิดอุบัติเหตุ

เปนผลมาจากการกระทำและสภาพแวดลอมที ่ไมปลอดภัย โดยระบุวามี 5ปจจัยหลักที ่สงผลให                  

เกิดอุบัติเหตุ ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคมที ่บุคคลเผชิญมา ความบกพรองผิดปกติของบุคคล 

สภาพการณที่ไมปลอดภัย อุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือเสียหาย การปองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีดังกลาว

จำเปนตองควบคุมสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย หรือโดมิโนตัวท่ี 3 การกระทำหรือสภาพการณท่ี                  

ไมปลอดภัย ใหมีโอกาสเกิดไดนอยท่ีสุด  

 Frank E. Bird (อางถึงใน แสนพิทักษ เดชปญญารัตน, 2553) ระบุวาปญหามีไดจากหลาย

สาเหตุ ผูควบคุมงานจำเปนตองพิจารณาใหเห็นถึงสาเหตุหลัก (Basic cause) ไดแก ปจจัยบุคคล เชน 

ผู ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน ขาดการดูแลและตรวจสอบ และไมปฏิบัต ิตาม

ขอกำหนด สวนสาเหตุรองเปนผล หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นวาไมเปนไป ตาม

กระบวนการท่ีกำหนดเชน ไมมีระบบสัญญาณเตือนภัย สภาพแวดลอมในการทำงานไมมีความปลอดภัย  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ภัทรทิยา กิจจิว (2551) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ

จากการทำงานของพนักงานฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื ่มเขตอำเภอ              

สามพราน พบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทำงานจำแนกตามอายุและประสบการณใน
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การฝกอบรมดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศระดับ

การศึกษาและประสบการณในการทำงานไมแตกตางกัน ความเชื่ออำนาจภายในตน ความรูเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาในการทำงานและการไดรับอุปกรณหรือขอมูล

ในการปองกันอุบัติเหตุสามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทำงานได                  

รอยละ 34.7 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 มธุริน เถียรประภากุล (อางถึงใน ธวัช เหลืองสุธา, 2557) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหนวยงานผลิต โอเลฟนส 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จํากัด (มหาชน) สาขาท่ี 2 โรงงานโอเลฟนสไอ – หนึ่ง พบวาปจจัยสวนบุคคลดานตำแหนงงาน

และหนวยงานสังกัด ความรูความเขาใจตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และทัศนคติ            

ตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานตำแหนงงานและหนวยงานสังกัด มีผลตอความรู

ความเขาใจในกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และความรูความเขาใจในกิจกรรมสงเสริม

พฤติกรรมความปลอดภัย มีผลตอทัศนคติตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางการเสริมสรางจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัย                 

โดยศึกษาความคิดเห็นจากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยสุมตัวอยาง

รูปแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับบุคลากรสำนักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งปฏิบัติงาน               

ในตำแหนง จนท. ควบคุม รปภ. สำนัก กอง กลุมขึ้นตรง สขช. รวมถึงอดีต จนท.สขช. ที่เคยผาน                   

การปฏิบัติงานดังกลาวและมีความเชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัยอัคคีภัย จำนวน 2 คน                          

รวมท้ังหมด 12 คน โดยใชกรอบแนวคิดการรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัย การบริหารความตอเนื่อง 

การบริหารราชการที่ดี และจิตสำนึกที่ดีในหารปองกันอัคคีภัย จากการศึกษาคนควา วิเคราะหขอมูล

เอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ เอกสารทางราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ สื่อรูปแบบตาง ๆ    

โดยศึกษาถึงประเด็นการบริหารจัดการดานอัคคีภัย ไดแก 1) ภาพรวมเหตุอัคคีภัย และการปองกัน

ระงับอัคคีภัยในหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในปจจุบัน 2) ความสำคัญของการเสริมสราง  

จิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัย 3) ความเกี่ยวของของการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยกับแผนความตอเนื่องในการบริหารงาน 4) ปจจัยที ่มีผลตอการเสริมสรางจิตสำนึก                   

5) แนวทางการเสริมสรางจิตสำนึก ใชเวลาในการเก็บขอมูลเริ่มตั้งแต 1-30 เมษายน 2564  
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7. ผลการศึกษา 

 ผูศึกษาไดสัมภาษณเชิงลึกกับ จนท.สขช. และอดีต จนท.สขช. รวมทั้งสิ ้น จำนวน 12 คน 

พรอมท้ังไดรวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปผลได 5 ประเด็น คือ  

7.1 ภาพรวมเหตุอัคคีภัยในหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในปจจุบัน นั้นมีดวยกัน                       

2 ประเด็นหลัก คือ ความประมาท หรือขาดซึ่งความรูความเขาใจของบุคลากร เชน การใชปลั๊กไฟฟา

พวงโดยไมคำนึงถึงขอจำกัดของกำลังไฟฟาที่ร ับได โดยใชอุปกรณหลายประเภทในปลั ๊กเดียวกัน               

ทำใหเกิดความรอนขึ้นที่สายไฟและฉนวนหุมสายไฟ จนลุกไหมในที่สุด หรือแมแตการลืมปดสวิตซ   

ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ก็เปนสาเหตุรวมที่ทำใหเกิดความสูญเสียขึ้นได นอกจากนี้ยังมีประเด็น

อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย เชน อุปกรณเสื่อมสภาพ หรือไมไดมาตรฐาน ขาดการบำรุงรักษา ทำใหเกิด

เหตุไฟฟาลัดวงจร เนื่องจากอาคารสำนักงานหนวยงานราชการ หรือบานพักเจาหนาท่ีสวนใหญสรางมา

เปนเวลานานแลว มักมีสภาพทรุดโทรมและไมไดรับการดูแล เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สรางความเสียหาย                   

ในพื้นท่ี โดยกลาวไดวาทั้งสองประเด็นนี้ตางมาจากปญหาท่ีตัวบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายตามทฤษฎี

โดมิโนของอุบัติเหตุ (Domino Theory of Accident Causation) ของ H.W.Heinrich โดยเกี่ยวของ

กับปจจัยท่ี 1 สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งคนในสังคมไทยมักดำเนินชีวิตแบบเรียบงาย หากไมมีปญหา

รายแรงเกิดขึ้นก็มักจะไมดำเนินการแกไขหรือพัฒนา ทำใหปญหานั้นมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นและ               

ยากที่จะแกไขตอไป ประกอบกับปจจัยท่ี 3 การกระทำหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย เชน การขาด

ความรูในการใชงานอุปกรณ หรือการไมพยายามหาความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณตาง ๆ 

ดังท่ีกลาวมาขางตน 

สวนการปองกันระงับอัคคีภัย เปนภารกิจท่ีดำเนินการมานานแลว แตมักจะดำเนินไปอยางขาด

ความตอเนื่อง และบุคลากรหลายภาคสวนในหนวยงานมักไมใหความสนใจ เพราะขาดการเสริมสราง

จิตสำนึก ความรู ความเขาใจและทัศนคติที ่ดีตอการปองกันอัคคีภัย ทำใหขาดการรับรู ภาพรวม                   

ความตอเนื ่อง การบริหารงานวาหากเกิดเหตุอัคคีภัยในสำนักงานจะเกิดผลลัพธเชนใด และเม่ือ               

เกิดเหตุอัคคีภัยแลวผูบริหารมักจะแกไขปญหาดวยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชแจงเตือน 

ปองกันและระงับเหตุอัคคีภัยเพิ่มเติม โดยมองวาอุปกรณเหลานี้เปนปจจัยเพียงหนึ่งเดียวในระบบ               

การรักษาความปลอดภัยดานอัคคีภัย และเปนการดำเนินการตามมาตรการปองกันอัคคีภัยเชิงรุก                       

ที่มุงจำกัดความเสียหายในระหวางเกิดเหตุใหไดมากที่สุด แตกลับไมไดคำนึงวาอุปกรณเหลานี้ตองได 

รับการบำรุงรักษาอยูเปนระยะ ซึ่งเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบก็มักจะขาดความรู หรือไมใหความสำคัญ

ในหนาที่ของตนเอง เนื่องจากขาดการควบคุมบังคับบัญชาอยางเปนระบบจากผูบังคับบัญชา การแกปญหา

ในรูปแบบนี้อาจมองไดวาเปนการแกปญหาแบบเฉพาะหนา โดยที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมองวาเปนเรื ่อง

ไกลตัว สามารถใชอุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัยดำเนินการแทนมนุษยทั้งหมด ในทายที่สุดก็

จะเปนการละท้ิงความสำคัญของบุคลากรในสวนนี้ 
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7.2 ความสำคัญของการเสริมสรางจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกัน

อัคคีภัย จิตสำนึกเปนพื้นฐานของการดำเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัย 

เปนกระบวนการแรกในการปรับกระบวนทัศนความคิดของบุคลากรในหนวยงานใหรับรู และเขาใจ               

ถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน ชวยใหตระหนักรูวาการดำเนินงาน  

การรักษาความปลอดภัยดานการปองกันอัคคีภัยดวยความประมาท ไมเรียบรอย ยอมกอใหเกิด

ผลกระทบตามมาเกินกวาที่หนวยงานสามารถรับได สามารถยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจนในการรักษา

ความปลอดภัยดานการปองกันอัคคีภัย เชน นาย ก. หัวหนาฝายดานการรักษาความปลอดภัยของ

หนวยงานภาครัฐแหงหนึ ่ง ทราบถึงขอผิดพลาดการทำงานของระบบแจงเตือนอัคคีภัยในอาคาร

สำนักงาน และทราบวาหนวยงานของตนไมมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณมาเปนเวลานานแลว 

แตก็ยังคงไมดำเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนี้ และไมรายงานตอผูบังคับบัญชา ตอมาเกิดเหตุ                 

เพลิงไหม อุปกรณที่มีจึงไมสามารถชวยเสริมการรักษาความปลอดภัยได นอกจากนี้ยังอาจเกิดความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของรัฐ ซึ ่งเหตุการณทั ้งหมดนี ้จะไมเกิดขึ ้น หากผู ร ับรู ถึงปญหามี

กระบวนการคิดวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจตามมา รวมถึงมีทัศนคติในการระวังปองกันภัย โดยผูให

ขอมูลระบุคลายคลึงกันวาข้ันตอนการเสริมสรางจิตสำนึกท่ีดีนั้นมี 3 กระบวนการ คือ 

  1) ปรับทัศนคติใหเขาใจตรงกันทั ้งหมดกอนวาเปาหมายคืออะไร ทำไมจึงตอง

ดำเนินการ และตองทำใหทุกคนคิดวาตนเองเปนเปนสวนหนึ่งขององคการ โดยเปนฟนเฟองชิ้นหนึ่ง               

ที่ทำใหงานหมุนไปได โดยสามารถยกตัวอยางการอธิบายจากหนางานแตละหนางานวาสำคัญอยางไร 

แลวเชื่อมโยงมาท่ีภารกิจปองกันและระงับอัคคีภัย 

  2) ระเบียบขอบังคับตองไดรับการทบทวนใหเหมาะสมตอเหตุการณปจจุบัน เพื่อให

การปฏิบัติงานสะดวก และมีการกำหนดขอบเขตหนาท่ีท่ีสามารถกระทำไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

เพ่ือสนับสนุนใหทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

  3) ระบบการปฏิบัติงานและแผนขั้นตอนตาง ๆ ตองชัดเจน มีการระบุหนาท่ีและ  

ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานลื่นไหลและทุกคนตางมีหนาที่เกิดประโยชน

สูงสุดในจำนวนคนที่นอยที่สุด แตในขณะเดียวกันก็ใหอิสระการตัดสินใจของผูปฏิบัติตามกรอบ               

การทำงานท่ีตั้งไว  

7.3 ความเกี่ยวของของการปองกันและระงับอัคคีภัยกับแผนความตอเนื่องในการบริหารงาน

ภาครัฐ  ผูใหขอมูลระบุวาการบริหารงานภาครัฐเกี่ยวของกับการกำหนด การวางแผนและการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร รวมถึงนโยบายของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่รัฐกำหนด เพ่ือ

ประโยชนของสาธารณะ โดยคำนึงถึงหลักการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีอัน

เกี ่ยวของกับการดำเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ เกิดประโยชนสุขแกประชาชน มี

ประสิทธิภาพ ไมทำสิ่งที ่ไมจำเปนที่ทำใหภารกิจลาชา และที่สำคัญตองตอบสนองความตองการ                 

ของประชาชน ทันตอเหตุการณ และมีการประเมินผลโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้กรอบยุทธศาสตร               
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การเตรียมความพรอมแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564) อันเปนบริบทหนึ ่งในยุทธศาสตรชาติ 20 ป              

(รูปท่ี 1) กำหนดใหมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามประเภทตาง ๆ ตามนโยบายการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ ่งมีอัคคีภัยเปนหนึ่งในเหตุสาธารณภัยที ่ควรเฝาระวัง 

หนวยงานภาครัฐจึงจำเปนตองใหความสำคัญและเตรียมความพรอมในการเฝาระวังเหตุอัคคีภัยใน

อาคารสำนักงาน เพ่ือใหสามารถบรรลุภารกิจตามท่ีตั้งเปาหมายไวได 

 นอกเหนือจากนี้ผู ใหขอมูลยังระบุวาการมียุทธศาสตร นโยบายและแผนงานเปนสิ่งที่ดีตอ                

การบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐที่ยึดถือกฎระเบียบเปนที่ตั้ง สรางแรงผลักดันใหหัวหนาหนวยงาน                  

มีแรงกระตุนในการคิดวิเคราะหถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน แตจำเปนตองมีเปาหมายและแผนงาน

การปฏิบัติที ่ชัดเจนเปนรูปธรรม ระยะเวลาดำเนินการที่แนนอน เพื่อใหสามารถวัดผลออกมาไดวา

ผลลัพธสุดทายคืออะไร เกิดอะไรข้ึน มีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือสามารถปองกันอะไรได  

 กลาวไดวาหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในหนวยงาน ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน

ของทางราชการ อันจะนำมาซึ่งความลาชาในการใหบริการประชาชน เนื่องจากหนวยงานตองทุมเท

ทรัพยากรดานตาง ๆ เขามาบริหารจัดการเฉพาะหนานี้ และขาดความสามารถในการใหบริการประชาชน

ลงไป 

7.4 ปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกัน

อัคคีภัย ประกอบดวย 8 ปจจัย ดังนี้  

7.4.1 ผูใหขอมูลระบุวาปจจัยดานอายุของบุคลากร นั้น ไมมีผลตอการเสริมสราง

จิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัย เนื่องจากมีอายุของบุคลากรที่เพิ่มมากข้ึน

ไมไดมีผลกับการเสริมสรางจิตสำนึก ทัศนคติ หรือความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ จะมีผลก็เพียงแต

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเทานั้น สอดคลองกับคำใหสัมภาษณ  

7.4.2 ปจจัยระยะเวลาการทำงาน นั้น ไมมีผลตอการเสริมสรางจิตสำนึกดาน                

การรักษาความปลอดภัยในการปองกันอัคคีภัย ดังเชนปจจัยอายุของบุคลากร เนื่องจากการทำงานมา

เปนระยะเวลานานไมไดมีผลกับการเสริมสรางจิตสำนึก ทัศนคติ หรือความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

จะมีผลก็เพียงแตความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเทานั ้น สอดคลองกับคำให

สัมภาษณ  

7.4.3 การไดรับขอมูลขาวสารกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน แผนปายโปสเตอร 

หนังสือเวียน อินโฟกราฟฟกที่ชี้แจงใหเจาหนาที่ดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยมี              

ผลอยางมากตอการเสริมสรางจิตสำนึก ชวยใหบุคลากรภายในหนวยงานตระหนักวาในแตละชวง               

ควรดำเนินการเชนใด ตองระวังเหตุการณใดเปนพิเศษ นับเปนการกระตุนเตือนใหเจาหนาท่ีในทางหนึ่ง 

สอดคลองกับคำใหสัมภาษณ 
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7.4.4 ตำแหนงงาน หรือหนาที่ความรับผิดชอบที่บุคลากรแตละคนไดรับมอบหมาย 

ทั้งจากความรับผิดชอบโดยตรง และความรับผิดชอบเพิ่มเติมตามแตละหนาท่ี เปนแนวทางหนึ ่งใน               

การเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบ ผานสายบังคับบัญชา ซึ่งในทางหนึ่งเปนการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคการ โดยใหผูบังคับบัญชาระดับกลางและระดับลางที่ใกลชิดกับผูปฏิบัติทำตนใหเปนแบบอยาง 

นับเปนการสรางวัฒนธรรมองคการดวยในแงหนึ่ง 

7.4.5 หนวยงานภายในที่สังกัด คือ สำนัก กอง ตาง ๆ ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นภายใน

องคการจะสงผลเปนอยางมาก หากหนวยงานภายในดังกลาวปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัย และภารกิจที่ของเกี่ยวกับการดูแลความสงบเรียบรอย การติดตามขาวสาร การวิเคราะหเหตุ

ความไมสงบ อันจะกอใหเกิดจินตภาพ และความเขาใจอยางลึกซึ้งวาเหตุการณอัคคีภัยและเหตุการณ

อ่ืน ๆ จะสามารถเกิดในพ้ืนท่ีจากท้ังมนุษยและไมใชมนุษยไดอยางไร 

7.4.6 ความรูความเขาใจตอกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย คือ การรับรู

รับทราบถึงสาเหตุและความสำคัญของกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน จัดกิจกรรมอบรมหนีไฟ             

ใหบุคลากรในองคการ แตบุคลากรไมเขาใจ ไมสนใจที่จะสอบถาม และปลอยผานไปทำใหไมเกิด             

การเรียนรู เมื่อยังไมเหตุเกิดมักจะไมสนใจและไมจัดสถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอยอันจะงายแก              

การอพยพบุคลากร ฉะนั้นหากมีเหตุเกิดขึ้นยอมนำมาซึ่งความสูญเสีย ตรงกันขาม หากผูปฏิบัติยินดี             

ที่จะเรียนรู ยอมเกิดจิตสำนึกและสามารถดำเนินการตามมาตรการไดตั้งแตกอนเกิดเหตุ เพื่อยับยั้ง   

ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด หรือไมเกิดเหตุขึ้นเลย นับไดวามีผลตอการเสริมสราง

จิตสำนึกเปนอยางมาก สอดคลองกับคำใหสัมภาษณ 

7.4.7 ทัศนคติตอกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย คือ แนวคิด การรับรูที่บุคลากรมี

ตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง และมีความคิดและการแสดงออกตอสถานการณดังกลาวอยางไร 

หากบุคลากรดังกลาวมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ยอมมีจิตสำนึกและพรอมกับ               

การเรียนรู สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง สอดคลองกับคำใหสัมภาษณ 

7.4.8 ตัวผูบังคับบัญชามีบทบาทสำคัญอยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานของหนวยงาน 

เปนปจจัยที่สำคัญมาก ถาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง บุคลากรก็มักจะดำเนินการอยางนั้น 

เชน ผู บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ถาบุคลากรไมปฏิบัติตามก็มักจะไดรับ                  

การเพงเล็งจากเพ่ือนรวมงาน นอกจากนี้หากผูบังคับบัญชาเห็นดีดวยกับแนวคิดการใชมาตรการใหม ๆ 

และสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว มองเห็นประโยชนของงานปองกันอัคคีภัย ยอมพูดคุยกับ             

บุคลากรภายในไดโดยงาย สอดคลองกับคำใหสัมภาษณ 

7.5 การเสริมสรางจิตสำนึกท่ีดี ตองคำนึงถึงผูปฏิบัติงานในแตละระดับท่ีหนวยงานมี ดังนี้  

7.5.1 บุคลากรเขาใหม เชน บุคลากรที่เพิ่งสอบบรรจุเขารับราชการไดเปนครั้งแรก 

หรือโอนยายมาจากหนวยงานแหงอ่ืนจำเปนท่ีจะตองไดรับการปรับพ้ืนฐานความรูและมอบหมายหนาท่ี
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ใหทุกคนปฏิบัติ ผานกิจกรรมเหลานี้ ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศองคการ อบรมภาคปฏิบัติ เหตุการณ

ความผิดพลาดขององคการเอกชนและภาครัฐอ่ืน มอบหมายหนาท่ีเบื้องตน 

7.5.2 บุคลากรที ่ผานการปฏิบัติงานมาประมาณ 3-10 ป คือ เจาหนาที ่ที ่ผ าน                 

การเรียนรูงานการรักษาความปลอดภัยระดับตนมาแลวอยางนอย 3 ป จำเปนที่จะตองไดรับการ              

อบรมความรูดานการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหมใหทันกับความเปนไปของสถานการณ เพื่อให    

เกิดการเรียนรูเพิ ่มเติมใหสามารถนำมาประยุกตใชกับหนวยงานได ผานกิจกรรมเหลานี้ เชน รวม                    

การฝกอบรมความรูพื้นฐานดานมาตรการการรักษาความปลอดภัยซ้ำเปนประจำทุกป และเปดพื้นท่ี                    

รับฟงความคิดเห็นการจัดมาตรการรูปแบบตาง ๆ อบรมมอบความรูดานมาตรการรักษาความปลอดภัย

รูปแบบใหม มอบหมายหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นไป และมอบหมายใหเปน

กระบอกเสียงและตัวอยางท่ีดีใหแกขาราชการเขาใหมในฝายงานท่ีตนเองสังกัดอยูอีกดวย 

7.5.3 บุคลากรอาวุโส คือกลุมท่ีรับราชการมาเกินกวา 10 ป เปนกลุมท่ีประสบการณ

และทักษะทางดานการรักษาความปลอดภัยมาแลว เพราะจะตองผานการอบรมและใหความรู                   

ในรูปแบบตาง ๆ ดังที่กลาวมา บทบาทของกลุมนี้จึงควรดำเนินการควบคูทั้งการเปนผูชี้แนะ ผูกำกับ

ดูแล และผูปฏิบัติ ไดแก รวมหารือความคิดเห็นการจัดมาตรการรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอภัย

คุกคามรูปแบบใหม ๆ ทางดานอัคคีภัย นำเสนอการฝกอบรมความรูดานมาตรการรักษาความปลอดภัย

รูปแบบใหม มอบหมายหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน 

8. สรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอเสนอแนะ 

8.1 จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่มักกอใหเกิดเหตุอัคคีภัยคือความประมาท และเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งเหตุทั้งสองปจจัยนี้เกิดขึ้นมาจากตัวบุคคลในองคการ การปองกันที่ควรทำตองบริหารจัดการท่ี                

ตัวบุคลากร ซ่ึงเปนการกำจัดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง มากกวาการไปบริหารจัดการท่ีตัวอาคารสถานท่ี 

ซ่ึงเปนการลดผลกระทบ เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ 

8.2 ทราบวาปจจัยผูบังคับบัญชา ทัศนคติของบุคลากร การไดรับขอมูลขาวสาร ความรู             

ความเขาใจตอกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ตำแหนงงาน หนวยงานภายในที ่ส ังกัดมีผลตอ                     

การเสริมสรางจิตสำนึก องคการควรใหความสำคัญตอปจจัยดังกลาวนี้ และใชประโยชนจากประเด็น

ดังกลาวนี้ เพ่ือตอยอดการสรางจิตสำนึกท่ีดีของบุคลากรตอไป สวนอายุของผูปฏิบัติงานและระยะเวลา

การปฏิบัติงานแทบไมมีผลตอการเสริมสรางจิตสำนึก  

8.3 แนวทางการเสริมสรางจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยบุคลากรแตละระดับนั้น                 

มีความจำเปนที่จะตองแยกแยะบุคลากรในแตละระดับ โดยจากการศึกษาพบวา สขช. แบง จนท. 

ออกเปน 3 ระดับดวยกัน คือ 1) จนท.เขาใหม ตองปูพื้นฐานความรู และมอบหมายหนาที่ระดับ              

พื้นฐานใหทดลองปฏิบัติเปนระยะเวลาหนึ่ง 2) จนท. ที่ปฏิบัติงานมาแลวระยะหนึ่ง ตองเสริมความรู

เพิ่มขึ้น รับฟงขอเสนอแนะ และมอบหมายหนาที่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตอไป 3) จนท. ระดับอาวุโส ตองมี
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การสื่อสารพูดคุยแนวนโยบายการปฏิบัติ เพื่อปรับการปฏิบัติงานใหทันตอสถานการณ และมอบหมาย

หนาท่ีกำกับดูแลในระดับท่ีเพ่ิมมากข้ึนตอไป 

8.4 ขอเสนอแนะในการดำเนินการ ความถี่ในการออกหนังสือเวียน แจงเตือนเหตุที่ควร

ระมัดระวังเปนสิ่งสำคัญ อยางไรก็ตาม ควรสื่อสารออกไปในรูปแบบท่ีนาสนใจ เชน อินโฟกราฟฟก หรือ

คลิปวิดีโอท่ีถายทอดเรื่องราว 

8.5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ภาครัฐควรมีแนวนโยบายการเสริมสรางจิตสำนึกในการปองกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ไมผูกโยงกับปจจัยอื่นใด โดยมุงเนนทางดานจิตวิทยา สำหรับใน

ระดับหนวยงาน การจัดใหมีหนวยงานภายในที่ดูแลรับผิดชอบงานดานการปองกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ

เปนสิ่งสำคัญ และควรสงเสริมใหเปนอีกสายงานหลักหนึ่งในองคการ 

8.6  ขอจำกัดทางการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหสัมภาษณ จำนวน 12 คน ซึ่งเปน

ผูเกี่ยวของที่ปฏิบัติงานทางดานการรักษาความปลอดภัยของสำนักขาวกรองแหงชาติ โดยมีการรักษา

ความปลอดภัยดานอัคคีภัยเปนหนึ่งในประเด็นการดำเนินงาน อยางไรก็ตามการศึกษามีเวลาจำกัด                 

จึงมุงศึกษาเพียงปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการเสริมสรางจิตสำนึก กฎหมายที่เกี ่ยวของ และ

รูปแบบการมอบหมายหนาท่ี แตมิไดครอบคลุมถึงรูปแบบการปฏิบัติ เนื้อหาความรูที่ควรมี ทำใหใน               

แตละหวงเวลามักมีความแตกตางกันตามรูปแบบเทคโนโลยี อันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในท่ีสุด 

8.7 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาสภาพปญหา และความตองการของแตละปจจัยในการเสริมสรางจิตสำนึกดาน

ดังกลาวนี้ เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติท่ีมีประโยชนมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจในมาตรการชวยเหลือของภาครัฐและธนาคาร  

ท่ีชวยในการพักชำระหนี้ของประชาชน ในวิกฤต Covid19   

กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

 

 

โชติกา ไชยตา0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง ความพึงพอใจในมาตรการชวยเหลือของภาครัฐและธนาคารที่ชวย 

ในการพักชำระหน้ีของประชาชน ในวิกฤต Covid19  กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีวัตถุประสงค

เพื่อวิเคราะหนโยบายของรัฐ ที่ชวยเหลือลูกหนี้ในมาตรการการพักชำระหน้ี ศึกษาประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการหน้ี ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกหน้ีที่มีตอธนาคาร 

ในระยะเวลาชวงพักชำระหน้ี และ เพื่อนำผลการศึกษามาเปนขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุง

การชวยเหลือและการใหบรกิารใหดีข้ึน การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกผู บริหารธนาคารจำนวน 3 ทาน และ ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) โดยใชการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของกลุ มตัวอยางที ่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน           

เพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี พักอาศัยอยูใน กรุงเทพมหานคร 

ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน รายได 15,001-30,000 บาท โดยเปนลูกคาของธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่ไดพักชำระหน้ี สินเชื ่อที่ขอพักชำระหนี้สวนใหญเปน สินเชื ่อรถยนต/

จักรยานยนต ในสวนของกระบวนการการพักชำระหน้ี ความสะดวกรวดเร็ว และการเขาถึงบริการ กับ

ทางธนาคารตามมาตรการชวยเหลือของรัฐ โดยมีปจจัยดานคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของลูกคาที่เปนกลุมตัวอยางที่ใหความคิดเห็นตอกระบวนการการพักชำระหน้ี ประกอบดวย

ความสะดวกรวดเร็ว การเขาถึงบริการของธนาคาร ดานข้ันตอนการเขารับบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 
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  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม ดานขอมูลขาวสาร และความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ในภาพรวม 

อยูในระดับมาก 

สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กับการรวมมือกับภาครัฐที่ออกมาตรการชวยเหลือ โดย               

การพักชำระหนี้ใหกับลูกหนี้ ในวิกฤตโควิด 19 จากการสัมภาษณหัวหนาฝายและผูบริหารของธนาคาร

เห็นวา เปนมาตราการที่ดีสำหรับลูกหนี้ แตรัฐไมไดมองผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร และ             

มองวาเปนการชวยเหลือที่ไมตรงจุด แตทางผูบริหารก็ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐขอความรวมมือใน

การใหพักชำระหนี้ใหกับลูกหนี้ เนื่องดวยธนาคารก็ยังเล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด 19 โดยมีการพักชำระหนี้ใหกับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

ในสวนของสถาบันการเงิน ก็ขาดรายได ไปตามลูกหนี้ที่พักหนี้ และสถาบันการเงินเองก็ตองกันเงิน

สำรองมากข้ึน เพ่ือปองกันความเสี่ยง ท่ีอาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคต 
 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน  มาตรการชวยเหลือ  การพักชำระหนี้ 

1. บทนำ 

 ความเปนมาและความสำคัญของปญหาอันเนื่องมาจาก ไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 เริ่มตนข้ึน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบเชื้อครั้งแรกในนครอูฮั ่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีน 

องคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันท่ี 30 มกราคม 

2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่วโลก ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ไวรัสมีการแพรเชื้อระหวางคน

ในลักษณะเดียวกับไขหวัดใหญ เชื้อไวรัสสามารถแพรกระจายผานจากละอองเสมหะ อ.พญ.รพีพรรณ 

รัตนวงศนรา มอรด (2020)  

ปจจุบัน ชวงตนป พ.ศ. 2564 ไวรัสโควิด19 ก็ยังคงแพรระบาดในหลายประเทศทั่วโลก มี                

การระบาดระลอกใหม ซ่ึงสงผลกระทบท้ังดานสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตเปนอยางมาก 

ซึ่งปจจุบันนี้ยังไมมียารักษาใหหายขาดได มีเพียงวัคซีนที่ฉีดเพื่อ ชวยทำใหอาการของโรคนี้เบาลง                  

การระบาดของไวรัสโควิด 19 นี้ กลายเปนปญหาใหญของทุกประเทศท่ัวโลก โดยสงผลกระทบไปยังทุก

ภาคสวนตั ้งแตระดับบุคคลไปจนกระทั ่งระดับโลก ซึ ่งสิ ่งที ่เห็นไดชัดที ่สุด คือเรื ่องของเศรษฐกิจ 

เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองที่พึ ่งพาการทองเที่ยว มีรายไดสวนใหญมาจากการทองเที่ยวและ                 

การสงออก เมื ่อเกิดโรคระบาดนี้ขึ ้น ในการระบาดในระยะแรก ๆ ทำใหรัฐบาลจำเปนที่จะตองปด

ประเทศ เพื่อไมใหคนนอกประเทศนำเชื้อโรคเขามาแพรกระจายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และคนใน

ประเทศเอง ก็คอนขางที่จะกักตัว และดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อปองกันตัวเองจากการที่จะตองสัมผัสกับ

ผูคน สถานที่ตาง ๆ เริ่มปดการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนสถานศึกษา สถานที่ทองเที่ยว 

สถานบันเทิง แหลงที่พักผอนหยอนใจ รานอาหาร ฯลฯ หลาย  ๆ สถานท่ี ตัดสินใจที่จะปดการใหบริการ 

บางสถานที่ก็ยังเปดใหบริการ แตจะมีการจัดการปองกัน โดยการเวนระยะหาง หรือเลี่ยงการที่จะให
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ผูคนอยูรวมกันจำนวนมาก เพื่อลดการสัมผัส ซึ่งนั่นก็หมายถึง การท่ีสถานที่นั้นปดการใหบริการหรือ 

ลดการใหบริการลง ก็จะตองขาดรายได หรือรายไดที่เคยมีนั้นลดลงไป ผูประกอบการก็ตองยอมที่จะ

ขาดรายไดในสวนนี ้ไป เพื่อประคับประคองใหธุรกิจสามารถดำเนินอยู ตอไปได แตในบางธุรกิจก็                   

ไมสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดเลย ยกตัวอยางเชน ธุรกิจโรงแรมที่ไมมีลูกคาทั้งคนในประเทศและ              

คนตางประเทศเขาใชบริการ สถานบันเทิงที่ไมสามารถเปดใหบริการได การเดินทาง ไมวาจะเปน                   

ทางบก หรือทางอากาศ ก็ไมสามารถใหบริการได เมื ่อเปนแบบนี้ ทำใหผู ประกอบการไมสามารถ              

แบกรับภาระตนทุนและการจายคาจางพนักงานได ซึ่งผูประกอบการหลาย ๆ แหงมีการกูยืมเงินเพ่ือ

เปนทุนในการดำเนินกิจการ เมื ่อไมมีรายไดไมมีเขามาก็ไมสามารถรับภาระในสวนของคาจางได 

พนักงานก็ตองพักงานชั่วคราว หรือบางรายอาจจะตองถูกเลิกการจางงาน เพราะนายจางก็ไมสามารถ

คาดเดาไดวาสถานการณจะเปนปกติเมื ่อไหร เมื ่อเกิดผลกระทบเชนนี้แลว ทั้งผู ประกอบการและ                    

ตัวพนักงานเองขาดรายได จึงขาดความสามารถในการชำระหนี้ เมื ่อเกิดปญหาเชนนี้ ธนาคารแหง

ประเทศไทยจึงไดทยอยออกมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ โดยเริ ่มตนจากลูกหนี้รายยอย โดยการขอ                 

ความรวมมือจากสถาบันการเงินปรับปรุงโครงสรางหนี้ และพักชำระหนี้ใหแกลูกหนี้ 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการดำเนินงานของมาตรการพักชำระหนี้ในสถานการณ

วิกฤตโควิด 19 นี้ เพื่อที่จะไดทราบถึงผลการดำเนินงานของการพักชำระหนี้ วามีประโยชนและเปน   

การชวยเหลือลูกหนี้ไดจริงหรือไม มีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน และการท่ีธนาคารยอมขาดรายไดไป

ในระยะเวลาหนึ่ง จะมีผลกระทบกับธนาคารอยางไร และธนาคารจะรับมือและแกไขปญหานี้อยางไร 

ใหธนาคารเองสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดในสถานการณเชนนี้ เพราะธนาคารถือเปนสถาบันหนึ่งท่ี

แสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หากธนาคารลมละลายอาจมีผลกระทบตอความมั่นคง

และความเชื่อม่ันในการลงทุนของไทยและตางประเทศเปนอยางมาก 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1  เพ่ือวิเคราะหนโยบายของรัฐ ท่ีชวยเหลือลูกหนี้ในมาตรการการพักชำระหนี้ 

2.2  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการหนี้ ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

2.3  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกหนี้ท่ีมีตอธนาคาร ในระยะเวลาชวงพักชำระหนี้ 

2.4  เพ่ือนำผลการศึกษามาเปนขอเสนอแนะ ในการพัฒนาและปรับปรุงการชวยเหลือและการ

ใหบริการใหดีข้ึน 

  



โชติกา ไชยตา 
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3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 ทราบถึงการบริหารจัดการหนี้ของธนาคาร ที่ถึงแมรายไดลดลงเปนระยะเวลานาน แต

ยังคงดำเนินธุรกิจตอไปได 

3.2 ทราบถึงความพึงพอใจของลูกหนี้ตอมาตรการพักชำระหนี้ วาเปนประโยชนและสามารถ

ชวยเหลือลูกหนี้ไดจริง 

3.3 ทราบถึงกระบวนการในการพักชำระหนี้วามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร และแกไขปญหา

นั้นอยางไร 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

วิจัยนี้เปนการศึกษาคนควาเกี ่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการที่ภาครัฐใหความชวยเหลือ

ประชาชน โดยการออกมาตรการพักชำระหนี้ ใหกับประชาชนที่เปนลูกหนี้ของธนาคาร ในสถานการณ 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารออนไลน 

บทความ บทสัมภาษณ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยจะนำเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ( 2542 ) ไดกลาวถึง ความหมายของคำวา ความพึงพอใจ 

ไวดังนี้ คำวา “พึง” เปนคำกริยาอื่น หมายความวา ยอมตาม เชน พึงใจ และคำวา  “พอใจ” หมายถึง 

สมชอบ ชอบใจ  

เชลลี่ (Shelly,1985 อางถึงใน กรรณิการ จันทรแกว, 2538 : 21) ไดสรุปไววาความพึงพอใจ 

เปนความรูสึกสองแบบของมนุษย ไดแก ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึก             

ในทางบวก เปนความรูสึกท่ี เมื ่อเกิดความรูสึกนี้ขึ ้นจะทำใหมนุษยเกิดความสุข กลาวไดวา เปน

ความรูสึกที่มีระบบสะทอนกลับ ความสุขเปนความรูสึกของบุคคลที่จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการนั้น 

ไดรับการตอบสนอง เมื ่อเกิดความตองการบุคคลจะตั้งเปาหมายเพื่อใหบรรลุ ความตองการความ               

พึงพอใจ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมทางกายภาพและลักษณะสวนบุคล 

อรรถพร คำคม (2546 : 29) ไดสรุปไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความ                 

พึงพอใจของแตละบุคคล ท่ีมีตอกิจการรมตาง ๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรูคานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลนั้นไดเคยผานมา ระดับของ 

ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตองการใหกับบุคคลนั้นได 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 18 อางถึงใน ปราการ กองแกว,2546 : 17) ไดกลาวไววา ความ            

พึงพอใจเปนปจจัยสำคัญหนึ่งที่ชวยใหงานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ 

นอกจากผูบริหารจะบริหารงานใหผู ใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ยังจำเปนตอง
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บริหารงานใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะ ความเจริญกาวหนาของการบริการเปน สิ่งสำคัญ

ประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี ้ถึงจำนวนผูมาใช บริการ ดังนั้นผูบริหารที่ดี ควรที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึง               

ปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ท่ีจะทำใหผูใตบังคับบัญชาและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดแนวคิดความพึงพอใจของลูกคาไววา   

ความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากการไดรับบริการจากผูใหบริการอยางเต็มท่ี ลูกคาจะรูสึกไดวา               

คุมคากับการไดมาใชบริการ ความพึงพอใจสำหรับการบริการนั้น สรางไดยากกวาตัวสินคา เนื่องจาก

คุณภาพของสินคา เปนสิ่งที่ถูกพัฒนามาแลว ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง แตคุณภาพการใหบริการนั้น

ขึ้นอยูกับพนักงานที่ตองใหบริการ ซึ่งอาจจะแปรผันไปตามอารมณและสถานการณตาง ๆ ณ ขณะนั้น 

หรือลูกคาที่เขามาใชบริการ ในบางรายอาจมีความตองการที่มากเกินกวาพนักงานจะใหบริการได                  

ในกรณีนี้อาจทำใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจขึ้นได ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจมี               

3 ปจจัย ดังนี้ 1. ผูรับบริการมีความตองการและมีความคาดหวังที่จะไดรับการบริการที่แตกตางกันไป 

และการเขารับบริการในแตละครั้งละความตองการนั้นก็อาจเปลี ่ยนไปดวย 2. ผู ใหบริการตองมี

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจในการไดเขารับบริการของลูกคาใหมีความประทับใจ และมี

ความพรอมทั้งดานรางกายและอารมณ ในขณะที่กำลังใหบริการ รวมถึงมีความเต็มใจในการใหบริการ

แกลูกคา 3. สภาพแวดลอมอื่น ๆ ตัวอยางเชน อุณหภูมิหรืออากาศ การตกแตงภายในและภายนอก  

ของสถานท่ี สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มาเขารับการบริการ หรือเขามาใชบริการ

ในสถานที่นั้น ๆ และจำนวนลูกคาที่มาใชบริการ มีผลตอความพึงพอใจของผูเขารับบริการดวยเชนกัน

หากมีผูเขารับบริการจำนวนมาก ทำใหแออัดและตองใชเวลาในการรอนาน ยอมสรางความไมอยาก                

ใชบริการ หรือหากจำเปนตองใชบริการจริง ๆ ในวันนั้นลูกคาจะมีแนวโนมของความไมพอใจสูงกวา

ปกติและอาจทำใหเกิดอารมณฉุนเฉียวไดทั้งผู ใหบริการและผูรับบริการ สิ่งที่จะสามารถแกปญหา

เบื ้องตนไดก็คือ ตองจัดการลำดับกอน-หลัง ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนผู ใหบริการก็ตองมี              

ความพรอมในการจัดการกับอารมณของตนเอง 

พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อางถึงใน 

ภูษิต สายก้ิมซวน, 2550 : 18 -20) กลาววา หลักการบริการท่ีดี ตองประกอบดวย  

1. ความเชื่อมั่นและความไววางใจ การใหบริการจะตองมีความถูกตองและแมนยำ และ 

เหมาะสม รวมไปถึงความสม่ำเสมอในมาตรฐานการใหบริการ ดังนั้น การใหบริการทุกครั้งจะตองมี

มาตรฐานการใหบริการที่ดีเหมือนเดิม ทำใหผูเขารับบริการรูสึกวา ผูใหบริการมีความเต็มใจใหบริการ 

และไววางใจได  

2. สมรรถภาพในการใหบริการ ผู ใหบริการตองมีทักษะและความรูความสามารถและมี              

ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการไดอยางประทับใจ  
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3. ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผู มารับบริการ สามารถตอบสนอง              

ความตองการดานตาง ๆ ของผูมารับบริการ ไดทันทวงที มีความรวดเร็วและใชเวลาไดอยางเหมาะสม

ในการใหบริการ  

4. ความสุภาพและมีอัธยาศัยดี พนักงานทุกคน จะตองมีความสุภาพ นอบนอม ใหเกียรติ 

และเอาใจใส ผูมาเขารับบริการ รวมทั้งตองมีกิริยามารยาทที่ดี การแตงกายสุภาพเรียบรอยและการใช

ถอยคำท่ีเหมาะสม  

5. การเขาถึงบริการ ผูมารับบริการจะตองเขาถึงการบริการไดงาย มีขั ้นตอนที่ไมยุ งยาก

ซับซอน และตองไดรับความสะดวก จากการใหบริการของพนักงาน รวมถึงการบริการนั้นจะตองมีเพียงพอ

และท่ัวถึง  

6. ความนาเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตยและความจริงใจในการใหขอมูลผูเขารับบริการ                

โดยยื่นขอเสนอใหตรงกับความสนใจอยางแทจริงของผู รับบริการ ซึ่งก็ถือเปนสิ่งที่สำคัญที่ส ุดใน           

การแสดงความจริงใจและซ่ือตรงตอลูกคา  

7. การสื่อสาร ผูใหบริการตองใหขอมูลในดานตาง ๆ อยางชัดเจนและครบถวนตามความ 

เปนจริงแกผู เขารับบริการ นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงความเหมาะสมและความพรอมในดานตาง ๆ             

ของผูเขารับบริการดวย  

8. สรางความรูสึกใหผู รับบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชื่อเสียง                   

และไมเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของผูเขารับบริการ  

9. มีมาตรฐานของการบริการ ทำใหผูมาเขารับบริการรับรูถึงคุณภาพที่ไดรับในแตละครั้ง                   

ในการเขารับบริการ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ชวยสรางมาตรฐานของการบริการ ไดแก การใชรอยยิ้ม เปน   

สื่อในการแสดงความมีอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ น้ำเสียงออนหวานและจริงใจ ทำใหผูเขารับบริการ

รูสึกสบายใจและประทับใจ  

10. ศึกษาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผู มารับบริการ ในกรณีที ่เปนลูกคาประจำ ผู ให             

บริการควรจะมีความเขาใจ และรูจักผูมาเขารับบริการของตนเองเปนอยางดี 

การวัดระดับความพึงพอใจ 

สรชัย พิศาลบุตร (2551 : 98-99) ไดกลาวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคานั้น มี 2 วิธี 

คือ  

1. ใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นของผูเขาใชบริการ เปนการวัดระดับความพึงพอใจของ                  

ผูเขาใชบริการจากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเขาใชบริการโดยตรง ทำไดโดยการ กำหนดคามาตร

วัดระดับความพึงพอใจที่ผูเขาใชบริการที่มีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ๆ และกำหนดเกณฑ                  

ชี้วัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ที่ลูกคาหรือผูเขาใชบริการมีความรูสึกตอคุณภาพของสินคาหรือบริการ

นั้น ๆ  
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2. วัดจากตัวชี้วัดระดับคุณภาพการใหบริการที่ผูใหบริการกำหนดขึ้น โดยการวัดระดับจาก

ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูเขาใชบริการ จากเกณฑชี้วัดระดับคุณภาพสินคาหรือบริการที่ไดกำหนด

ขึ้นมานั้น อาจใชเกณฑจากคุณภาพระดับตาง ๆ ที่ผู ใหบริการกำหนดขึ ้น โดยผูใหบริการจะเปน                       

ผูประเมินผลการใหบริการใหเปนไปตามคามาตรฐานกลาง หรือตามมาตรฐานสากลของการใหบริการ

ในกลุมหรือประเภทนั้น ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไมนั้น มักขึ้นอยู                   

กับการใหบริการของผูใหบริการ ประกอบกับระดับความรูสึกของผูมาใชบริการที่ไดรับจากมิติตาง ๆ

ของแตละบุคคลซ่ึงอาจจะมีความตองการท่ีหลากหลายและแตกตางกันกันไป 

4.2 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ 

 ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ ( อางถึงใน ศิริพร ตันติพูลวินัย 2538 : 8 ) ปจจัยที่สงผล   

ตอความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ ความรูสึกยินดี

ของผูเขารับบริการในดานตาง ๆ และเกิดความรูสึกในทางบวก ซึ่งปจจัยที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจ                 

มีหลายปจจัย ไดแก 

1. ปจจัยเกี่ยวกับผูใหบริการ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีของผูใหบริการ มีที่มีผลตอความ                   

พึงพอใจของผูมาเขารับบริการ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 6 ดาน ดังนี้  

1.1 ดานบุคลิกภาพของเจาหนาท่ี หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลท้ัง 

ภายในภายนอก ที่แสดงออกมาดวยกริยาทาทาง ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ยิ้มแยม 

แจมใส เต็มใจใหบริการ ตลอดจนลักษณะนิสัย อุปนิสัย และการแตงกายท่ีเหมาะสม  

1.2 ดานระบบการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอยางใด

อยางหนึ ่งของผู ใหบริการ เพื ่อตอบสนองความตองการของผู เขารับบริการ ใหไดรับในสิ ่งที ่เขา

ตั้งเปาหมายไว โดยวิธีการใหบริการตองมีความสะดวกรวดเร็ว เขาใจงาย ไมยุ งยากสลับซับซอน               

จนเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน มีความเสมอภาค เม่ือไดรับบริการตรงตามเปาหมาย ผูรับบริการก็จะ

เกิดความพึงพอใจจากการใหบริการในครั้งนั้น 

1.3 ดานสภาพแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูภายในและภายนอกองคการ ซึ่งมีอิทธิพล

ตอองคการและการปฏิบัติงานของผูใหบริการ ไมวาจะเปนสิ่งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได รวมไปถึง             

สิ่งตาง ๆ ทางกายภาพที่อยูรอบ ๆ องคการ ไดแก อาคาร สถานท่ี อุปกรณสำนักงาน เทคโนโลยี และ

สิ่งอำนวยความสะดวกใหแกผูเขารับบริการ เปนตน 

1.4 ดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ผูเขารับ

บริการไดรับจากการดำเนินงานโดยรวมขององคการตามมาตรฐานท่ีไดองคการไดวางไว ไมวาจะเปนใน

เรื่องของความตอเนื่องในการใหบริการและตรงความคาดหวังของผูเขารับบริการ โดยมีการปรับปรุง

และพัฒนาการใหบริการอยูเสมอ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซอน ดำเนินการไดรวดเร็วเปนการสราง

ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ  



โชติกา ไชยตา 

 
                                                                                                                        407 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

1.5 ดานระยะเวลาในการเปดใหบริการ หมายถึง ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ตาง ๆ ของผูใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ ใหเกิดความพึงพอใจตอกิจกรรม

นั้น ๆ โดยมุงเนนท่ี คุณภาพ คือ การจัดสรรเวลาในการใหบริการในแตละครั้ง จัดลำดับกอน-หลัง 

ระยะเวลาในการเขารับบริการไมนาน มีความรวดเร็ว เขาถึงบริการไดงาย และระเบียบขั ้นตอน                  

ไมซับซอน ชัดเจนเขาใจงาย 

1.6 ดานความสะดวกในการใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ แกปญหา 

หรือการดำเนินการตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูเขารับบริการ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานชัดเจน 

เขาใจงาย มีชองทางการใหบริการที่หลากหลายและเพียงพอ มีสภาพแวดลอมที่ดี สำหรับผูมาเขา               

รับบริการท่ีจุดใหบริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 

4.3 บทบาทของสถาบันการเงินในวิกฤตโควิด 19 

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 นั้นไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก และสถาบัน

การเงินถือเปนสถานบันที่ใหการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการเงินใหมีเสถียรภาพ แตในสถานการณ

วิกฤตเชนนี้ ความเสี ่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของประชาชนและภาคธุรกิจมีความเปนไปไดสูง 

เนื่องจากยังมีความไมแนนอน วาวิกฤตโควิด 19 จะสิ้นสุดเมื่อไร และสถานการณหลังวิกฤตโควิด 19 

เศรษฐกิจจะสามารถฟนตัวไดดีขนาดไหน สถาบันการเงินจึงตองดูแลลูกหนี้กลุมที่ยังมีควาสามารถ                 

ในการชำระหนี้นี ้ไว เพื่อปองกันไมใหผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 มากระทบกับการชำระหนี้ที่ดี               

ของลูกคากลุมนี้ 

สถาบันการเงินพรอมใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ที่สถาบัน

การเงิน เห็นวา ยังมีความพรอมที่จะลงทุนในกิจการของตัวเองเพิ่มได บางแหงอาจจะขอหลักประกัน

เพิ่มหรือตองการใหลูกหนี้วางเงินบางสวนเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อใหมเพื่อใชเสริม

สภาพคลองใหกับผูประกอบการในสถานการณที่รายไดไมแนนอนเชนนี้ ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวง               

การคลังจะชวยเหลือ โดยจะชดเชยหนี้บางสวนใหแกสถาบันการเงินที่ปลอยกู เพื่อใหสถาบันการเงิน

ปลอยสินเชื่อใหมแกผูประกอบการที่มีประวัติการชำระดีและยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้                   

ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษรอยละ 2 ตอป เพื่อชวยในการฟนตัวของเศรษฐกิจ และถือเปนการชวยสราง

โอกาสทางธุรกิจใหมใหกับผูประกอบการดวย รวมไปถึงการลดตนทุนในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะ                

เปนการลดคาเชาสถานประกอบการ การลดอัตราภาษี เพื ่อเพิ ่มเงินสดใหธุรกิจและชวยบรรเทา               

คาจางงาน การใหความชวยเหลือ หนวยงานที ่เกี ่ยวของควรใหความรวมมือกันเพื ่อชวยเหลือ

ผูประกอบการ SMEs ควบคูกับการใหความชวยเหลือของสถาบันการเงิน และหลังมาตรการชวยเหลือ

ลูกหนี้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาท่ี ธปท.ประกาศ อัตราการผิดนัดชำระหนี้ของภาคธุรกิจและครัวเรือน

อาจเพิ่มสูงขึ้น แตยังอยูในระดับที่สถาบันการเงินยังสามารถบริหารจัดการได แตสถาบันการเงินก็ตอง

เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจมีความรุนแรงและยาวนานกวาท่ีคาดการณไว โดยสถาบัน

การเงินตองกันเงินสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดอยลงของคุณภาพสินเชื่อหลังมาตรการชวยเหลือ
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ลูกหนี้เริ่มทยอยหมดลง พรอมท้ังรักษาเงินกองทุนใหสูง ดวยการชะลอการจายเงินปนผลและการซ้ือหุน

คืนของสถาบันการเงิน เพื่อเตรียมรับมือกับแนวโนมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ภายหลังสถานการณกลับสู

ภาวะปกติ สถาบันการเงินคอยกลับมาใหผลตอบแทนแกผูถือหุนดังเดิม และถึงแมวา จะคาดการณ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 จะอยูในระดับที่สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการได 

แตการเสริมสรางระดับเงินกองทุนและเงินสำรองเผื่อไว เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับผลกระทบที่อาจ                 

มีความรุนแรงและยาวนานกวาที่เคยคาดการณไว จะชวยรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

เพื ่อใหสามารถทำหนาที ่ไดอยางตอเนื ่องในการสนับสนุนการฟ นตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไป                    

ดร.นันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ ( 2563 ) 

4.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- ท่ีอยูปจจุบัน 

- อาชีพ  

- รายได 

ปจจัยดานประสิทธิภาพใน            

การชวยเหลือลูกหนี ้

-  ดานข้ันตอนการเขารับบริการ 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

- ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม 

- ดานขอมูลขาวสาร 

 

 

ความพึงพอใจในมาตรการ

ชวยเหลือของภาครัฐและ

ธนาคาร ในการพักชำระหนี้

ใหกับลูกหนี้ ในวิกฤตโควิด 

19 กรณีศึกษา ธนาคาร

เกียรตินาคินภัทร 

การตัดสินใจของ

ลูกหน้ีในการเขารวม

ในมาตรการชวยเหลือ

ในการพักชำระหน้ี 
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5. ระเบียบวิธีการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของธนาคาร

เกียรตินาคิน รวมถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการชวยเหลือของภาครัฐและธนาคาร 

การพักชำระหนี้ชวง Covid19 จากลูกหนี้ 

2. ขอบเขตดานแหลงขอมูลหรือพื้นที่การศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะแหลงขอมูล

ภายในธนาคารเกียรตินาคินที่สามารถเปดเผยได ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย การสัมภาษณ

ผูบริหาร หัวหนางาน และกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาของธนาคารเกียรตินาคิน 

3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาตั้งแตเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564 

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 กลุม 

1. ผูบริหารและหัวหนาฝาย ซึ่งจะเปนผูชวยเหลือและใหบริการลูกหนี้หรือประชาชนใน               

ชวงโควิด19 

2. กลุมตัวอยางลูกคาท่ีพักชำระหนี้ของธนาคาร โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

(1) วิธีการสัมภาษณ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลคือ 

ผูบริหาร หัวหนาฝาย จำนวน 3 ทานการสัมภาษณจะมีทั้งแบบนัดพบ และ แบบสัมภาษณออนไลน 

โดยจะมีการกำหนดขอคำถามไวลวงหนา ขอคำถามเปนแบบคำถามปลายเปด เพื่อใหผูใหสัมภาษณ

สามารถตอบคำถามสัมภาษณไดอยางอิสระ และใชขอคำถามเดียวกันในการสัมภาษณ ผูวิจัยจะกำหนด

วันนัดสัมภาษณและแจงใหผูถูกสัมภาษณทราบกอนลวงหนา และจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลจาก              

การสัมภาษณโดยการจดบันทึก บันทึกเสียง และขออนุญาตผูถูกสัมภาษณกอนทุกครั้ง โดยขอคำถาม

ประกอบ 3 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ/-สกุล ตำแหนง

งาน  

  สวนที ่ 2 เปนคำถามปลายเปดใหผู ถูกสัมภาษณอธิบายความคิดเห็น/เสนอแนะ 

ประกอบดวย 3 ขอ ไดแก  

   (1) ขอคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการการพักชำระหนี้วาเปนการชวยเหลือท่ีได               

ผลจริงหรือไม มีขอดี ขอเสีย กับธนาคารหรือลูกหนี้อยางไรบาง 

   (2)    นโยบาย วิธีบริหารจัดการหนี้และบริหารธุรกิจอยางไร กับรายไดท่ีลดลง 

เพ่ือใหธนาคารสามารถดำเนินการตอไปได 

   (3)   ขอเสนอแนะ/สิ่งที่ตองดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อใหมาตรการหรือการ

ชวยเหลือนี้ ดีข้ึนและเหมาะสมกับทุกฝาย 
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(2) วิธีการทำแบบสอบถาม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางของลูกคาจำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามที่เปนกระดาษและแบบสอบถามทาง

ออนไลน    มีการกำหนดขอคำถามไวลวงหนา ขอคำถามเปนแบบคำถามปลายปด เปนการสอบถาม

โดยไมระบุชื่อ โดยแบบสอบถามประกอบ 3 สวน ดังนี้ 

   สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุการศึกษา ท่ีอยู อาชีพ รายได 

   สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในกระบวนการการพักชำระหนี้ 

ประกอบดวย 

- ดานข้ันตอนการเขารับบริการ           3    ขอ 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ               3    ขอ 

- ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม           3    ขอ 

- ดานขอมูลขาวสาร            3    ขอ 

- ความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้                5    ขอ 
 

โดยมีการกำหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมมาตรการพัก

ชำระหนี ้ล ักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรส วนประมาณคา (rating scale) โดยแบงระดับ

ความสำคัญเปน 5 ระดับ ดังนี้  

5 หมายถึง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริการระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริการระดับมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริการระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริการระดับระดับนอย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริการระดับนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหจากการเสนอปญหา/ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง

การใหความชวยเหลือทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน (ธนาคาร) เปนคำถามปลายเปดเพื ่อให

ผูตอบไดแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะห ดังนี้ 

1. นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาแยกแตละประเด็น โดยสรุปในรูปแบบการบรรยาย              

เชิงพรรณนา 

2. นำขอมูลที่ไดจากการแบบสอบถามมาทำตารางเปรียบเทียบ เพื่อสรุปความเหมือนและ  

ตางของขอมูลท่ีไดจากการประกอบการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1) รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด  

2) ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 

3) จัดคำตอบเปนกลุมและเปนหมวด โดยกำหนดรหัสขอมูลพรอมท้ังจัดทำคูมือ 

4) ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 

5) สรุปและอภิปรายผล ของความพึงพอใจกับมาตรการชวยเหลือการพักชำระหนี้ 

พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขใหดีขึ้น ใหตรงความตองการของประชาชน และเปนประโยชน                

ตอธนาคารและลูกหนี้ 

6. ผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งก็คือ กลุมตัวอยางของ

ลูกคาท่ีพักชำระหนี้ของธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารอ่ืน ๆ จำนวน 400 คน จำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ท่ีอยูปจจุบัน  อาชีพ และรายได ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและ

แสดงคารอยละ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เปนเพศหญิง จำนวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาอยู ใน                 

ระดับปริญญาตรี พักอาศัยอยูใน กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน รายได 

15,001-30,000 บาท โดยเปนลูกคาของธนาคารธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่ไดพักชำระหนี้ 185 คน        

คิดเปนรอยละ 46.3 และมีการพักชำระโดยอัตโนมัติ ไป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 สินเชื่อ                  

ท่ีขอพักชำระหนี้สวนใหญเปน สินเชื่อรถยนต/จักรยานยนต จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 

ตารางท่ี 1: แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบ   

สอบถาม จำแนกตามการพักชำระหนี้ 

การพักชำระหนี้ จำนวน รอยละ 

ไมไดพักชำระหนี้ 198 49.5 

ทำเรื่องขอพักชำระเอง 185 46.3 

พักชำระโดยอัตโนมัติ 17 4.3 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 2:  แสดงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบ 

สอบถาม จำแนกตามประเภทสินเชื่อท่ีพักชำระหนี้ 

ประเภทสินเชื่อท่ีพักชำระหนี ้ จำนวน รอยละ 

ไมไดพักชำระหน้ี 198 49.5 

สินเช่ือบุคคล 43 10.8 

สินเช่ือรถยนต/จักรยานยนต 103 25.8 

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย 44 11.0 

สินเช่ือบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด 10 2.5 

สินเช่ืออ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100 
 

สวนท่ี 2 กระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวกรวดเร็ว และการเขาถึงบริการ กับทางธนาคารตาม

มาตรการชวยเหลือของรัฐ  

สถิติที่นำมาใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย (X�) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตารางท่ี 3:  คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวก

รวดเร็ว และการเขาถึงบริการของธนาคารโดยรวม 

กระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวกรวดเร็ว 

และการเขาถึงบริการของธนาคาร 

( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

ดานข้ันตอนการเขารับบริการ 3.94 .548 มาก 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.00 .520 มาก 

ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม 3.99 .541 มาก 

ดานขอมูลขาวสาร 3.95 .554 มาก 

รวม 3.97 .506 มาก 
 

ตารางท่ี 4:  คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวก

รวดเร็ว และการเขาถึงบริการของธนาคาร ดานข้ันตอนการเขารับบริการ 

ดานขั้นตอนการเขารับบริการ ( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

ข้ันตอนวิธีการดำเนินงานมคีวามเหมาะสมไมยุงยาก 3.95 .629 มาก 

แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล 3.92 .634 มาก 

มีการสงรายละเอียดผลการดำเนินการ (การพักชำระหน้ี)                

ใหทราบอยางชัดเจน 

3.96 .625 มาก 

รวม 3.94 .548 มาก 
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ตารางท่ี 5:  คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวก

รวดเร็ว และการเขาถึงบริการของธนาคารดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ เต็มใจใหบริการ 4.02 .546 มาก 

เจาหนาท่ีใหขอมูลรายละเอียดท่ีชัดเจน เขาใจงาย 3.99 .551 มาก 

เจาหนาท่ีใหบริการเปนไปตามลำดับกอน-หลัง 4.00 .569 มาก 

รวม 4.00 .520 มาก 
 

ตารางท่ี 6: คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวก

รวดเร็ว และการเขาถึงบริการของธนาคาร ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม 

ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม ( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม รักษา

ระยะหางตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรสั            

โควิด 19 

3.99 .590 มาก 

สามารถเดินทางเขาใชบริการไดอยางสะดวก ท้ังรถสวนตัวและ           

รถสาธารณะ 

3.98 .559 มาก 

เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัย  4.00 .582  

สถานท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม รักษา

ระยะหางตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรสั               

โควิด 19 

3.99 .541 มาก 

รวม 3.98 .559 มาก 

 
ตารางท่ี 7:  คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวก

รวดเร็วและการเขาถึงบริการของธนาคารดานขอมูลขาวสาร 

ดานขอมูลขาวสาร ( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

ขอมูลขาวสารมีความครบถวน ทันสมัย และนาสนใจ 3.97 .568 มาก 

มีชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย เขาถึงไดงาย 3.93 .601 มาก 

ไดรับขอมลูขาวสาร รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 3.95 .637 มาก 

รวม 3.95 .554 มาก 
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ตารางท่ี 8: คาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี ้

ดานขอมูลขาวสาร ( X ) S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 

ทานเห็นวามาตรการพักชำระหน้ี สามารถชวยแบงเบาภาระของ

ทานในสถานการณน้ีไดจริง 

4.05 .604 มาก 

ทานไดรับประโยชนจากมาตรการพักชำระหน้ี มากนอยแคไหน 4.07 .590 มาก 

ทานเห็นวามาตรการพักชำระหน้ีมีความเปนธรรมกับทุกฝาย 3.97 .602 มาก 

ทานเห็นวามาตรการพักชำระหน้ี ควรขยายระยะเวลาไปจนกวา

สถานการณจะกลับเขาสูสภาวะปกติ 

4.70 .592 มากท่ีสุด 

ทานคิดวาภาครัฐและเอกชน ไดยืน่มือเขามาชวยเหลือลูกหน้ีได

เปนอยางด ี

3.89 .600 มาก 

รวม 4.13 .483 มาก 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

 ในสวนนี้ ผู ศึกษาใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานประสิทธิภาพใน                   

การชวยเหลือลูกหนี ้ตามมาตรการของรัฐและการใหบริการของธนาคารที ่มีผลตอความพึงพอใจใน

มาตรการพักชำระหนี้ โดยใชวิธีการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีเพ่ิมตัวแปร

อิสระแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) โดยรายละเอียดดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9: แสดงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานประสิทธิภาพที่มีผลตอความ                  

พึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ 

ปจจัยดานประสิทธิภาพ B Beta t Sig 

คาคงท่ี (Constant) 1.351  7.198 .000 

ดานข้ันตอนการเขารับบริการ .214 .243 2.567 0.011* 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ .262 .282 2.501 0.013* 

ดานความสะดวก/สิ่งแวดลอม .158 .176 1.547 0.123 

ดานขอมูลขาวสาร .066 .076 .684 0.495 

  R2 = 0.532, Adjusted R2 = 0.523, F = 56.029, *p < 0.05  

 
เมื ่อวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกำหนด (R Square =0.532) พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพ                 

มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้  รอยละ 53.2 สวนที่เหลืออีก

รอยละ 46.8 มาจากปจจัยดานอื่น ๆ ผลการวิเคราะหคาสถิติทดสอบพบวามีคา F = 56.029 ซึ่งมีคา Sig. 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมี อิทธิพลตอตัวแปรตาม    
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สรุปไดวา ปจจัยดานประสิทธิภาพสามารถพยากรณถึงความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ได

ในสวนของกระบวนการการพักชำระหนี้ ความสะดวกรวดเร็ว และการเขาถึงบริการ กับทางธนาคารตาม

มาตรการชวยเหลือของรัฐ โดยมีปจจัยดานคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ลูกคาที่เปนกลุมตัวอยางที่ใหความคิดเห็นตอกระบวนการการพักชำระหนี้ ประกอบดวยความสะดวก

รวดเร็ว การเขาถึงบริการของธนาคาร ดานข้ันตอนการเขารับบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานความ

สะดวก/สิ่งแวดลอม ดานขอมูลขาวสาร และความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ในภาพรวมอยู ใน             

ระดับมาก 

ปญหาหรือขอเสนอแนะอื ่นๆ ของกลุ มตัวอยาง ที ่เกี ่ยวของกับการพักชำระหนี้ในชวง

สถานการณโควิด 19 

1. ธนาคารควรลดดอกเบี้ยใหกับลูกหนี้ 

2. ธนาคารควรพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติและครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภทของสินเชื่อ 

3. รัฐบาลควรใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีวางงาน 

4. ธนาคารควรมีมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ในชวงสถานการณโควิด 19 จนกวาสถานการณเขาสู

สภาวะปกติ 

5. ธนาคารควรมีนโยบายการพักชำระหนี้ท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 
 
7. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในมาตรการชวยเหลือของภาครัฐและธนาคาร ในการพักชำระหนี้

ใหกับลูกหนี้ ในวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีประเด็นสำคัญที่สามารถนำมา

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 ปจจัยดานประสิทธิภาพในการชวยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของรัฐและการใหบริการของ

ธนาคารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ในระดับมาก 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพ ดานขั้นตอนการเขารับบริการในการชวยเหลือ

ลูกหนี้ตามมาตรการของรัฐและการใหบริการของธนาคารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้ 

ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ขั้นตอนหรือวิธีการของธนาคารที่ใหบริการกับลูกคาในการทำธุรกรรมดานการเงิน

นั้นจำเปนตองมีขั ้นตอนที่งายไมซับซอนสามารถลดขึ้นตอนการทำงานของเจาหนาที่และทำใหลูกคา                    

ทำธุรกรรมไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ขั้นตอนการใหบริการของธนาคารจึงควรลดความยุงยากและ

อำนวยความสะดวกใหกับลูกคาใหมากที่สุดและจะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจดวยเชนเดียวกัน                       

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 

1994 อางถึงใน ภูษิต สายกิ้มซวน, 2550 : 18 -20) กลาววา หลักการบริการที่ดี คือ การเขาถึงบริการ                   
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ผูมารับบริการจะตองเขาถึงการบริการไดงาย มีขั้นตอนที่ไมยุงยากซับซอน และตองไดรับความสะดวก 

จากการใหบริการของพนกังาน รวมถึงการบริการนั้นจะตองมีเพียงพอและท่ัวถึง  

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในการชวยเหลือลูกหนี้

ตามมาตรการของรัฐและการใหบริการของธนาคารที่สงผลตอความพึงพอใจในมาตรการพักชำระหนี้                    

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจาหนาที่ของธนาคารที่มีบุคลิกที่ดีและการใหบริการดวยความกระตือรือรนรวมถึง

การใหบริการดวยความสุภาพและเต็มใจพรอมที่จะใหรายละเอียดกับผูใชบริการหรือลูกคาที่มาติดตอ             

กับธนาคาร ดังนั้น การใหบริการของทางธนาคารเมื่อเกิดปญหาระหวางการบริการลูกคายอมจะไดรับ            

การบริการจากเจาหนาที่ดวยความสุภาพและไดรับความรวดเร็วตามลำดับกอนหลัง ซึ่งสอดคลองกับ   

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ อางถึงใน ศิริพร ตันติพูลวินัย (2558) ไดกลาวถึง ปจจัยที่สงผลตอ      

ความพึงพอใจ คือ สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ ความรูสึกยินดีของผูเขา     

รับบริการในดานตาง ๆ และเกิดความรูสึกในทางบวก ซึ่งปจจัยที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจมีหลายปจจัย 

เชน ปจจัยเกี่ยวกับผูใหบริการ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีของผูใหบริการ มีที่มีผลตอความพึงพอใจของ               

ผูมาเขารับบริการ โดยเฉพาะในดานบุคลิกภาพของเจาหนาท่ี หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล              

ทั้งภายในภายนอก ที่แสดงออกมาดวยกริยาทาทาง ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ยิ้มแยม 

แจมใส เต็มใจใหบริการ ตลอดจนลักษณะนิสัย อุปนิสัย และการแตงกายท่ีเหมาะสม 

 สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กับการรวมมือกับภาครัฐที่ออกมาตรการชวยเหลือ โดยการ   

พักชำระหนี้ใหกับลูกหนี ้ในวิกฤตโควิด 19 จากการสัมภาษณหัวหนาฝายและผูบริหารของธนาคารเห็นวา 

เปนมาตราการที่ดีสำหรับลูกหนี้ แตไมไดมองผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร และมองวาเปน                          

การชวยเหลือไมตรงจุด แตอยางไรก็ตามทางผูบริหารก็ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐขอความรวมมือใน   

การใหพักชำระหนี้ใหกับลูกหนี้ เนื่องดวยธนาคารก็ยังเล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด 19 โดยมีการพักชำระหนี้กับลูกหนี้ที ่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

โดยเฉพาะลูกหนี ้ที ่ประกอบธุรกิจขนาดยอม (SME) ที่ไดรับผลกระทบไมสามารถประกอบกิจการได

ตามปกติ ทำใหรายไดลดลง และธนาคารไดบริหารจัดการธุรกิจโดยการแบงประเภทลูกคาเปนคลัสเตอร 

โดยแบงเปน กลุมลูกคาท่ีจะไมใหสินเชื่อใหม กลาวคือ ไมใหสินเชื่อใหมกับธุรกิจท่ีอยูในกลุมเสี่ยง แตหาก

เปนลูกหนี้เกาที่ยังมีประวัติดีและยังคงมีความสามารถในการผอนชำระอยูก็จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป          

ในสวนของสถาบันการเงิน ก็ขาดรายได ไปตามลูกหนี้ที่พัก และสถาบันการเงินเองก็ตองกันเงินสำรอง                

มากขึ้น เพื่อปองกัน ความเสี่ยงอาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะตกต่ำในอนาคต และลูกหนี้ที ่เปน

ผูประกอบการก็มีรายไดลดลง หรืออาจจะตองปดกิจการ ลูกหนี้ท่ีเปนลูกจางอาจถูกเลิกจางหรือถูกพักงาน 

ทำใหขาดรายได ซึ่งสถานการณนี้สงผลกระทบไปทั่วทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุพัตรา                       

รุงรัตน, ซูลฟกอร มาโซ, ยุทธนา กาเด็ม  (2563 : 69-75) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากสถานการณโควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา

ประชาชนไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากสถานการณไวรัสโควิด 19 ทำใหรายไดในครัวเรือน                 
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ลดลง และในบางครอบครัวแทบจะไมมีรายไดมาใชจายในครอบครัว จึงสงผลกระทบไปถึงหนี้สินใน

ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ชำระหนี้ไมตรงตามกำหนด ซึ่งถาหาก

สถานการณยังเปนเชนนี้ อาจสงผลระยะยาว จากผลการสำรวจพบวา ประชาชนอยากใหรัฐบาลมี                   

การชวยเหลือเงินเยียวยา โดยเพิ่มเงินเยียวยาใหมากข้ึน ครอบคลุมทุกสายอาชีพและทั่วถึงประชาชนทุก

คน ชวยสงเสริมการสรางงานสรางอาชีพภายในชุมชน ไมวาจะเปนอาชีพหลักหรือเปนอาชีพเสริม ให                     

กับประชาชนเพ่ือชวยเพ่ิมรายได 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากขอมูลการใหสัมภาษณของประธานสายวิเคราะหและพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายยอย หัวหนา

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ และ หัวหนาฝายติดตามทวงหนี้และจัดการประมูลทรัพยรอขายของธนาคารเกียรติ

นาคินภัทร ผูวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะเปนรายขอไดดังนี้ 

1. ความชวยเหลือของภาครัฐ ในมาตรการพักชำระหนี้ ควรมีมาตรการชวยเหลือลูกหนี้และ

ธนาคารใหมีสภาพคลอง เชน อนุญาตใหลดดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 

19 และรัฐยอมจายสวนตางใหกับทางธนาคารเพ่ือใหเกิดสภาพคลองและสามารถดำเนินกิจการตอไปได 

2. การบริหารจัดการของธนาคารในฐานะที ่เปนผู ปลอยสินเชื ่อ โดยทางธนาคารจะตองมี               

นโยบายที่สามารถชวยเหลือลูกหนี้ที ่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 19 โดยตรง พิจารณาเปน           

รายกรณี 

3. ขอเสนอแนะสำหรับภาครัฐในการชวยเหลือธนาคาร รัฐบาลควรหาทางกระตุนเศรษฐกิจ              

อยางเรงดวนเพื่อให GDP ของประเทศไมใหต่ำลงมากกวานี้  เชน อาจจะเพิ่มการผลิตใหมากขึ้น และ

ปองกันไมใหเกิดการวางงานในระยะนี้ 

4. รัฐบาลควรลำดับความสำคัญในการแกไขปญหา เพราะในสถานการณนี้สิ่งที่จำเปนที่สุดคือ

วัคซีน เพราะถึงแมวาจะออกมาตรการใหพักชำระหนี้ออกไปอีก 1 ป แตประชาชนยังไมสามารถออกมา              

ใชชีวิตตามปกติได ไมมีการใชจาย เศรษฐกิจก็ไมหมุนเวียน 

5. รัฐบาลควรบริหารงานแบบเปนองครวม ไมควรมองวาหนาที ่นี้เปนของหนวยงานนี ้ตอง

รับผิดชอบ ตางคนตางทำ เพราะจะทำใหมาตรการตาง ๆ ท่ีประกาศใช ไมตรงจุดและไมยั่งยืน 

6. รัฐบาลควรอาศัยสถานการณนี้ ในการทบทวนความลมเหลวในอดีตที ่ผานมาของวิกฤติ

เศรษฐกิจ สังคม และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิรูปและพัฒนาสิ่งที่เคยลมเหลว ความเขมแข็งของ

สังคมไทย เริ่มตั้งแตฐานรากของชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 
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ความพึงพอใจในมาตรการชวยเหลือของภาครัฐและธนาคารที่ชวยในการพักชำระหนี้ของประชาชน ในวกิฤต COVID19   
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในมาตรการชวยเหลือของ

ภาครัฐและธนาคาร ในการพักชำระหนี้ใหกับลูกหนี้ ในวิกฤตโควิด 19 กับธนาคารอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ

และนำผลการวิจัยท่ีไดมาปรับกลยุทธการดำเนินงานของธนาคารตอไป   

2. ควรศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกยิ่งขึ ้น เพื่อเปนประโยชนใน                  

การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินท่ี

คลายคลึงกัน   

3. แนะนำใหทำการศึกษากับกลุมประชากร/ กลุมตัวอยางกลุมอ่ืน ๆ เพราะจะทำใหไดงานวิจัยท่ี

มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เชน กลุมตัวอยางที่ไมตองการการพักชำระหนี้แตไดรับผลกระทบจาก

สถานการณโรคโควิด 19 เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการของกลุมตัวอยางนี้อยางแทจริง 

บรรณานุกรม 

กระทรวงการคลัง. (13 มี.ค. 2563). มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาตอเศรษฐกิจ

ไทย ท้ังทางตรงและทางออม ระยะท่ี 1. สืบคนจาก https://www.mof.go.th/th/detail/2020-

04-03-10-20-57/2020-03-13-21-18-06 

ขาว ธปท. ฉบับที่ 17/2563. เรื่อง มาตรการชวยเหลือดานสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจาก 

COVID-19. สืบคนจาก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/  

2020/Pages/n1763.aspx 

ขาว ธปท. ฉบับท่ี 32/2563. มาตรการชวยเหลือลูกหนี้รายยอยท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะ

ท่ี 2. สืบคนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 จาก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/ 

Press/2020/Pages/n3263.aspx  

ธนาคารแหงประเทศไทย. (ม.ป.ป.). มาตรการ ธปท. ชวยลูกหนี้รับมือวิกฤติโควิด 19. สืบคนเมื่อวันท่ี 

15  ธ ันวาคม 2563 จาก  https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256305   

TheKnowledge_DebtMeasure.aspx   

นันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ. (2563). บทบาทของสถาบันการเงินในวิกฤตโควิด-19 ธนาคารแหงประเทศไทย. 

สืบคนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/    

articles/Pages/Article_11Jun2020_2.aspx  

ประทีป จตุรพงศธร. (2546). ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกพักชำระหนี้ของเกษตรกร ตามโครงการพักชำระ

หนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยตามนโยบายของรัฐบาล. งานวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ: 104-106. 

ปโยรส ปานยงค. (2563). การประเมินความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนทองถ่ินตอ

ภาวะโรคระบาด COVID 19. งานวิจัย มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา. 

https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256305TheKnowledge_DebtMeasure.aspx


โชติกา ไชยตา 

 
                                                                                                                        419 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ปุณยภาพัชร อาจหาญ. (2555). ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธนาคารทหารไทย 

จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี. 

มหาวิทยาลัยมหิดล. (ม.ป.ป.). เปดไทมไลนและวิธีปองกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019. สืบคน

เม่ือวันท่ี 29มกราคม 2563 www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ. (2562). นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ. พิมพ

ครั้งท่ี 30กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

 
 



      420 
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  

 
 

การเตรียมความพรอมสูธุรกิจออนไลน 

 

 

 

ฐานิศวร จิราธวัชชัย0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ปจจัยที่เกี่ยวของสำหรับการขายสินคาออนไลน 2) ความ

แตกตางของการขายสินคาผาน Platform ออนไลน และ Social commerce ธุรกิจผานชองทางออนไลน 

ทำการศึกษาคนขอมูลดวย 2 วิธี ไดแก 

• แบบสัมภาษณเชิงลึกถึงโครงสรางธุรกิจออนไลนในปจจุบัน 

• การคนขอมูลแบบทุติยภูมิซึ่งประกอบไปดวยขอมูลจากแหลงขอมูลภายในบริษัทที่                  

ผูคนควาปฏิบัติงาน รวมถึงจากความรู และ ประสบการณที่ผูคนควาไดทดลองปฏิบัติ

และมีผลลัพธจนเปนที่ประจักษ 

เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในปจจุบันที่สงผลในระยะยาว และ กระทบกับ

เศรษฐกิจทั้งโลก หรือ แมกระทั่งปญหาการถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ดังน้ันธุรกิจอี คอมเมิรซจึงเขา

มามีบทบาทสำคัญในธุรกิจปจจุบันที่สามารถขายสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงเทคโนโลยีที่กาวหนา

และคอยอำนวยความสะดวกใหกับมนุษยทำใหวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนไปอยางชา ๆ 

จากผลการศึกษานั้นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมความพรอมเขาสูธุรกิจออนไลนนั้นสามารถ

จำแนกไดออกเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

• Bussiness planning 

• Costing 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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• Marketing cost 

• Platform comparison 

ซึ่งทั้ง 4 สวนนี้ลวนมีความเกี่ยวโยงกัน และ มีความสำคัญในการชี้วัดความสำเร็จในธุรกิจ

ออนไลนท้ังสิ้น 
 
คำสำคัญ:  Platform Marketing budget Social commerce 

1. บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 เนื่องจากผูศึกษามีความสนใจกับแนวคิดเกษตรกรออนไลนซึ่งตระหนักถึงปญหาที่เกษตรกร

ไดรับผลกระทบอยูทั้งเรื่องปญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน รวมถึงการโดนกดราคาจากพอคาคนกลางทำให

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไมดีเทาที่ควรจะเปน รวมถึงจากสภาพปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่ได 

รับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหรานคาตาง ๆ ประสบปญหาและไดรับผลกระทบ 

ซึ่งเปนผลพวงจากการที่ผูบริโภคเดินทางมาซื้อสินคานอยลงจากมาตรการ Social distancing และ 

รณรงคใหประชาชนอยูบานรวมถึงมาตรการสงเสริมการทำงานจากที่บานทำใหพฤติกรรมผูบริโภค

เปลี่ยนไปโดยหันมาสั่งซื้อสินคาออนไลนมากขึ้นทำใหการสั่งซื้อสินคาออนไลนไดรับความนิยม และ 

สงผลใหตลาดออนไลนมีการปรับตัวและจัดรายการสงเสริมการขายมากขึ้นดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน

ทางผูศึกษาคนควาเล็งเห็นถึงความจำเปนของการปรับตัวเขาสูธุรกิจออนไลนท่ีจะสามารถแกไขปญหาท่ี

กลาวมาขางตนได 

2. คำถามการศึกษา  

2.1  ปจจัยท่ีเก่ียวของสำหรับการขายสินคาออนไลน 

2.2  ความแตกตางของการขายสินคาผาน Platform ออนไลน และ Social commerce 

3. วัตถุประสงคในการศึกษา  

3.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของสำหรับการขายสินคาออนไลน 

3.2 เพื่อนำผลการศึกษามาประยุกตใชสำหรับใหผูประกอบการไดเตรียมพรอมสำหรับการ

ขายสินคาออนไลน 
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4. ขอบเขตการศึกษา  

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิรซจากพนักงานบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ 

จำกัด ที่มีประสบการณ ความชำนาญการ และ ประสบความสำเร็จในบริษัทในหวง 2 ปที่ผานมา ซึ่งมี

ผลงานเปนท่ีประจักษ จำนวน 1 คนและ ถายทอดจากประสบการณรวมถึงขอมูลจากการปฏิบัติงานจริง 

รวมถึงวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิภายในบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด 

4.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด 

4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา  

งานวิจัยชิ้นนี ้ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตชวงเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 

2564  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5.1  ผูประกอบการไดรับขอมูลสำหรับการเตรียมเขาสูชองทางออนไลน 

5.2  ทราบถึงอุปสรรคการในการขายสินคาชองทางออนไลน 

5.3  ไดรับขอมูลเปรียบเทียบขอดี และ ขอเสีย ของแตละชองทาง 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

6.1 Platform หมายถึง ชองทางการขายชองทางออนไลน เชน Shopee, Lazada, JD Central  

6.2  Social commerce หมายถึง ชองทางออนไลนชองทางหนึ่งซึ่งเปนการขายสินคาผาน

ทาง facebook, line, instragram, twitter, tiktok 

6.3 Seller center หมายถึง ระบบการจัดการรานคาผานทางชองทาง Shopee, Lazada และ 

JD Central 

6.4 Marketing budget หมายถึง งบประมาณสำหรับการตลาดออนไลนสำหรับกระตุนยอดขาย 

6.5 Onsite budget หมายถึง งบประมาณที่ใชสำหรับใชดึงลูกคาภายใน platform (Shopee, 

Lazada only) เชน search ads 

6.6 Offsite budget หมายถึง งบประมาณสำหรับโปรโมทเพื่อดึงลูกคานอก Platform เชน 

facebook cpas 
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6.7 Search ads หมายถึง การbitly keyword เพื่อใหลูกคาที่คนหาสินคาเห็นสินคาของ

รานคาของเรากอนรานอ่ืน 

6.8 Facebook Cpas หมายถึง การยิง facebook ads โดยใชอัลกอริทึ่มของ facebook สำหรับ

ยิงใสกลุมเปาหมาย 

6.9 พนักงานบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด 

7. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

7.1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค(Analyzing consumer Behavior) 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนศึกษาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพ่ือทราบถึง

ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อนำผลการวิเคราะหมาจัด                

กลยุทธ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ดังรายละเอียดนี้ 

- ใครอยูในตลาดเปาหมาย เปนคำตอบเพ่ือทราบถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย (occupants) 

- ผูบริโภคซ้ืออะไร เปนคำถามเพ่ือทราบถึงสิ่งท่ีตลาดซ้ือ (objects) 

- ทำไมผูบริโภคจึงซ้ือ เปนคำถามเพ่ือทราบถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ (objectives) 

- ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนคำถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพล

หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (organization) 

- ผูบริโภคซ้ืออยางไร เปนคำถามเพ่ือทราบถึงข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (operations) 

- ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด เปนคำถามเพ่ือทราบโอกาสการซ้ือ (occasions) 

- ผูบริโภคซื้อที่ไหน เปนคำถามเพื่อทราบถึงโครงการสรางชองทาง ที่ผูบริโภคจะไปซื้อใน

ชองทางการจัดจำหนายนั้น ๆ (outlets) 

7.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 คอตเลอร.  ฟลลิป (2546) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวย 

ทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสม

การตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) การจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 
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- ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรับรูไดของผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่องเหลานี้แลวใน 

ฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที ่ง ายกวา ผู บริโภคมีความคุ นเคยเพื ่อใหผู บริโภคท่ี                      

ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเรื่องของรูปรางของผลิตภัณฑ

ตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตา

อาจทำใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น

คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สำคัญก็จะทำใหผู บริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือ

สินคาท่ีปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซ้ือมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

- ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื ้อก็ตอเมื ่อผู บริโภคทำการประเมิน

ทางเลือกและทำการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ำ นักการตลาดจึงควรคิดราคา

นอย ลดตนทุนการซ้ือหรือทำใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สำหรับการตัดสินใจอยางกวางขวาง

ผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของสำหรับสินคา

ฟุมเฟอย ราคาสูงไมทำใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคายังเปนเครื่องประเมินคุณคาของผูบริโภค 

ซ่ึงก็ติดตามดวยการซ้ือ 

- ชองทางการจัดจำหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาด

ในการทำใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจำหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มี

จำหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทำใหผูบริโภคนำไปประเมินประเภทของชองทางที่นำเสนอก็

อาจกออิทธิพลตอการรับรู ภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที ่มีของแถมในรานเสริมสวยชั้นดี                     

ในหางสรรพสินคาทำใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานำไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

- การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด

สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาดสงไปอาจ

เตือนใจใหผู บริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถ               

สงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื ่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือ             

ของลูกคาถูกตอง 

7.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผูบริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทำใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจ

ใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค

ในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะ                

ชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปนใหญ และมี

ความสำคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุมผูบริโภคให

ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปลี่ยนแปลงการซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจ
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หรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลานั้นตองการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ือ

อยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่ผู บริโภคนำมาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมท้ัง

กระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆ เหลานี้เปนประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด ซึ่งจะขอกลาว

เปนตอน ๆ ดังนี้ 

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซื้อ การใชการประเมนิผล

ในสินคาหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ สามารถแยก ไดดังนี้ 

- มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดวยการเดินทางไปจับจายหาซื้อและใชสินคาหรือ

บริการตามความตองการของบุคคล 

- พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการเปดรับสื่อ การพิสูจนความตองการ การ

ตรวจสอบ การแสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพ่ือคนหาคำยืนยัน 

- บุคคลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริโภคคนสุดทายท่ีเปนครอบครัวแมบาน หรือซ้ือไปเปน

ของขวัญใหบุคคลอ่ืน 

แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) 

Customer satisfaction คือ แนวคิดที่นำไปสูความสำเร็จในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา 

เกิดจากระหวางความคาดหวังของลูกคากับการบริการจากตัวผูประกอบการ การวัดระดับความสำเร็จ

ของ Customer satisfaction เปนการที ่ลูกคาไดสะทอนความรู สึกเชิงบวก จากการใหคะแนนท่ี

สามารถวัดระดับได ตัวอยางเชน การใหคะแนนรีวิวผานเว็บไซต, การกดดาวที่หนาเคานเตอรเม่ือ              

จายคาบริการตางๆ, การทำแบบประเมินที่โตะอาหารหลังจากไดรับบริการ เปนตน การใหบริการจึงมี

ความจำเปนที่ตองเปดรับสารอยูเสมอ หรือที่เรียกวา การสื่อสารสองทาง ( Two ways communication) 

กลาวไดวาเปนการใหความสำคัญกับการสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน เปนการยอมรับท้ัง             

คำชมเชยและการติชมท่ีมาจากประสบการณของลูกคา 

Customer satisfaction มีความสำคัญในการวิเคราะหในสินคาและบริการของตัวผูประกอบการ 

เพื่อแกปญหาในสินคาและบริการตางๆ รวมถึงนำไปปรับปรุงในสวนที่ควรแกไขใหตอบสนองความ                

พึงพอใจของลูกคาใหดีมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุงหมาย คือ การสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา เพ่ือ

รักษาฐานลูกคาเกาไว โดยการตอบสนองของ Customer satisfactionดังกลาวท่ีเปนเชิงบวกสามารถ 

นำไปสู Customer royaltyไดอีกดวย เพราะหลายๆธุรกิจมีความเชื่อวา มีคาใชจายมากกวาการรักษา

ลูกคาเกา แตท้ังนี้ Customer satisfaction ยังสามารถสรางลูกคาใหมไดดวยจากการแนะนำจากลูกคา

เกาท่ีมีความพึงพอใจในสินคาและบริการท่ีสรางความพึงพอใจในระดับสูง 
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ปจจุบันเปนยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ดังนั้น พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีความแตกตาง

ออกไปจากการใชจายสินคาในยุคกอนๆ โดยทาง www.smartsme.co.th ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค

ยุค 4.0 ไดดังตอไปนี้ 

- Current การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ตาง ๆ 

- Consistent ความคาดหวังตอคุณภาพสินคาและบริการ คือ มีมาตรฐาน สามารถเชื่อถือได 

- Connect มีความเชื่อมตอกันในทุกภาคสวน ท้ังดานB2C C2C B2B2C เกิดเปนชุมชนข้ึนมา 

- Created การสรางสิ่งใหมๆ ตอยอดจากสิ่งเดิมท่ีมีอยู 

 สรุปไดวา Customer satisfaction ไมเพียงแตรักษาฐานลูกคาเกา แตยังทำใหลูกคาเกานั้น 

เขามาใชบริการมากยิ่งข้ึน อีกท้ังในยุคปจจุบันผูบริโภคสวนใหญสามารถเขาถึงเทคโนโลยี และลูกคาอีก

จำนวนมากใชเทคโนโลยีในการเปนตัวชวยในการเลือกใชสินคาและบริการ การคาขาย จึงไมใชเพียง

การคาขายเทานั้น แตยังรวมถึงการสรางแรงจูงใจในการใหลูกคากลับมาใชบริการของเราอีก จาก               

การวางแผนทางการตลาดตางๆหรือนำนวัตกรรมท่ีมีประโยชนมาประยุกตใช  

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค มีประโยชนทางการตลาด 5 ประการ ดังนี้ 

- ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

- ชวยใหผูเกี่ยวของสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบรโิภค

ในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

- ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทำไดดีข้ึน 

- เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรง

กับชนิดของสินคาท่ีตองการ 

- ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพ่ือความไดเปรียบคูแขงขัน 

ประวัติความเปนมาของ E-Commerce ในประเทศไทย 

- ชวงเริ่มแรก เปนชวงของกลุมนักพัฒนา คือชวงที่เริ่มมีการใชอินเทอรเน็ตกันใหม ๆ ใน 

ชวงแรกนั้นประเทศไทยก็เหมือนเมืองนอก คือ เริ่มใหหนวยราชการใชกอน และตามมาดวยหนวย

การศึกษาตาง ๆ และที่เห็นไดชัดสำหรับในชวงแรกก็คือชวยในเรื่องของการใชอีเมล text คือ ใชผาน

หนาจอเทอรมินอล และที่เห็นเริ่มเดนชัดขึ้นมาในขณะนั้นก็คือเว็บ www. nectec.or.th ซึ่งเปนเว็บท่ี

ทางกระทรวงวิทยาศาสตรจัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 
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- ชวงที่สอง เปนชวงที่อินเทอรเน็ตเริ่มเปนที่นิยม คือเปนชวงที่เริ่มมีคนสนใจอินเทอรเน็ต

อยางมาก เพราะเปนชวงท่ีโรงเรียนตาง ๆ เริ ่มเอาอินเทอรเน็ตมาใชเปนการเรียนการสอน เชน                   

การบังคับใหนักเรียนสงการบานผานทางอีเมล และสำหรับนักเรียนปริญญาโทก็บังคับใหทำโฮมเพจ               

สงงาน ประกอบกับนักเรียนนอกที่ไปเรียนตางประเทศกลับมาพรอมกับนำอินเทอรเน็ตมาประยุกต             

ใชกับงานที่ทำ เพื่อประหยัดคาใชจาย หรือชวยงานในดานของการตลาดแผนใหม และที่สำคัญและ            

เห็นไดชัดมีการโฆษณาผานสื่อทางวิทยุ หนังสือตาง ๆ 

- ชวงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือชวงที่แขงขันสมบูรณ จะเรียกงาย ๆ คือชวงที่เริ่มแขงขันกัน

ดุเดือด และเปนยุคที่รัฐบาลไดเขามาเกี่ยวของ ดูจากที่กระทรวงพาณิชยที่เริ่มเขามาผลักดันใหธุรกิจท่ี

ตองการใหเกิดบนอินเทอรเน็ตนั้นเดนข้ึน ภายใตชื่อรวม ๆ วาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตางก็มีสวน

สนับสนุนใหยุคนี้เกิดข้ึนเร็ว เพราะสามารถทำกำไรไดอยางมหาศาล นอกจากนั้นแลวยังมีการหลอกลวง

หลายอยางเกิดขึ้นในยุคนี้ ฉะนั้นใครที่อยากทำธุรกิจผานอินเทอรเน็ตควรศึกษาหาความรูกอนและ

ศึกษาใหดี เพราะไมใชวาอินเทอรเน็ตราคาถูกแลวจะมีบริการท่ีดีเสมอไป 

           ในการทำ E-Commerce ไมใชเปนเพียงชองทางการจำหนายสินคา แตยังหมายความรวมถึง การ

นำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดคาใชจาย ลดเวลาที่สูญเสียไปโดยเปลาประโยชนและ

เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธระหวางเจา ของกับ

ผูบริโภคและผูคาสง 

ความสำคัญของ Social Commerce และกลยุทธในการสรางการเติบโต 

การชอปปงออนไลน ไมใชเรื่องใหมแลวสำหรับคนไทย ยิ่งมาบวกกับสถานการณโควิด-19              

ที่ผานมา ก็ยิ่งทำใหตัวเลขของ อี-คอมเมิรซเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย แตที่นาสนใจก็คือ การเพิ่มขึ้นของ 

Social Commerce ที่มีจำนวนผูใชงานสูงมากขึ้นและมีแนวโนมวาจะกลายเปนพฤติกรรมปกติตอไป

แมจะหมดชวงโควิดไปแลวก็ตาม เพราะเปนชองทางที่ตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันมากไป

กวานั้นยังสามารถสรางความใกลชิดผูกพันระหวางผูซื้อผูขายไดแบบเรียลไทม ทั้งแชทถามตอบราคาสี

ไซสไดสะดวกและงาย ตอบโจทยผูซื้อคนไทยอยยางมาก ซึ่งจุดนี้เองที่นาจะทำให Online Marketplace 

ตาง ๆ เริ่มปรับตัวใหม เพ่ือไมใหท้ังผูซ้ือและผูขายปนใจหนีคายยายไปทาง Social Commerce มากข้ึน 

อยางไรก็ตาม เราไดจับกระแสการทำการเติบโตของ Social Commerce พบวามีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึนจริง โดยเฉพาะในป 2020 ซ่ึงตรงกับขอมูลของ LINE Shopping เอง ท่ีกอนหนานี้ระบุวา ปจจุบัน

นักชอปปงออนไลนไทย ชอปผาน Social Commerce สูงถึง 62% และในชวงโควิด-19 ที่ผานมา ผูใช

อินเตอรเน็ตไทยชอปปงออนไลนสูงถึง 83% และทำการซื้อสินคาผานมือถือถึง 71% และยังมีแนวโนม

ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอีกดวย  
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นอกจากนี้ Data ป 2019 โดย Global Digital Report ระบุวา 50% ของนักชอปปงชาวไทย 

ซื้อสินคาออนไลน ผานสื่อโซเชียลมีเดียถึง 50% ซึ่งมากกวาผูบริโภคชาวจีนซึ่งมีตัวเลขเพียง 27% 

เทานั้น 

ปจจยัท่ีทำให Social Commerce ไดรับความนิยม 

- คนไทยนิยมใชงาน Social Media เปนสวนหนึ ่งในชีวิตประจำวันไปแลว วาจะเปน 

Facebook Instagram  หรือ LINE โดยทุกแพล็ตฟอรมมีจำนวนผูใชงาน active user แทบจะเทียบเทา

กับประชากรในประเทศอยูแลว และบางคนก็มี account มากกวาหนึ่ง account ดวยซ้ำ นั่นจึงทำให

เปนชองทางท่ีงายตอการติดตอกันระหวางท้ังผูซ้ือและผูขาย 

- พฤติกรรมการซื้อของคนไทย ที่มักจะชอบพูดคุย สอบถามราคาหรือไซสตางๆ มากกวาท่ี

จะแคสั่งซื้อเพียงอยางเดียว ที่สำคัญคือชวย สรางความสัมพันธระหวางผูซื ้อและผูขายมากขึ้นดวย 

ถึงแมวาจะไมเห็นหนาตากันก็ตาม ซึ่งถือเปนอุปนิสัยของความเปนกันเองในวัฒนธรรมการซื้อขายแบบ

ออฟไลนท่ีมาอยูในออนไลนดวย 

แพล็ตฟอรมโซเชียลมีเดีย ปรบัตัวเพ่ิมชองทางในการรองรับ   

- Facebook แนนอนวามันคือการเพิ่มปุม Marketplace ซึ่งมีมาเกือบ 3 ปแลว เนื่องจาก

เห็นการเติบโตของ E-Commerce ซ่ึงมาใกลๆ กับชวงท่ีมี Facebook Live ซ่ึงแทนท่ี user ชาวไทยจะ

ใชงานเพื่อสรางคอนเทนตทั่วไป ก็เฉลียวฉลาดที่หยิบฉวยมาเปนชองทางในการ Live ขายของ จนได

รับคำชื่นชมไปท่ัวถึงความหัวไวของผูคาคนไทย 

- Instagram ที่มาชายังดีกวาไมมา สำหรับ Instagram Shopping ที่ใชในตางประเทศมา

สักพัก (ใหญ) แลว ก็เพิ่งมาเปดตัวใหใชงานที่ไทยไดเมื่อชวงปลายปที่ผานมา ซึ่งหลังลอนชที่ไทยได               

ไมนานก็ไดรับความนิยมจากบรรดารานคาใน Instagram เปนจำนวนมากทีเดียว เพราะเอาเขาจริง ๆ 

รานคา Instagram สำหรับคนไทยมีมานานมากแลวและไดรับความนิยมสูงมากดวย 

- LINE เปนอีกหนึ่งแพล็ตฟอรมที่เล็งเห็นการเติบโตของ E-Commerce ในประเทศไทย 

และก็ไดเปดแพล็ตฟอรมขึ้นมา 2 อันเพื่อรองรับ ไดแก My Shop ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการงานหลัง

บานของรานคาที่เขารวมใน LINE และลาสุดกับ LINE Shopping ที่จะเปนคลายๆ กับ Marketplace 

แหลงรวมรานคาชอปปงมากมายท้ัง SME และรานคาแบรนดใหญ ๆ 

สรุปไดวา Social Commerce เปนชองทางการทำธุรกิจที ่มีแนวโนมที ่จะเห็นการเติบโต               

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และผูบริโภคจะใหความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งแบรนดและธุรกิจควรที่จะได

ศึกษาและทำความเขาใจเพิ่มมากขึ้น เพราะตอไปนี้ Social Media จะไมไดเปนแคชองทางในการ

สื่อสารหรือแคทำ CRM อีกตอไป แตจะสามารถตอบโจทยการสรางยอดขายไดอีกดวย  
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8. ทบทวนวรรณกรรม 

8.1 การคนควาอิสระเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาออนไลนโดยมุ งเนนปจจัย

ชองทางการรับสินคา จัดทำโดย วัชราภรณ เจียงของ คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน 2. ศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคา 3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เลือกชองทางการรับสินคา 

8.2 การคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดทำโดย นางสาวจุฑารัตน เกียรติรัศมี นักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล         

ตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล              

ซึ่ง ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน รวมถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลย ี

8.3 การคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร จัดทำโดย นางสาวเปรมกมล หงษยนต 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน (ลาซาดา) ซึ ่งไดแกปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมถึงปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี วามีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือไม 

8.4 การซื้อขายสินคาเกษตร ตลาดออนไลน E-Margetplace โดยกรมสงเสริมการเกษตร              

มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเรื ่องตลาดออนไลนรูปแบบตางๆ รวมถึงชองทางการจัดสงและชำระ                  

คาสินคาของผูบริโภค 

9. วิธีการศึกษา 

 การคนควาอิสระเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูธุรกิจออนไลน  ผูศึกษาใชวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ  

ซ่ึงไดดำเนินการตามรายละเอียดลำดับ ดังตอไปนี้ 

- ประชากร 

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล  
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9.1 ประชากร 

การศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก พนักงานบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ 

จำกัด จำนวน 1 คน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

นายธฤต ชินรักษบำรุง ตำแหนง VP – Commercial  

ซึ่งนายธฤต ชินรักษบำรุง เปนพนักงานที่มีความรูดานธุรกิจอีคอมเมิรซอยางกวางขวางและ

ไดรับการยอมรับทั้งจากทางบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซจำกัด และ Platform ตางๆเนื่องจากเปน

พนักงานที่มีผลงานเปนที่ประจักษในหวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา โดยเริ่มงานในตำแหนง AVP Account 

Management และไดรับความไววางใจจากบริษัทใหไดรับการปรับตำแหนง VP – Commercial ซ่ึง

เทียบเทา Director  

9.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ไดแก แบบสัมภาษณ แบงออก 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล  ผูสัมภาษณไดแก ชื่อ ตำแหนง 

สวนท่ี 2 คนหาขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลในบริษัทเอ็น สแควร อี-คอมเมิรซ จำกัด                  

ไดแก ระบบ Data dashbord ท่ีทางบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัดใชสำหรับวิเคราะหธุรกิจ และ 

ระบบ Seller center ของ Shopee, Lazada, JD Central 

สวนท่ี 3 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 

9.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชการตีความขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ในชีวิตประจำวัน  

เคล็ดลับท่ีเคยใชและสัมฤทธิ์ผลจริง และจากการจดอยางละเอียดจากการสัมภาษณแลวนำมาวิเคราะห

วาตรงกับความเปนจริงหรือไม 

10. ผลการศึกษา 

10.1 การเตรียมตัวเขาสูการขายของในชองทางออนไลน สำหรับการขายของออนไลนใน

ปจจุบันนสามารถแบง platform ตาง ๆ ไดมากมายแบงเปน 

10.1.1 Shopee 

10.1.2 Lazada 

10.1.3 JD Central 

10.1.4 Amazon 

10.1.5 Alibaba 

10.1.6 Konvy 
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10.1.7 Social Commerce (Facebook,line,tiktok) 

10.1.8 NocNoc (SCG) 

แตหากพูดถึง platform ยอดนิยมในประเทศไทยคงไมพน Shopee , Lazada , JD และ Social 

Commerce ซ่ึงการเขาไปขายใน platform ตาง ๆ นั้นสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอเปดรานคาไดเลย 

เอกสารในการใชประกอบการเปดรานนั้นรายละเอียดตามตารางดานลาง 

 

รายละเอียดราคาตนทุนการขายเพ่ือเตรียมตัวสำหรับการขายสินคาตามตารางดานลาง 

 
 

ซึ่งตามปกตินั้นคาขนสงจะถูกนำมาคิดกรณีรานคามีโปรโมชั่นสงฟรี และ คิดคาบริการตาม

น้ำหนักในสวนของคา Fullfillment นั้นคิดจากคาบริการ Warehouse ของบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ 

จำกัดที่ชิ้นละ 26 บาท หรือหากคิดแบบงาย ๆ เลยปกติคา fullfillment จะประมาณ 0.5-1% ซึ่งเปน

คาบริการของ Warehouse ทั้งหมดทั้งคา Pick Pack คาจัดเก็บสินคา และคา Commission 5% นั้น

จะถูกคิดเฉพาะรานคาท่ีเปน Official Store หากเปนรานคาท่ี Seller ขายเองเปนรายยอยนั้นจะไมถูก

คิดคา commission และยังไมรวมคา Marketing Budget ท่ีจะกลาวถัดไป โดยราคาขายท่ีจะถูกนำมา

คิด margin นั้นจะเปนราคาท่ีต่ำท่ีสุดของ  

สูตรการคิดหา GP 

(Price-Cost)/Price 

สูตรการคิดหา Margin 

(Price-Net Cost)/Price 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การเตรียมความพรอมสูธุรกิจออนไลน 

 
     432  

สินคาแตละ sku และตารางดานลางคืออัตราคาบริการขนสงสินคาแยกตามน้ำหนัก 

 
* อางอิงคาขนสงจากแผนกคลังสนิคาบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมริซ จำกัด 

 
ดังนั้นเพ่ือไขขอสงสัยถึงความแตกตางของการท่ีเปน Official store หรือการขายใน Platform 

นั้นคืออะไรขอชี้แจงดังนี้ 

 การเปน Official Store นั้นจะทำใหมี Key account manager ประจำรานซ่ึงทำใหทาง

รานจะมีโอกาสในการรวมแคมเปญมากกวา ไดรับ Visibility มากกวาราน Seller ทั้งจำนวน slot Flash 

sale ตอเดือน หรือการนำสินคา และ รานคาไป Feature หนา Platfrom การมีโอกาสไดข้ึน Homepage 

banner ซึ่งจะสงผลทำให Traffic ที่จะเขารานคาผานทาง Platfrom มากกวาซึ่งสงผลใหสามารถ

ประหยัด marketing budget ไดมากข้ึน 

 Package แคมเปญซึ่งทำใหมีโอกาสได Visibility การมองเห็นนั ้นจะมีเพียง Official 

Store ท่ีจะมีโอกาสเขารวมในสวนนี้ 

 การขายผานทาง Platfrom นั้นทำใหมีระบบการจัดการที่มากกวาการขายผาน Social 

commerce ทั้งระบบคลังสินคา การสงสินคาที่ทาง platfrom มีการใหบริการและมีระบบการตรวจสอบ 

ทำใหลูกคาม่ันใจไดถึงความปลอดภัยเรื่องสินคา และ การชำระเงิน 

 ปจจุบันนั้น contribution ใหญสุดของอีคอมเมิรซยังคงเปนการขายผาน Social commerce 

เนื่องจากเปน Platfrom ท่ีลูกคาเห็นแลวมี conversion rate ท่ีสูงไมมีการเปรียบเทียบราคาเหมือนกับ 

platfrom อื่น แตในมุมของรานคานั้นเนื่องจากระบบการตรวจสอบตางๆที่ยังไมมีทำใหผูคาสวนใหญ 

ใช facebook. Line เปนเพียงหนาสำหรับแสดงสินคาและสื่อสารกับลูกคาเทานั้นแตการชำระเงินจะ

เปนการโอนผานบัญชีธนาคารที่ไดรับหลังจากตกลงซื้อขายไมเหมือนกับplatfrom ที่สามารถกดชำระ

คาสินคาไดเลยโดยมีขอมูลชองทางชำระและสถานที่จัดสงอยูแลวและทางรานคาไมตองมาไลดูสลิป            

โอนเงินซ่ึงปองกัน human error ได 

 การแชทสื่อสารกับลูกคานั้นทาง facebook, line มีโอกาสสูงท่ีทางรานจะไมเห็นขอความ

เนื่องจากเปนสื่อสาธารณะท่ีมีขอมูลสวนตัวผสมอยูดวย 
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 การเปน Official Store ทำใหลูกคาเชื ่อมั่นในสินคาวาเปนของแท ไดของแนนอนซ่ึง

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน 

สำหรับชองทางอีคอมเมิรซนั้น แคมเปญถือวามีความสำคัญอยางมากกับยอดขายเนื่องจาก 

contribution สำหรับชวงแคมเปญนั้นสูงถึง 60-70% ของชวงเวลาปกติ 

 
* อางอิงออนไลนจาก https://seller.shopee.co.th 

 
และหากเราลงทะเบียนสำหรับเปดรานสำเร็จแลวจะมี access สำหรับเขา seller center ซ่ึง

จะเปนตัวที่เราสามารถใชสำหรับทุกอยางในรานคาทั้งสรางสินคา ปรับราคา สรางคูปองสวนลด รวม

แคมเปญ ดูสินคาขายออก ดูยอดขาย และ สามารถดูสินคาขายดี ไดอีกดวย 
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สามารถปรับโปรโมช่ันตางๆไดตามรูปภาพดานลาง 

 

 

วิเคราะหธุรกิจและดูสินคาขายดีแยกตามประเภทสินคา 

 

  



ฐานิศวร จิราธวัชชยั 

 
                                                                                                                        435 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 
 

ซ่ึงคูมือการใชโปรแกรม การรวมแคมเปญ หรือเวลามีฟงกชั่นใหม ๆ ออกมานั้นทาง platform 

จะมีการนัดเทรนสำหรับอำนวยความสะดวกใหทางรานคาเปนประจำ 

Content ก็มีความสำคัญในการชวยขายซ่ึงสามารถแบงได ดังนี้ 

การตกแตงรานคา 
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รูปสินคานาสนใจคนเขาใจงาย 

 
 
สามารถทำใหรีวิวท่ีดีข้ึนมาอยูดานบนทำให first impression ของลูกคาดีข้ึน 
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สามารถทำ content เพ่ือสื่อสำหรับกลุมลูกคาสองแบบคือ 

- Emotional benefit ลูกคาซื้อจากความพึงพอใจของลูกคา เชน branding มากกวาเรื่อง

ราคาซ้ือเพราะตองการชวยรานคา หรือซ้ือเพราะคานิยม 

- functional benefits ลูกคาซ้ือจากดีล ราคา คุณภาพสินคาเปนหลัก 

ตัวอยางการเทรนดขอมูลพ้ืนฐานสำหรับ Seller center 

 
 

10.2  การสราง platform ใหมเปนไปไดหรือไม? 

 สามารถเปนไปไดแตตองใชเวลาสำหรับที ่จะได return กลับมาในจุดคุ มทุน อางอิงจาก 

Lazada ปนี้เขาปท่ี 9 Shopee เขาสูปท่ี 6 ณ ปจจุบัน platform ยังไมกำไรเนื่องจากมีคาใชจายตาง ๆ

มากมายทั้งคาระบบ คาการตลาด และอื่น ๆ ดังนั้นมันจึงเปน Model ที่ตองใชเวลามากกวา 10 ป

สำหรับในการดำเนินธุรกิจ และ นอกจากคา commission ที่ไดจากรานคาแลว ทาง platform ก็ยังมี

แพคเกจมาขายรานคามากมายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ platform ทั้งแพคเกจรายป รายแคมเปญ รายวัน 

slot flash sales ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่สามารถเปนไปไดแตยากสำหรับการหาหนวยงาน หรือ ภาคเอกชน                  

ท่ีจะเขามาดำเนินการเนื่องจากตองการการ investment ท่ีเยอะมากๆในชวงแรก 

10.3 Online marketing 

สำหรับ online marketing นั้นสามารถแบงประเภทไดเปน onsite และ offsite โดยปกติ 

marketing budget เริ่มตนนั้นจะอยูท่ีประมาณ 10-15% ของ sale target ซ่ึงจะชวยในการดึง traffic 

เขารานคาเพ่ือใหคนเขาเยี่ยมชมรานคาไดมากข้ึน 

10.3.1 Offsite Budget คือ budget ที่จะดึงลูกคาจากนอก platform เขารานคา

เชน การยิง ads ผาน facebook cpas ซึ่งจะยิงเขากลุมลูกคาโดยอาศัยอัลกอลิทึ่มของ facebook ใน

การเลือกกลุมเปาหมาย 
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10.3.2 Onsite Budget คือ budget ที่ทำใหลูกคาจะเห็นสินคาของรานเรากอน 

โดยอาศัยการ bidding ชื่อสินคา หรือ keyword ตางๆ เชน Shopee my ads หรือ Lazada search 

ads ซึ่งเปนการอาศัยลูกคาที่เขามาอยูใน platfrom อยูแลวในการsearch เพื่อหาสินคาแลวลูกคาจะ

พบสินคารานเราเปน sku แรก ซึ่งโอกาสในการซื้อสินคาจะมากกวาการยิง facebook ads เนื่องจาก

เปนลูกคาที่สนใจและเขามาหาสินคาอยูแลวไมเหมือน offsite ที่เปนการหวานกลุมเปาหมาย ซึ่งหาก

จำนวนรานคาท่ี bidding เยอะ หรือวาจำนวนคนคลิกเยอะจะทำให bidding แพงข้ึน 

ตัวอยาง keyword 

 

Automate คือ อัลกอลิท่ึมของ platfrom เปนตัวจับ keyword เอง 
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ตัวอยาง Marketing report  

 

CPV = Cost per visit คือคาใชจายตอ 1 visit  

Shopee shop ads = การท่ีคน search ชื่อ shop เราแลวข้ึนเปน shop แรก 

Shopee targeting Ads = คือสินคาท่ีโชวดานลางของสินคาท่ีเราเขาไปเลือกซ้ือ 
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11.  สรุปผลการศึกษา 

การเตรียมตัวสำหรับการเขามาสำหรับขายสินคาออนไลนสามารถแบงไดเปน 4 หัวขอดังนี้ 

- Bussiness plan 

- Costing 

- Budget planing 

- Platform comparison 

11.1   Business planning 

สามารถเริ่มจากท่ีงายท่ีสุดคือ Sale target โดยแบงเปน chanel ท่ีจะขาย ดูจาก supply ของ

ทางรานเอง เชน กำลังผลิตตอวัน รวมกับสต็อคคงคาง คูณกับราคาขาย  

 

และสามารถ breakdown ออกมาวาสินคาที่ขายสามารถผลิตไดชวงไหนบาง ชวงไหนที่ความตองการ

เยอะหรือมี mega campaign ซ่ึงจะสงผลให sale target ปรับตาม 

11.2   Costing   

คิดจาก product cost รวมกับ operation cost ออกมาเปน net cost แลวนำมาคิดเปนกำไร

ตอชิ้นวาเพียงพอในการดำเนินธุรกิจหรือไม ซึ่งราคาขายนั้นเทียบจาก net cost ของสินคา และนำมา

เปรียบเทียบกับราคาในตลาดท้ังตลาด offline และ ตลาดออนไลน 

11.3   Margeting cost  

ประมาณ 10-15% ของ sale target และเนื่องจากการขายสินคาออนไลนนั้นสามารถขายได

ตลอดเวลาไมมีวันปด และ เปนการตั้งสินคาขายดังนั้น margeting budget จึงสำคัญในการนำคนเขา

มาสูรานคา ไดเห็นสินคาโดยปกติแลว visit ที่เขาสูรานคานั้นมาจาก Media budget เฉลี่ย 30% ของ 

total GMV โดยแบงออกเปนใหญ ๆ 2 อยางคือ 

- Onsite budget 

- Offsite budget 

แตหากเปนชองทางอื่นที่ไมใชบน platfrom เชน social commerce นั้นตองเปนการ drive traffic 

จากทางรานคาทางเดียวทำใหอาจจะตองอาศัย marketing budget 20-30% ตางกับบน platform ท่ี

ทาง platform 70% และ จากรานคา 30% 
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11.4   Platform comparison 

 ในมุมมองของขาพเจาใหความเห็นวาการเริ่มตนเขามาขายทางชองทางออนไลนนั้น ยังจำเปนท่ี

ตองเริ่มตนขายบน platform เนื่องจากมีความนาเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบ และ ทางผูคาไมตองมา

โฟกัสในทุก ๆ ขั้นตอนเหมือน social commerce และหากเปนนิติบุคคล หรือ เปน product ที่เปน

ของตนเองนั้นควรลงทุนเพิ่มเพื่อใหไดเขาเปน Official Store (Shopee mall, Laz mall) เพื่อเพ่ิม

โอกาสในการขายมากข้ึน 

12. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาขาพเจาขอนำไปอางอิงจากทฤษฎีที่กลาวขางตนคือ ทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Placement – chanel of Distribution) และการสงเสริมการขาย 

(Promotion) 

12.1   ผลิตภัณฑ (Product) 

เนื่องจากการขายสินคาผานทางชองทางออนไลนนั้นเนนการลดกระบวนการเดินทางและ

อำนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา รูปแบบหรือ Content ของผลิตภัณฑท่ีแสดงอยูหนาราน หรือ รีวิว

สินคาจากลูกคาที่เคยซื้อสินคาจึงมีความสำคัญและมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาอยางยิ่งเนื่องจากจะ

เปนการเพิ่มความมั่นใจแกลูกคาถึงมาตรฐานคุณภาพสินคาวาสินคาที่ไดรับเปนของแท และ ไดรับ                 

การชดเชยหากสินคาท่ีไดรับมีปญหา 

12.2    ราคา (Price) 

จากผลการศึกษาโดยอางอิงรานคาตางๆภายใตการบริหารจัดการของบริษัทเอ็น สแควร                     

อีคอมเมิรซ จำกัด และ เปรียบเทียบจากธุรกิจคูแขงในตลาดพบวาราคาถือเปนปจจัยสำคัญสำหรับ

ธุรกิจอี คอมเมิรซ รวมถึงการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี ่ยวของเนื่องจากธุรกิจอี คอมเมิรซ นั้น เปน

ทางเลือกใหกับผูบริโภคในปจจุบันที่เลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้นทำใหผูบริโภคสามารถคนหา

สินคาจากทางเว็บไซด และสั่งสินคาใหมาสงที่จุดหมายปลายทางไดเลยทำใหปจจัยตาง ๆ ของการซ้ือ

สินคาออนไลนเชน การเดินทาง ไมมีผลเกี่ยวของ ทำใหราคาสินคาเปนปจจัยสำคัญตอการสั่งซื้อสินคา

ของผูบริโภค 

12.3   ชองทางการจัดจำหนาย (Placement – chanel of Distribution) 

ชองทางการจัดจำหนายนั้นสามารถจำแนกไดหลากหลายชองทางโดยจำแนกตาม Platform 

ซึ่งจากการศึกษาและคนควาขอมูลพบวาในแตละ Platform การขายสินคานั้นกลุมลูกคาแตกตางกัน

เชน สินคากลุมน้ำมันเครื่องจะมียอดขายเยอะใน Platform Shopee สินคากลุมเครื่องมือชางและ

เครื่องใชในบานมียอดขายเยอะใน Platform Lazada สินคากลุมอิเล็กทรอนิกสมียอดขายเยอะใน 
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Platform JD Central และ สำหรับSocial commerce สินคาที่ขายดีและเปนที่นิยมจะไดแกสินคา

ของกิน ดังนั้นการขายสินคาแตละประเภทสำคัญท่ีชองทางการจัดจำหนายดวยโดยเริ่มตนเปดรานคาใน 

Platform ที่สอดคลองกับฐานลูกคา เงินทุนในการเปด จากนั้นถึงขยายกิจการไปยังชองทางอื่น ๆ ใน

อนาคต 

12.4   การสงเสริมการขาย (Promotion) 

จากผลกรศึกษาที่กลาวไวขางตนจะเล็งเห็นไดวาสำหรับการขายสินคาออนไลนนั้นแคมเปญ              

มีความสำคัญอยางมากกับยอดขายโดยสามารถแบง Contribution เปน 60:40 กับยอดขายวันที่ไมมี

แคมเปญโดยผูศึกษาไดคนเปรียบเทียบขอมูลจากทั้ง 3 Platform พบวาขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน             

ซ่ึงการจัดแคมเปญนั้นจะสามารถดึงใหลูกคาเขาสูหนารานไดมากกวาวันธรรมดาโดยมาจากการโปรโมท

ของ Platform เองที ่ประชาสัมพันธสื ่อสารสู ลูกคา และ จากMarketing budget ที ่โปรโมทจาก

ชองทางตางๆเขารานคา ซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานราคาที่เปนอีก 1 ปจจัยสำคัญของการตัดสินใจ                 

ซ้ือของลูกคา 

13. ขอเสนอแนะ 

13.1   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาท้ังหมดสามารถจำแนกออกเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 

13.1.1 จัดตั้งกองทุนสำหรับออกมาตรการเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ

ที่ประสบปญหาเนื่องจากการแพรระบาดของโควิด 19 หรือ ผูประกอบการรายใหมที่ตองการเริ่มตน

ธุรกิจออนไลนโดยมีการจัดทำแผนธุรกิจมานำเสนอ 

13.1.2 จัดตั้งกองทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีตองการเริ่มขายสินคาออนไลนโดยออก

มาตรการเงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อสงเสริมใหเกิดสินคาทองถิ่น(พืชผลการเกษตร, สินคา Otop) ที่สงตรง             

ถึงมือผูบริโภค ทั้งยังเปนการสรางรายไดเขาสูชุมชนทำใหชุมชนแข็งแรง ลดงบประมาณชวยเหลือจาก

ภาครัฐท่ีกระจายสูทองถ่ิน 

13.1.3 ออกนโยบายลดภาษี 3 ปแรกสำหรับรานคาที่เริ่มตนธุรกิจออนไลน(บุคคล

ธรรมดา และ นิติบุคคล) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขายสินคาชองทางออนไลนมากข้ึน 

13.2   ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

13.2.1 รัฐควรมีหนวยงานเพื่อสนับสนุนผูที่สนใจเขาสูธุรกิจออนไลนทั้งผูประกอบการ

ใหม หรือ ผูประกอบการท่ีพรอมปรับตัวเขาสูธุรกิจออนไลน ซ่ึงเปนหนวยงานสำหรับใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการทั้งการใหความรูสำหรับธุรกิจออนไลน ความรูสำหรับการใชเทคโนโลยี รวมถึง ให               

ความชวยเหลือผูท่ีไมสามารถเขาถึงอุปกรณ และ เทคโนโลยีได 
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13.2.2 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร ชุมชน เพ่ือ

สงเสริมสหกรณ หรือ ธนาคารชุมชนเพื่อเปดรานสำหรับขายสินคาทองถิ่นโดยตรงสู ผู บริโภคโดย             

ไมผานพอคาคนกลางซึ่งตองอาศัยเงินทุนสำหรับการผลิตสินคาครบวงจรทั้ง ผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ 

เพ่ือเปนโมเดลตนแบบสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

13.3  การเตรียมความพรอมสำหรับการเขาสูธุรกิจออนไลน 

จากขอมูลในบทท่ี 4 จะสังเกตไดวา Platform ที ่ไดร ับความนิยมในประเทศไทย ไดแก 

Shopee, Lazada,  JD Central และ Social commerce แตสำหรับรานคาใหมทางผูศึกษาแนะนำ 

ใหเริ่มตนจาก Platform Shopee และ Lazada กอนเนื่องจากระบบการจัดการท่ีดีและรานคาสามารถ

เรียนรูประสบการณดานการขายและทาง Shopee และ Lazada ยังมีการเทรนเพื่อเตรียมความพรอม

สำหรับรานคาทั้งเรื่อง Marketing เชน การยิง Facebook ads และมีฟงกชันสำหรับ Search ads ซ่ึง

สามารถชวยในการคนหาสินคาตามท่ีกลาวขางตน และ ยังมีการแนะนำดานการขาย การเตรียมตัวเขาสู

แคมเปญ รวมถึงTraffic ที่ดึงเขา Platform สัดสวน 70%:30% ทำใหรานคาไมตองใชงบประมาณใน

การโปรโมทเพื่อใหคนเขารานคา โดยระยะเวลาในการเขาสูการเปน mall ใชเวลาประมาณ 3 เดือน

สำหรับการเขาเปนสู mall เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น รวมถึง Platform 

Shopee และ Lazada มี service สำหรับอำนวยความสะดวกใหกับรานคาทั้งการ fulfillment และ

การขนสง 

 สำหรับ Platform JD Central เปน platform นองใหมซึ ่งเริ ่มมีคนรูจักประมาณปลายป 2019 

และคอนขางไดรับความนิยมในชวงตนป 2020 แตพอเขาสูไตรมาสท่ี 3 ของป 2020 นโยบายของ

ผูบริหารไดเปลี่ยนไปทำใหสัดสวนในการลงทุนเพื่อดึงคนเขาสู Platform จาก 70%:30% กลายเปน 

30%:70% รานคาดึง Traffic 70%) ซึ่งทำให Marketing budget ของรานคาจะสูงขึ้นไมคุ มคาการ

ลงทุน และ JD ยังไมมีฟงกชั่น Search ads เขามาเปนตัวชวยในการคนหาสินคา และ ณ ปจจุบัน JD 

ยังเปดโอกาสใหรานคาเขาไปขายสินคาคอนขางนอยเนื่องจากภาพลักษณของ platform ที่การันตีวา

สินคาท่ีขายใน JD คือของแท 100% 

 Social commerce เปน Platform ทางเลือกสำหรับรานคาที่สามารถเขาไปขายไดงายซ่ึง

สามารถทำควบคูกับการขายใน Platform อื่นๆ หรือ เริ่มขายชองทางนี้ชองทางเดียวก็สามารถทำได 

สำหรับชองทางนี ้จำเปนตองอาศัย Marketing budget ในการ boost shop เพื ่อใหล ูกคาตาม

กลุมเปาหมายไดเห็นรานคา ซ่ึงขอดีของ Social commerce คือสามารถขายไดโดยไมตองอิงแคมเปญ

ของ Platform และลูกคาที่ซื้อผานชองทางนี้มีอัตราการซื้อสินคาที่สูงและมี cancellation rate ท่ี

คอนขางต่ำเนื ่องจากระบบไมเอื ้อและลูกคาที่เขามาซื้อท่ี social commerce สวนใหญไมเหมือน 

Shopee และ Lazada ท่ีมีการหยิบสินคาใสตะกราไวหรือซ้ือสินคาแตยังไมชำระเงินเพ่ือจองสินคาและ

ออกไปเปรียบเทียบราคากับ Platform อ่ืน สำหรับขอเสียนั้นมีเล็กนอยแตก็สำคัญคือรานคาบน social 

commerce นั้นจำเปนตองมีเวลาและบุคลากรสำหรับการตอบแชท การตรวจสอบการชำระเงิน และ 
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สงสินคาซึ่งอาจเปนการสงผานทางขนสงบริษัทตางๆเนื่องจากระบบของ Social commerce ยังไมดี

เหมือน Platform อื่นๆ ที่มีระบบการชำระเงินและระบบการซื้อสินคาที่พัฒนามาหลายปทำใหสะดวก

กวาการซื้อขายผาน Social commerce ที่หนารานเปนเพียงชองทางสื่อสารแตการซื้อขาย ชำระเงิน 

และท่ีอยูจัดสงเปนการคุยผานชองทางแชทไมไดมีระบบจัดเก็บและตรวจสอบเหมือนชองทางอ่ืน 

13.4   บทสงทาย 

 ปจจุบันทามกลางการแพรระบาทของโควิด 19 ทำใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินคา 

ทางออนไลนมากขึ้นทำใหรานคาที่ไมปรับตัวมีโอกาสทางการขายที่ลดลง ซึ่งจากขอมูลพบกวาชวงที่มี

การระบาดของโควิด 19 ยอดขายในชองทางออนไลนโตขึ้น 30% โดยเฉลี่ยซึ่งหากรานคามีการปรับตัว

เขาสูชองทางออนไลนนั ้นนอกจากเปนการเพิ่มโอกาสทางการขายแลว ยังชวยลดปญหาลูกจางถูก                

ลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจางไดอีกดวยเนื่องจากอี คอมเมิรซ เปนธุรกิจที่สามารถขายของได 24 ชั่วโมง 

จากทุกแหงดังนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องลูกคาหนารานลดลง หรือ การหวังพึ่งลูกคาภายในทองถิ่นเพียง

อยางเดียว 

 อีกทั้งธุรกิจออนไลนยังสามารถชวยกระจายสินคาตางๆไดทั้งสินคาเกษตร สินคาประจำถ่ิน 

หรือแมกระทั่งสินคาของผูตองขัง ซึ่งในชวงการแพรระบาดของโควิด 19 ในชวงตนป 2020 ทางกรม

ราชทัณฑไดติดตอทางบริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด ในการจางใหทางบริษัทเปดรานคาชื่อ             

“วันสุข” (wansook) ในชองทางออนไลนเพื่อขายสินคาที่ทางผูตองขังไดผลิดขึ้นเปนการสรางงาน 

สรางอาชีพใหกับผูตองขังและยังเปนทักษะติดตัวไปไดในอนาคต 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้นนอกจากจะสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลวยังสงผลดี

ตอเศรษฐกิจดังนี้ 

- รัฐบาลสามารถเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศไดมากขึ้นเนื่องจากประชาชนมีรายได

มากข้ึน อัตราการวางงานลดลง 

- ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นสงผลใหเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทำให

เศรษฐกิจดีขึ้น ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ มีรายไดมากขึ้น และสามารถ breakdown ออกมาวาสินคา

ท่ีขายสามารถผลิตไดชวงไหนบาง ชวงไหนท่ีความตองการเยอะหรือมี mega campaign ซ่ึงจะสงผลให 

sale target ปรับตาม 
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ภาคผนวก ก. 

ชื่อหนวยงาน : บริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด 

ท่ีอยู :  บริษัท เอ็น-สแควร อีคอมเมิรซ จำกัด 

อาคาร Exchange Tower หอง 1101 และ 1104 ชั้น 11 เลขท่ี 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทร : 02-0300061 

E-mail : https://nsquared.asia 

โครงสรางองคการ 

 

- Finance : มีหนาท่ีทางดานการเงิน และ บัญชีท้ังหมดของบริษัท 

- Operation : คลังสินคาท้ังหมดท้ังแผนกรับสินคา สงสินคา บรรจุภัณฑ รวมถึงขนสง 

- Online Marketing : คือแผนกท่ีคอยใหคำปรึกษาดานการลงทุนโดยจะคำนวณถึง performance 

ที่ผานมาและใหคำแนะนำเพื่อลงทุนใหสอดคลองกับ sale target และเปนแผนกที่คอยยิง 

facebook cpas รวมถึงชองทางอ่ืนๆท้ังหมด 

- Commercial : เปนแผนกท่ีคอยติดตอกับแบรนดท่ีเปนพารทเนอรกับบริษัท platform และ มี

หนาท่ีกำกับดูแลเพ่ือใหยอดขายสำเร็จตามเปาหมายรวมถึงคิดโปรโมชั่นในแตละแคมเปญ 

- Bussiness development : มีหนาที่ไปติดตอแบรนดเพื่อใหเขารวมและใชบริการผานทาง

บริษัท รวมถึง การคิดราคาตนทุนขาย ราคาขาย และ margin ที่ทางบริษัทจะได และ การทำ

สัญญากับบริษัทคูคา 

- Business Intelligence : มีหนาที่พัฒนาระบบเพื่อใหทุกแผนกในบริษัทไดรับความสะดวกใน

การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจุบัน บริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ นั้นทำหนาที่อำนวยความสะดวกใหกับธุรกิจตาง ๆ ท่ี

ตองการเขามาทำธุรกิจผานชองทางออนไลนแตมีอุปสรรคดานบุคลากร หรือ บริษัทที่ตองการเงิน

หมุนเวียน ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบทั้งเรื่องการสรางรานคา การวางแผนทางธุรกิจเพื่อใหบริษัทคูคา

บรรลุเปาหมายทางธุรกิจ วางแผนการตลาด การสต็อคสินคา รับผิดชอบดานการขนสง ซึ่งทำใหบริษัท 

คูคาสามารถระบายสต็อคสินคาไดอยางรวดเร็ว ทางบริษัทจะนำ margin แตละ SKU มาเปนเงิน

หมุนเวียนในบริษัทซึ่งอาจทำใหบริษัทคูคาไดรับกำไรนอยลงกวาการขายเองแตสามารถไดเงินรวดเร็ว

กวาการขายเองและลดขั้นตอนการทำงานกับแผนกตางๆได ซึ่งนอกจากธุรกิจในประเทศไทยแลวทาง

บริษัทยังมีหุนสวนทางธุรกิจในตางประเทศเชน สิงคโปร ฟลิปปนส เวียดนาม อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย

อีกทั้งปจจุบัน บริษัทเอ็น สแควร อีคอมเมิรซ ยังมีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจอีคอมเมิรซ คือทาง

บริษัทไดพัฒนาระบบ dtaa dashbord และใหบริษัทภายนอกเชาสำหรับการรวบรวมขอมูลสำหรับ

วิเคราะหธุรกิจไดสะดวกรวดเร็วข้ึน 
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การจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 

ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 
 

 

 

ณัฐชยา ปญญาใจ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลัง    

การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการองคการ 

และความคิดเห็นของผูบริหารของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสราง      

การบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ตามองคประกอบ 4 ดาน ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดการองคการ 

(Organizing), การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ และ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารที่ดำรงตำแหนงผูจัดการฝาย หัวหนาสวนงาน 

และหวัหนางาน รวมจำนวน 20 คน และนำมาวิเคราะหผลสามารถสรุปได ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบวา การจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกัน เนื่องจาก           

เปนเพียงการปรับรูปแบบโครงสรางของสำนักงาน แตยังบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาใน                   

รูปแบบเดิม อีกทั ้งสวนกลางไดมีคำสั ่งใหสำนักงานเตรียมความพรอมกอนปรับโครงสรางครั ้งนี้                

ลวงหนาเปนเวลา 1 ป อยางไรก็ตามยังพบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การวางแผน พบวา สวนกลาง

และสำนักงานขาดการวางแผนงานรวมกัน ระเบียบปฏิบัติมีขั ้นตอนมากเกินไป และงบประมาณ                     

ไมเพียงพอ 2) การจัดการองคการ พบวา บางสวนงานมีจำนวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอและทำงานได

เพียงหนางานเดียว นอกจากนี้อุปกรณเทคโนโลยียังไมเพียงพอและขอมูลสารสนเทศยังกระจัดกระจาย 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: nannutchaya@gmail.com 
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3) การนำ พบวา สภาพแวดลอมภายในสำนักงานไมเอื้อตอการสรางแรงจูงใจและหลักเกณฑการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนพิเศษยังไมดึงดูดใจ อีกทั้งการสื่อสารนโยบายจากสวนกลางยังมีความลาชาและไมทั่วถึง                  

4) การควบคุม พบวา การรายงานผลการดำเนินงานมีความลาชาและขาดการนำขอมูลไปวิเคราะห               

ผลเพ่ือปรับปรุงแผนงาน 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา พบวา 1) การวางแผน สวนกลางและสำนักงานควรวางแผนการทำงาน

รวมกันเพื่อแกไขระเบียบปฏิบัติ และสวนกลางควรสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 2) การจัดการ

องคการ สำนักงานควรวิเคราะหอัตรากำลังในปจจุบันใหมและพัฒนาทักษะการทำงานของผูปฏิบัติงาน

โดยการหมุนเวียนกันทำงาน นอกจากนี้สวนกลางควรจัดสรรอุปกรณเทคโนโลยีใหเพียงพอและควร

สรางระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 3) การนำ การสรางแรงจูงใจควรปรับปรุงภาพลักษณสำนักงานใหม 

สวนกลางและสำนักงานควรรวมกันพิจารณาปรับหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษโดยกำหนด    

คาน้ำหนักมากที่สุดดานผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งสวนกลางควรใชวิธีการสื่อสารนโยบายผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสใหมากขึ ้น 4) การควบคุม ควรกำหนดผู ประสานงานหลักในแตสวนงานและใหมี                

การวิเคราะหผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว  

 
คำสำคัญ : การจัดการองคการ, การปรับโครงสรางบริหาร, สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 

1. บทนำ  

 สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 เปนหนวยงานมีหนาที่ดำเนินงานตามแผนงาน นโยบายและ

กลยุทธ เพื่อใหไปรษณียไทยมีรายไดและควบคุมรายไดตามเปาหมายที่สวนกลางกำหนดในแตละป 

รวมถึงศึกษาและเสนอแนะขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดแผนงาน นโยบาย กลยุทธ 

ระบบงาน ระเบียบปฏิบัติและปรับปรุงบริการ เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหแกสวนกลางดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขแผนงานตอไป โดยมีหนาที่รับผิดชอบและใหการสนับสนุนหนวยงานที่ทำการไปรษณีย  

ในสังกัดจำนวน 41 แหง ซึ่งอยูในทองที่ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตหวยขวาง บางกะป 

บางเขน สายไหม ทาแรง คันนายาว บึงกุม ลาดพราว บางเขน คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก 

สะพานสูง รวมท้ังจังหวัดปทุมธานี  

ทั้งนี้เพื ่อใหองคการสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและกระแสการเติบโตของ                 

ธุรกิจ e-Commerce ผูบริหารจึงมีคำสั่งใหสายงานปฏิบัติการ ดานปฏิบัติการนครหลวง คือ สำนักงาน

ไปรษณียนครหลวง 1-4 ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจากเดิมป พ.ศ.2555-2562 เปนโครงสราง

การบริหารงาน ป พ.ศ.2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสวนงานภายในสำนักงาน ซึ่งจาก 

เดิมมี 8 สวนงาน ใหเพิ่มเปน 9 สวนงาน ดังนี้ 1) สวนอำนวยการและบุคคล 2) สวนการเงินและบัญชี 

3) สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สวนการตลาดและลูกคาธุรกิจ 5) สวนควบคุมคุณภาพ 6) สวนระบบ

รับฝากและสงตอ 7) สวนระบบงานนำจาย 8) สวนทรัพยสินและพัสดุ 9) สวนบริหารงาน e-Commerce 
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(เพิ่มใหม) ทั้งนี้เพื ่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกำหนดเปาหมายการทำงานใหมีความชัดเจน               

มากยิ่งข้ึน องคการจึงไดกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของสายงานปฏิบัติการ ประจำป 2563 

เพื ่อใชติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานใหเกิดผลงานที ่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ                    

ตามเปาหมายของตัวชี้วัด ซึ่งจากเดิมไมไดมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแบงตามสายงานมา

กอน จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางครั้งนี้ ทำใหสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม 58 คน เปน 61 คน ท้ังนี้สำนักงานมีการบริหารงานตามสายการบังคับ

บัญชา ไดแก ผูจัดการฝายไปรษณียนครหลวง 2 ผูชวยผูจัดการฝายไปรษณียนครหลวง 2 หัวหนา               

สวนงานและหัวหนางาน ตามลำดับ (ตำแหนงผูชวยผูจัดการฝายฯ อยูในระหวางการพิจารณาแตงตั้ง) 

 การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนบริหารงาน e-Commerce โดยใหถายโอนงาน            

จากสวนการตลาดและลูกคาธุรกิจ, สวนระบบรับฝากและสงตอ, สวนระบบงานนำจาย และสวนควบคุม

คุณภาพ คือ งานเกี่ยวกับขอมูลลูกคา e-Commerce งานควบคุม ดูแล และใหการสนับสนุนการสงตอ

และการนำจายสินคา e-Commerce ทั้งหมด ถายโอนมาใหเปนงานในความรับผิดชอบของสวนงาน

บริหาร e-Commerce ซึ่งจะทำใหการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตาม และควบคุมงานที่เกี่ยวกับ 

กลุมบริการ e-Commerce ความสะดวกรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการดำเนินงานของ

แตละสวนงานจะตองมีการดำเนินงานในลักษณะการพึ่งพิงกัน เพื่อตอบสนองนโยบายประจำปและ

นโยบายอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลางใหสำเร็จตามเปาหมาย สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน

ใหยึดปฏิบัติตามคู มือการปฏิบัติงานสำนักงานไปรษณียนครหลวง ป พ.ศ.2554 ซึ ่งจะระบุงานท่ี

รับผิดชอบในตำแหนง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินงาน

ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางไรก็สวนกลางยังไมไดมีการจัดทำคูมือฯ ฉบับใหม จึงทำให

ยังขาดแนวทางการปฏิบัติงานของสวนบริหารงาน e-Commerce และในสวนของการติดตามผล           

การดำเนินงาน ผูจัดการฝายไดมีการจัดประชุมประจำเดือนรวมกับหัวหนาสวนงาน เพื่อติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของสายงานปฏิบัติการ ประจำป 2563 

และสงขอมูลรายงานผลใหสวนกลางทราบเปนประจำทุกเดือน ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการ

ดำเนินการประเมินผล (ขอมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2564)  

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณีย 

นครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานแลวเสร็จมา 1 ป ซึ่งเปนหนวยงานท่ี

ผูวิจัยปฏิบัติงานประจำอยูสวนอำนวยการและบุคคล เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผูบริหารที่ดำรง

ตำแหนงผูจัดการฝายไปรษณียนครหลวง 2 หัวหนาสวนงาน และหัวหนางาน เกี ่ยวกับการจัดการ

องคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ตามองคประกอบ 4 ดาน ไดแก คือ การวางแผน (Planning) 

การจัดการองคการ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือนำผลการวิจัย

เสนอตอผูบริหาร และเปนประโยชนในการจัดการองคการใหกับสำนักงานไปรษณียอ่ืน ๆ ตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการองคการและความคิดเห็นของผูบริหารของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 

2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ตามองคประกอบ 4 ดาน ไดแก การ

วางแผน (Planning), การจัดการองคการ (Organizing), การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย            

การสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารที่ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายไปรษณียนครหลวง 2 จำนวน 1 คน 

หัวหนาสวนงาน จำนวน 9 คน และหัวหนางาน จำนวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 20 คน และผูวิจัยนำหนังสือ

จากคณะรัฐประศาสนศาสตรพรอมแนบแบบสัมภาษณ เพื่อขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูลโดยสงถึง

ทานรองกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการนครหลวง และทานไดมีความเห็นวาการสอบถาม

เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในเวลานี้นั้นยังไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงตัดขอคำถามดังกลาว

ออกไป และไดเริ ่มทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ตามความสะดวกใจของผู ใหสัมภาษณ                

พรอมแจกแบบสัมภาษณ เพื่อใหผูใหสัมภาษณไดทราบขอคำถามลวงหนา โดยใชเวลาเก็บขอมูลตั้งแต

วันท่ี 18 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2564 จากนั้นผูวิจัยนำขอมูลมาทำการวิเคราะหผล โดยนำเสนอใน

รูปแบบความเรียง พรอมยกตัวอยางบทสัมภาษณประกอบ รวมถึงนำแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของ

จากการบททวนวรรณกรรมมาใชเปนขอมูลประกอบการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

4. ผลการศึกษา 

 4.1 การวางแผน (Planning)  

 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน  

ของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563      

ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกันและพบวา การวางแผนทำงานในองคการมีลักษณะเปนแบบ              

Top-down โดยสวนกลางเปนฝายบริหารมีหนาท่ีออกนโยบายการปฏิบัติงานประจำป เพ่ือสั่งการไปยัง

สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ทั้งนี้การวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 

ผูปฏิบัติงานจะรับมอบนโยบายตามลำดับชั้นโครงสรางสายการบังคับบัญชา คือ จากผูบริหารที่ดำรง

ตำแหนงผูจัดการฝาย ผูชวยผูจัดการฝาย หัวหนาสวนงาน และหัวหนางาน ตามลำดับ อีกทั้งผูจัดการ

ฝายจะกำหนดสวนงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในแตละนโยบาย  

 ทั้งนี้จากการศึกษายังพบวา ลักษณะการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน

ไปรษณียนครหลวง 2 ในแตละสวนงานไมแตกตางกัน คือ เมื ่อผู ปฏิบัติงานไดรับนโยบายตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับหนางานที่รับผิดชอบ จะนำขอมูลไปใชประกอบการวางแผนการทำงานโดยยึดเปาหมาย
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นโยบายท่ีกำหนด จัดเรียงลำดับการดำเนินงานตามความจำเปนเรงดวน กำหนดกรอบระยะเวลา ศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบคำสั่งที่เกี ่ยวของ ประมาณคาใชจายในการดำเนินงาน รวมท้ัง

กำหนดวิธีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ลักษณะการวางแผนที่กลาวมาขางตนจะถูกวางแผน

ลวงหนาไวตั้งแตตนป  

  4.1.1 ปญหาและอุปสรรคดานการวางแผนการทำงาน 

  จากการศึกษาพบวา ผู ใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคดานการวางแผนการทำงาน ดังนี้ 

  1. ขาดการวางแผนการทำงานรวมกันระหวางสวนกลางและสำนักงาน ทำใหการ              

วางแผนการทำงานของสำนักงานกับนโยบายการปฏิบัติงานประจำปที ่ไดร ับมาจากสวนกลาง                     

ไมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากโครงสรางการบริหารและการสั่งการขององคการมีลักษณะ 

Top-down ทำใหสวนกลางสั่งการลงมายังระดับสำนักงานแบบทางเดียวและขาดโอกาสในการปรึกษา 

หารือเพื่อวางแนวทางในการทำงานรวมกันทั้ง 2 ฝาย จึงสงใหผลการดำเนินงานตามนโนบายบางครั้ง 

ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยหัวหนางานกลาววา 

“...บางครั้งในทางปฏิบัติเราทำตามนโยบายไมได แตก็ไมมีโอกาส

พูดคุยกันอยางเปนทางการกับสวนกลาง...” 

2. ขอจำกัดเรื่องระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนมากเกินไปเปนอุปสรรค

ตอการวางแผนดำเนินงานขาดความคลองตัว เนื่องจากระเบียบขอบังคับเกาไมมีความยืดหยุนและ                

ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สงผลใหการดำเนินงานมีความลาชาและการปรับเปลี่ยนแผน             

การทำงานเพ่ือใหไปสูเปาหมายไดเร็วข้ึนก็ทำไดยาก โดยหัวหนางานกลาววา 

“…บางระเบียบเขียนมาเปน 5 - 10 ป แลวไมเคยมีการปรับปรุง

แกไขขอปฏิบัติเลย แผนการทำงานเชิงรุกของเราก็ลำบาก…” 

  3. งบประมาณที่ไดรับมีจำนวนจำกัดและไมเพียงพอตอการดำเนินงานใหสำเร็จตาม

เปาหมายนโยบายได เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับมาในแตละป สำนักงานเขตจะตองไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากสวนกลางและหากงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการดำเนินงานจะตองทำเรื ่อง               

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากสวนกลาง แตดวยระบบโครงสรางขององคการมีขนาดใหญ จึงใชระยะ

เวลานานจึงทำใหการทำเรื ่องขออนุมัติงบประมาณไดลาชา สงผลใหการดำเนินงานตามนโยบาย

บางอยางขาดความตอเนื่อง  

“…งบประมาณในแตละปที่เราไดรับมาดำเนินงานนโยบายประจำป

ซึ่งจำกัดมาก ๆ แลวนโยบายเรงดวนที่ใหจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติม
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นอกแผนงานประจำปก็จัดไมไดเพราะงบไมพอ ขออนุมัติไปผาน

เรื่องก็นาน…” 

  4. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอการวางแผน 

การทำงานเชิงรุกที่วางไว และผูปฏิบัติงานไมสามารถปรับแผนการทำงานใหสามารถทำงานจากท่ี                

พักอาศัยไดอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากเนื่องจากมีบางแผนงานที่ตองออกไปพบลูกคาและตองลงไป

ปฏิบัติหนาท่ีใหการสนับสนุนท่ีทำการไปรษณียในสังกัดเพ่ือเรงหารายได อีกท้ังการดำเนินงานสวนใหญ 

ยังเปนการออกบันทึกเอกสารในรูปแบบกระดาษ ทำใหการทำงานในชวงนั้นมีประสิทธิภาพลดลง                   

ไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว ตลอดจนสงผลใหไมสามารถดำเนินงานตามเปาหมายนโยบายไดสำเร็จ 

โดยหัวหนางานกลาววา 

“…การลงไปดูแลตรวจสอบงานตามที่ทำการไปรษณียไดนอยลงกวา

ท่ีวางแผนไว และนโยบาย work from home ก็ทำไมได…” 

4.1.2 ขอเสนอแนะดานการวางแผนการทำงาน 

  จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะดาน

การวางแผนการทำงาน ดังนี้  

  1. ควรมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการทำงานรวมกันระหวางสวนกลางและ

สำนักงานอยางเปนทางการโดยใหมีผูรวมประชุมตั้งแตผูบริหารระดับสูง หัวหนาสวน หัวหนางาน และ

ผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของ และควรมีการวางแผนการทำงานในลักษณะ Bottom-up เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการกำหนดนโยบายและวางแผนการทำงานสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกันอยางชัดเจน โดยหัวหนางานกลาววา 

“ควรจะมีการประชุมมอบนโยบายและวางแผนการทำงานรวมกัน

ระหว างส วนกลางก ับสำน ักงานเขต ให ผ ู ออกนโยบายและ

ผูปฏิบัติงานไดพูดคุยปรึกษาหารือกัน...”  

  2. สวนกลางและสำนักงานควรรวมกันพิจารณาแกไขหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติและ

ขอบังคับตาง ๆ ที่บังคับใชมานานหรือพิจารณาแลวเห็นวาไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือ

แกไขใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลง เกิดความคลองตัวในการดำเนินการและลดปญหาการทำงาน

ซ้ำซอน โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…ปรับแกไขระเบ ียบที ่ เก าแล ว ไม เหมาะสมในเวลานี ้แลว 

โดยเฉพาะระเบียบคำสั่งบางอยางท่ีเปนการทำงานซ้ำซอน...”  

  3. สวนกลางควรสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอตอการดำเนินการตามนโยบาย

ปฏิบัติงานประจำป และใหพิจารณาปรับลดข้ันตอนการขออนุมัติงบประมาณ รวมถึงควรมีการกระจาย
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อำนาจในการใชจายงบประมาณใหผูจัดการฝายมีอำนาจการตัดสินใจไดมากขึ้น พรอมออกระเบียบ

เกี ่ยวกับการใชจายงบประมาณของสำนักงานไวอยางชัดเจน เพื ่อใหการวางแผนการทำงานดาน

งบประมาณของสำนักงานมีความรวดเร็วและรัดกุมตามระเบียบ และใหสำนักงานมีการประเมินผลการ

ดำเนินงานเปรียบเทียบกับคาใชจาย เพื่อประเมินความคุมคาในการใชจายแตละนโยบาย โดยหัวหนา

สวนกลาววา  

“…อำนาจการจัดสรรงบประมาณอยูที่สวนกลางหมดเลย อยากให

กระจายอำนาจใหอำนาจการตัดสินใจอยูท่ีผูจัดการฝายดวย…”  

4. สวนกลางควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหเปนการทำงานผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการทำงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

สามารถปรับตัว ปรับแผนการทำงานไดอยางรวดเร็ว และพรอมรับกับสถานการณท่ีเกินความคาดหมาย

ในอนาคตได โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…สวนกลางเราควรจะเรงหาระบบสารสนเทศดีดีเขามาชวยใหเรา

ทำงานกันไดงายและเร็วขึ้น เพราะเราไมรูวาโควิดมันจะหายไปและ

กลับมาอีกเม่ือไหร…” 

4.2 การจัดการองคการ (Organizing) 

 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการองคการของ

สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ท้ัง            

ในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกันและพบวา การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของสำนักงาน

เปนการปรับโครงสรางเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานของสวนกลาง โดยการจัดตั้ง            

สวนบริหารงาน e-Commerce เพื่อทำใหการประสานงานมีความชัดเจนและสามารถดำเนินการดาน

ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วขึ้น ถือวาเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการไปในทิศทางที ่ดี 

อยางไรก็ตามในอนาคตควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของสวนบริหารงาน e-Commerce หาก

พบวามีปริมาณงานลดลง อาจมีการปรับลดหนางานหรือจำนวนผูปฏิบัติงานใหม ทั้งนี้การจัดการ

ทรัพยากรของสำนักงานแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการจัดการบุคคล โดยปจจุบันใชกรอบอัตรากำลังที่ผานการวิเคราะหอัตรากำลังของ

สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ป พ.ศ.2560 ทั้งนี้เมื่อองคการมีมติใหมีการปรับโครงสรางโดยจัดตั้ง

สวนบริหารงาน e-Commerce และเตรียมความพรอมถายโอนงานพรอมอัตรากำลัง (บันทึกขอความท่ี 

ปณท ทบ.(อก)/785, วันท่ี 19 ก.พ.2562) กอนการปรับโครงสรางครั้งนี้ลวงหนาเปนเวลา 1 ป พรอม

กับคัดเลือกบุคลากรจากผูปฏิบัติงานภายในที่ทำการไปรษณียในสังกัดที่มีอัตรากำลังเกิน และใน               

สวนของการพัฒนาทักษะการทำงานขึ้นอยูกับฝายพัฒนาบุคลากรของสวนกลางเปนผูกำหนดนโยบาย

การพัฒนาบุคลากรประจำปในแตละป 
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2. ดานการจัดการเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักงาน โดยการ

บริหารจัดการครุภัณฑของสำนักงานใหเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางท่ีองคการกำหนด ซ่ึงในการ

ปรับโครงสรางครั้งนี้ไดดำเนินการขอจัดซื้ออุปกรณสำนักงานทั่วไป และขอรับโอนครุภัณฑมาจากท่ี            

ทำการไปรษณียในสังกัดที่มีครุภัณฑที่เกินความจำเปน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการทำงานของ

สวนบริหารงาน e-Commerce ทั้งนี้ระบบสารสนเทศและอุปกรณเครื่องมืออื่นที่ใชดำเนินงานตาม

นโยบายจะตองไดรบัการจัดสรรจากสวนกลาง เนื่องจากสวนเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การดูแลรักษาระบบท่ีใชภายในสำนักงาน แตไมมีอำนาจในการจัดสรรระบบสารสนเทศ 

  4.2.1 ปญหาและอุปสรรคดานการจัดการองคการ 

  จากการศึกษาพบวา ผู ใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ดาน ได

ดังนี้ 

  1. ดานการจัดการบุคคล 

   1.1 บางสวนงานยังมีจำนวนผูปฏิบัติงานไมเหมาะสมเพียงพอกับลักษณะ 

หนางาน โดยเฉพาะสวนงานที่มีลักษณะหนางานทั ้งในรูปแบบการทำงานเอกสารทั่วไปและงานท่ี             

ตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ทำใหงานเอกสารทั่วไปที่เขามาเปนประจำทุกวันนั้นมีความลาชา

และผูปฏิบัติงานตองขอเบิกคาลวงเวลาหลังเวลาราชการ เพื่อดำเนินงานเอกสารใหแลวเสร็จทันเวลา 

โดยหัวหนางานกลาววา 

“...กรณีที่มีการติดตั้งโปรแกรมที่ตองจัดการหลายสิ่งจะตองลงไป

ปฏิบัติงานตามที่ทำการไปรษณียอยู เปนประจำ ถาวันไหนงาน

เอกสารมาเยอะ ทำใหงานเอกสารออกชา...” 

   1.2 ผู ปฏิบัติงานสวนใหญมีความรู ความชำนาญเฉพาะหนางานที ่ตนเอง

รับผิดชอบอยูในปจจุบัน และยังขาดโอกาสในการไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถในหนางานอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติม สงผลใหผู ปฏิบัติงานขาดทักษะความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและไมสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันไดในเวลาท่ีขาดแคลนผูปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานกลาววา 

“…เวลาวันไหนคนขาด ยังทำงานแทนกันไมได เพราะหลาย ๆ คน

ยังไมมีเวลาวางไดเรียนรูงานอ่ืนเพ่ิมเติม…” 

  2. ดานการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1 อุปกรณเทคโนโลยีที่จำเปนตอการดำเนินงานตามนโยบายยังไมเพียงพอ

ตอผูปฏิบัติ เชน คอมพิวเตอรแบบพกพา หรืออุปกรณรับฝากนอกสถานที่ที่ทีมขายจำเปนตองใชใน              
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การออกไปรับฝากสิ ่งของจากลูกคานอกสถานท่ี เปนตน ทำใหผู ปฏิบัติงานตองนำอุปกรณที่เปน                

ของสวนตัวมาใชกอนชั่วคราว เพ่ือใหการดำเนินงานมีความตอเนื่อง โดยหัวหนางานกลาววา 

“...เจาหนาท่ีงานสอบสวนวินัยตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ซ่ึง

จำเปนตองใชคอมแบบโนตบุคในการออกไปบันทึกขอมูล เขาก็ตอง

ไปหาโนตบุคสวนตัวมาใชทำงาน ไมง้ันทำงานไมได…” 

   2.2 ระบบเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ใชภายในองคการยังไมมีความ

เสถียร และองคการยังขาดระบบการจัดเก็บฐานขอมูลขนาดใหญ ปจจุบันขอมูลภายในองคการถูก

จัดเก็บไวอยางกระจัดกระจาย มีทั้งขอมูลที่อยูในบันทึกเอกสารรูปแบบกระดาษและขอมูลในระบบ

สารสนเทศหลากหลายระบบตามฝายที่รับผิดชอบในสวนกลาง ทำใหผูปฏิบัติงานเสียเวลาในการคนหา

ขอมูล โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…องคการเราไมมีระบบ Big data ท่ีรวมขอมูลทุกอยางไวในท่ีเดียว

ใหทุกคนไดใช แตนี่กระจัดกระจายตามระบบฝายใครฝายมัน...” 

4.2.2 ขอเสนอแนะดานการจัดการองคการ 

  จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ               

ดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 สามารถแบงออกเปน 2 ดาน ไดดังนี้ 

  1. ดานการจัดการบุคคล 

   1.1 สำนักงานควรมีการวิเคราะหอัตรากำลังในปจจุบันใหม เพื่อพิจารณา

เกลี่ยอัตรากำลังภายในสำนักงานใหเหมาะสม เนื่องจากปจจุบันมีงานบางสวนที่สามารถทำงานผาน

ระบบสารสนเทศไดมากขึ้น และปริมาณงานที่เปนเอกสารลดลง และสวนกลางควรปรับหลักเกณฑ             

การวิเคราะหอัตรากำลังใหเหมาะสมตามลักษณะหนางานจริง ไมควรวิเคราะหผลอัตรากำลังโดยใช

ขอมูลจากการเก็บสถิติปริมาณชิ้นงานท่ีเปนนับตัวเลขเทานั้น โดยหัวหนางานกลาววา 

“การวิเคราะหอัตรากำลังในสำนักงานเราไมไดวิเคราะหใหมมานาน

แลว และหลาย ๆ หนางานก็มีงานเอกสารลดลง ทำเอกสารผาน

ระบบออนไลนไดแลว…” 

   1.2 แตละสวนงานควรสงเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานใหแกผูปฏิบัติงาน

ใหสามารถทำงานไดมากกวา 1 หนางาน โดยเมื่อมีโอกาสควรใหผูปฏิบัติงานไดเขารับการฝกอบรม 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติงานเบื้องตน และจัดพี่เลี้ยงสอนงาน รวมถึงมีการหมุนเวียน

กันทำงานภายในสวนงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได รวมท้ังควรจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 โดยใหรวบรวมองคความรูของผูปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคูมือ 

การปฏิบัติงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง ป พ.ศ.2554 ใหเปนปจจุบัน โดยหัวหนางานกลาววา 
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“...มีการ Rotate งานกันในสวนงาน ใหมีทักษะและรอบรูในสวน

งานที ่ทำงานอยู กอน อีกอยางหนึ ่งคือ ควรจะมีการทำคู มือการ

ปฏิบัติงานเปน KM เก็บไว จากการปรับปรุงคูมือเดิม…” 

2. ดานการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1 สวนกลางควรจัดสรรอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนตอการดำเนินงานตาม

นโยบายอยางเพียงพอเหมาะสมและทันตอความตองการใชงาน เพ่ือสนับสนุนแผนการทำงานเชิงรุกของ

สำนักงาน โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…สวนกลางสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือที่จะชวยใหการทำงานเชิงรุก

ของเราสำเร็จ ควรจัดสรรเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและใหเพียงพอ...” 

2.2 สวนกลางควรปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต

ใหมีความเสถียร และควรสรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลขนาดใหญที่รวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายเขา

ไวเปนระบบเดียวใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงและใชงานรวมกันภายในองคการ เพ่ือใหสะดวกและงาย

ตอการคนหาขอมูล อีกทั้งยังชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทำงานจากที่พักอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยหัวหนางานกลาววา 

“…แลวผมก็มองวาเรานาจะมี Big Data ไดแลว เพราะขอมูลใน

องคการเยอะมากตอนนี้แตแคยังกระจายกันแยกระบบอยู…” 

 4.3 การนำ (Leading)  

 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำของสำนักงาน

ไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีต               

และปจจุบันไมแตกตางกัน พบวา ดานการสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลและผลตอบแทนกับ

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบบริษัท 

ไปรษณียไทย จำกัด ฉบับท่ี 190 วาดวย อัตราเงินเดือนและอัตราคาจางของพนักงานและลูกจางประจำ 

พ.ศ.2554 และจากการศึกษายังพบวาการสรางแรงจูงใจโดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษเปน   

วิธีท่ีดี ซ่ึงผูจัดการฝายมีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษตามความเหมาะสมและเปนธรรม 

โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตำแหนง และผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาระเบียบวินัย 

ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตามขอ 7 แหงระเบียบบริษัท ไปรษณียไทย 

จำกัด ฉบับท่ี 131 วาดวย การเลื่อนเงินเดือนและคาจาง พ.ศ. 2550 (บันทึกขอความท่ี ปณท ทบ.(บท)/

2701, 11 ก.ย.2556)  ทั้งนี้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษขึ้นอยูกับการจัดสรรจำนวนรอยละผูมีสิทธิ                

ไดรับมาจากสวนกลางในแตละป และผูจัดฝายจะทำการพิจารณารวมกับหัวหนาสวนงานในการคัดเลือก

ผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมซ่ึงถือเปนความลับ  
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 นอกจากนี้ดานการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติงาน ผูจัดการฝายยังคงใชวิธีการสื่อสารโดยจัด

ประชุมอยางเปนทางการ (1 ครั้งตอป) เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปใหแกผู ปฏิบัติงาน

ภายในสำนักงาน ซึ่งในที่ประชุมจะมีการซักถาม ตอบขอสงสัย และปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน

ตามนโยบายประจำป รวมถึงกำหนดสวนงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในแตละนโยบาย หลังจากนั้น  

เม่ือมีนโยบายเรงดวนผูจัดการฝายจะนำมาสื่อสารในท่ีประชุมประจำเดือนรวมกับหัวหนาสวนงาน และ

หากมีนโยบายอื่นเพิ่มเติมจะใชวิธีการพูดคุยแบบไมเปนทางการ คือ เรียกผูปฏิบัติงานมาพูดคุยเปน

รายบุคคล นอกจากนี้การสื่อสารนโยบายที่มาจากสวนกลางยังคงเปนวิธีการสื่อสารนโยบาย ผาน

เอกสารบันทึกในรูปแบบกระดาษท่ีสงผานตอกันเปนทอด ๆ ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา  

  4.3.1 ปญหาและอุปสรรคดานการนำ 

  จากการศึกษาพบวา ผู ใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาและ

อุปสรรค  ดานการนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ดาน ไดดังนี้ 

  1. ดานการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน  

   1.1 สภาพแวดลอมและบรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานไมเอ้ืออำนวย

ตอการสรางแรงจูงใจใหผู ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน เนื่องจากสภาพแวดลอม               

ทางกายภาพภายในสำนักงานมีสภาพคอนขางเกา อีกทั้งบรรยากาศในการทำงานไมเอื้อตอการเรียนรู

ทักษะการทำงานในหนางานอ่ืนเพ่ิมเติม โดยหัวหนางานกลาววา 

“…พี่วาเกิดจากสภาพแวดลอมในสำนักงานเราดูแลวมันไมคอย               

สดชื่น หองทำงานก็เกา และหองประชุมก็ดูไมทันสมัยเลย เวลานั่ง

ทำงานก็ทำหนางานใครหนางานมัน…” 

   1.2 ขอจำกัดในเรื่องของหลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ

ไมดึงดูดใจผูปฏิบัติงาน เนื่องจากการพิจารณาตามหลักเกณฑท่ี ปณท กำหนด มีการจำกัดจำนวน และ

เพื่อความเปนธรรมจึงตองหมุนเวียนสิทธิ์ใหทุกคนไดรับอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งตามระเบียบไมไดมี                  

การกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินผูปฏิบัติงานในแตละดาน จึงสงผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึก

ขาดแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงไมอยากพัฒนาตนเองใหมีทักษะอื่นเพิ่มเติม เพราะไมมีผลตอการ

ไดรับข้ันเงินเดือนพิเศษ โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…กฎเกณฑจำกัดจำนวนผูไดรับข้ันเงินเดือนพิเศษและกำหนดอีกวา

ตองไดรับเทาเทียมกัน เจาหนาที่ก็จะมีความรูสึกวา คนทำงานหนัก 

คนทำงานนอย ไมมีผลกับการพิจารณาข้ันพิเศษอยูดี…” 
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2. ดานการส่ือสารนโยบายใหแกผูปฏิบัติงาน 

   2.1 การสื่อสารนโยบายจากหัวหนาสวนใหแกผูปฏิบัติงานภายในสวนงานยัง

นอยเกินไปและไมมีวิธีปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหผูปฏิบัติงานภายในสำนักงานรับทราบ

นโยบายไมพรอมกันและไดร ับขอมูลไมเทากัน เนื ่องจากไมไดมีบันทึกคำสั ่งเกี ่ยวกับแนวทาง              

การปฏิบัติไวอยางชัดเจน จึงทำใหหัวหนาสวนแตละสวนงานมีวิธีการสื่อสารแบบไมเปนทางการและ

แตกตางกัน โดยหัวหนางานกลาววา 

“…เวลาหัวหนาสวนประชุมเดือนรวมกับผูจัดการฝายรับนโยบาย

อะไรมา ผูปฏิบัติงานก็ไมรูวาในท่ีประชุมเขาคุยอะไรกัน ถาหัวหนาสวน               

ไมนำมาเอามาถายทอดตอ…” 

2.2 วิธ ีการสื ่อสารนโยบายจากสวนกลางยังมีความลาชาและไมทั ่วถึง

ผูปฏิบัติงานระดับลาง เนื่องจากเปนการสื่อสารผานเอกสารบันทึกแจงเวียนในรูปแบบกระดาษท่ีสงผาน

ตอกันตามลำดับชั้นสายบังคับบัญชา ดวยโครงสรางองคการท่ีมีขนาดใหญทำใหการสื่อสารนโยบายจาก

ผูบริหารระดับสูงมีความลาชาและเอกสารเกิดการสูญหายได โดยหัวหนางานกลาววา 

“...นโยบายเรงดวนบางครั้งกวาสำนักงานเราจะไดรับหนังสือก็ใกล

เวลาท่ีสวนกลางกำหนดใหรายงานผลแลว…” 

  4.3.2 ขอเสนอแนะดานการนำ 

  จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะดาน

การนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ดาน ไดดังนี้ 

  1. ดานการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

   1.1 ผูบริหารและผูปฏิบัติงานภายในสำนักงานควรรวมกันสงเสริมการสราง

สภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน โดยการปรับปรุงภาพลักษณของสำนักงานเพื่อใหเอื ้อตอการอยาก

ทำงานและพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงาน รวมถึงควรใหมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธในโอกาสพิเศษ   

ตาง ๆ เพื่อสรางสรางบรรยากาศการทำงานอยางมีความสุข โดยยึดหลักตามแนวคิด Happy workplace 

โดยหัวหนางานกลาววา 

“...ทำงานแบบ Happy workplace สรางทีมงานที่พรอมชวยเหลือ

เก้ือกูลกันในการทำงาน มีกิจกรรมท่ีชวยใหเกิดความสนิทใกลชิด…” 

   2.2 สวนกลางและสำนักงานควรมีการปรึกษาหารือเพื ่อปรับหลักเกณฑ             

การพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ โดยใหมีการกำหนดสัดสวนคาน้ำหนักในแตละองคประกอบท่ี

ใชเปนขอมูลในประเมินไมเทากัน โดยควรกำหนดคาน้ำหนักมากที่สุดในดานผลการปฏิบัติงาน และ                 

เม่ือควรมีการประกาศใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบอยางท่ัวถึงท้ังองคการ โดยหัวหนาสวนกลาววา 
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“…อยากใหมีการกำหนดใหมีมาตรฐานไปเลยวาใหน้ำหนักคะแนน

มากสุดในดานผลการปฏิบัติงาน…” 

  2. ดานการส่ือสารนโยบายใหแกผูปฏิบัติงาน  

2.1) การสื่อสารภายในสำนักงาน หัวหนาสวนและผูปฏิบัติงานควรมีสื่อสาร

กันผานการจัดกิจกรรม morning talk แบบไมเปนทางการ ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ภายหลัง              

จากหัวหนาสวนเขารวมประชุมประจำเดือนทุกครั ้ง (สัปดาหละ 1 ครั ้งกอนเริ ่มทำงาน) ซึ ่งเปน                    

การพูดคุยกันในประเด็นหลัก ๆ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานรับทราบนโยบายเรงดวนท่ีเขามาใหม และเตรียมตัว

รับมือหรือปรับกระบวนการทำงานไดตามสถานการณ ณ ขณะนั้นที่กำลังเกิดขึ้น โดยหัวหนาสวน            

กลาววา 

“...พ่ีจะ morning talk หลังจากวันท่ีไดรับขอมูลจากในท่ีประชุมมา

เพ่ือไมใหลืม ประมาณแค 20 นาที เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน…” 

    2.2) การสื ่อสารนโยบายระหวางสวนกลางกับสำนักงานควรปรับใหเปน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และใชสื่อประชาสัมพันธนโยบายในรูปแบบกราฟฟคที่มีความนาสนใจ 

ไมเปนทางการ และงายตอการทำความเขาใจของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหการสื่อสารภายในองคการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งใหมีการสื่อสารนโยบายผานชองทางโซเชียลมีเดียดวย โดยหัวหนางาน

กลาววา 

“...ทำสื ่อประชาสัมพันธสมัยใหมที่อาศัยเทคโนโลยีออกแบบให

นาสนใจ แลวสงขาวสารตรงไปยังผูปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นไดเลย 

ไมตองผานเปนทอด ๆ…” 

 4.5 การควบคุม (Controlling) 

 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมของสำนักงาน

ไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและ

ปจจุบันไมแตกตางกันและพบวา การควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงานเปนการควบคุมตามลำดับชั้น

สายการบังคับบัญชาในรูปแบบเดิม โดยผูจัดการฝายจะกระจายอำนาจการควบคุมการทำงานของ

ผูปฏิบัติงานตามลำดับชั้นดังกลาว และหัวหนาสวนมีการติดตามและควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงาน

อยางไมเปนทางการ โดยมีการซักถามผลการดำเนินงานและทวงถามงานที่เรงดวน ทั้งนี้หัวหนาสวนจะ

ใหอิสระในรปูแบบการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน และจะควบคุมการทำงานจากการตรวจสอบผลลัพธ

ของงานผานบันทึกเอกสารในรูปแบบกระดาษผานการเสนอแฟมงาน วามีการรายงานขอมูลถูกตอง

ครบถวน เรียบรอย และเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของหรือไม กอนจะนำขอมูลไปเสนอตอ

ผูชวยผูจัดการฝายและผูจัดการฝายตามลำดับ  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 

 
     462  

 ทั้งนี้ผูจัดการฝายจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของแตละสวนงานอยางเปนทางการใน

รูปแบบการจัดประชุมประจำเดือน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกเดือนแตไมไดมีการกำหนดชัดเจนวาเปนวันท่ี

เทาไหรของเดือนและเปนไปตามความสะดวกของผูจัดการฝาย โดยในการประชุมหัวหนาสวนแตละ     

สวนงานจะนำขอมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปมารายงานใหผูจัดการฝายและหัวหนาสวน

ไดทราบรวมกัน พรอมทั้งเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปาหมายของนโยบายที่กำหนดไว และ

รายงานปญหาและอุปสรรคระหวางการดำเนินงาน เพ่ือปรึกษาหารือและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

รวมกันในท่ีประชุม  

  4.5.1 ปญหาและอุปสรรคในการควบคุม 

  จากการศึกษาพบวา ผู ใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคดานการควบคุมของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีดังนี้ 

  1. การติดตามขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายในแตละเดือนมี              

ความลาชาและพบขอมูลที่มีความผิดพลาดไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจากแตละนโยบายมีสวนงาน                   

ที่รับผิดชอบมากกวา 1 สวนงาน และขาดการมอบหมายผูประสานงานเพื่อติดตามและควบคุมเรงรัด

ขอมูลผลการดำเนินงานจากผูรับผิดชอบในสวนงานท่ีเก่ียวของ โดยหัวหนางานกลาววา 

“...การรายงานผลก็ตองเอาขอมูลจากสวนท่ีเก่ียวของมาประกอบกัน 

แตพอใกลวันประชุมแลว สวนงานที่เกี่ยวของยังไมสงขอมูลใหก็ให

การเตรียมขอมูลติดขัดลาชา…” 

2. ขาดการวิเคราะหผลการดำเนินงานในแตละเดือน เพื่อนำขอมูลไปใชประโยชนใน

การทบทวนแผนการทำงานที่วางไวตั้งแตตนป วาควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหมหรือไม 

อยางไร จึงทำใหไมสามารถทราบถึงจุดออนจุดแข็งของแผนงานท่ีกำหนดไว โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“...เราพบเจอปญหาในการทำงานแตละครั้ง โดยไมไดใสใจเอาขอมูล

ตรงนั้นไปคิดวิเคราะหเพ่ือแกไขปรับปรุงแผนงาน…” 

3. การติดตามและควบคุมการทำงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 มีความลาชาและไมสามารถตรวจสอบควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงานที่ทำงานจาก                    

พักอาศัยไดอยางแทจริง เนื่องจากตามบันทึกคำสั่งไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานจดบันทึกผลการดำเนินงาน

ประจำวัน ซึ่งจัดทำเปนเอกสารรายงานใหหัวหนาสวนรับทราบในรูปแบบกระดาษ และกำหนดให               

สงรายงานทุก ๆ 2 สัปดาห โดยหัวหนาสวนกลาววา  

“…work from home เปนปญหาหนึ่งที่ทำใหการติดตามผลงาน

ลาชา เพราะวาเจาหนาท่ีทำงานท่ีบานกัน กวาจะเขาเอาขอมูลมาสง

ท่ีทำงานบางทีก็เลยเวลาท่ีกำหนดใหรายงาน…” 
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  4.5.2 ขอเสนอแนะในการควบคุม 

  จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ                

ดานการควบคุมของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ดังนี้ 

  1. หัวหนาสวนควรกำหนดผูประสานงานหลักและมอบหมายใหทำหนาที่ติดตามและ

ควบคุมเรงรัดขอมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายจากสวนงานท่ีเก่ียวของ โดยมีการทำขอตกลงรวมกัน

ในการกำหนดวันเวลาที่ตองรายงานผลการดำเนินงานใหชัดเจน เชน กำหนดใหสงรายงานผลการ

ดำเนินงานทุก ๆ วันท่ี 5 ของเดือน เปนตน โดยหัวหนางานกลาววา 

“…ใหหัวหนาสวนกำหนดคนในสวนมา 1 คน เปนผูรับผิดชอบชวย

หัวหนาสวนในการติดตามงานตามนโยบายประจำป...” 

  2. หัวหนาสวน หัวหนางาน และผูปฏิบัติงานควรวิเคราะหผลการดำเนินงานตาม

นโยบายในแตละเดือน เพื่อนำขอมูลไปทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวางไว 

โดยแบงชวงการทบทวนแผนงานออกเปนระยะ 4 ครั้งตอ 1 ป เพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน 

ไดอยางทันทวงที โดยหัวหนาสวนกลาววา 

“…คูแขงเราเยอะข้ึนในชวงนี้เพราะใครก็เห็นโอกาส แตทุกอยางท่ีวา

มานี้เปนผลกระทบภายนอกท่ีเราควรเอาขอมูลมาวิเคราะหพิจารณา

วางแผนกันใหม…” 

3. หัวหนาสวนควรติดตามและควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงานที่ทำงานจากท่ี               

พักอาศัย โดยใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานในแตละวันผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

หรืออีเมล @thailandpost.com เพื่อใหทราบขอมูลการดำเนินงานในแตละวันและสามารถนำขอมูล  

ไปใชในงานท่ีจำเปนเรงดวนตอไปได โดยหัวหนางานกลาววา 

“...ทำงานที ่บ านก็ส งรายงานผลการทำงานเปนเอกสารแบบ

อิเล็กทรอนิกสเอา สะดวก เร็ว งายกวาเยอะ...” 

5. สรุปผล  

 1) การวางแผน (Planning)  

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา การวางแผนการทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลัง

การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกัน เนื่องจาก

การวางแผนในองคการเปนลักษณะ Top-down สวนกลางจะมีทั้งการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

ประจำปและการออกนโยบายเรงดวนระหวางป จากนั้นสำนักงานจะนำนโยบายที่ไดรับมอบหมายไป
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เปนขอมูลเพื่อใชประกอบการวางแผนการทำงานในสวนงานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ โดยยึดเปาหมาย

นโยบายท่ีสวนกลางกำหนดไวเปนหลักในการวางแผน  

 ทั ้งนี ้ล ักษณะการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายในแตละสวนงานของสำนักงาน                  

ไมแตกตางกัน ไดแก 1.จัดเรียงลำดับตามความจำเปนเรงดวนของงานที่ไดรับมอบหมาย 2.จัดทำ               

ปฏิทินการดำเนินงาน และกำหนดกรอบระยะเวลา 3.ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบคำสั่ง              

ที่เกี่ยวของ 4.กำหนดผูรับผิดชอบหลัก 5.ประมาณการคาใชจายในแตละนโยบาย 6.วิธีการติดตาม               

ผลการดำเนินงาน  

 สรุปปญหาและอุปสรรคดานการวางแผนการทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มี 

ดังนี้ 

1. ขาดการวางแผนการทำงานรวมกันระหวางสวนกลางและสำนักงาน ทำใหการวางแผนการ

ทำงานของสำนักงานกับนโยบายการปฏิบัติงานประจำปที่ไดรับมาจากสวนกลางไมสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

2. ขอจำกัดเรื ่องระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติที ่มีขั ้นตอนมากเกินไปเปนอุปสรรคตอ                

การวางแผนดำเนินงานขาดความคลองตัว  

3. งบประมาณประจำปที่ไดรับไมเพียงพอตอการดำเนินงานใหสำเร็จตามเปาหมายนโยบาย

ประจำปและนโยบายเรงดวนที่เขามาระหวางปได อีกทั้งขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก

สวนกลางมีความลาชา ทำใหการดำเนินงานตามนโยบายขาดความตอเนื่อง 

4. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอการวางแผนการทำงาน

เชิงรุกที่วางไว เชน การออกไปพบลูกคาและการลงไปปฏิบัติงานใหการสนับสนุนที่ทำการไปรษณีย                

ในสังกัดเพ่ือเรงหารายได เปนตน  

 สรุปขอเสนอแนะดานการวางแผนการทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีดังนี้ 

 1. ควรมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการทำงานรวมกันระหวางสวนกลางและสำนักงาน

อยางเปนทางการ และมีการวางแผนการทำงานในลักษณะ Bottom-up ดวย 

 2. ควรมีการพิจารณาแกไขหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติและขอบังคับท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบัน และตัดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจำเปนออก เพื่อใหเกิดความคลองตัวและลดปญหา                

การทำงานซ้ำซอน   

 3. สวนกลางควรสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอตอการดำเนินการตามนโยบายปฏิบัติงาน

ประจำป และกระจายอำนาจในการใชจายงบประมาณใหผูจัดการฝายมีอำนาจการตัดสินใจไดมากข้ึน 

 4. สวนกลางควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหเปนการทำงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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 2) การจัดการองคการ (Organizing) 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา การจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลัง

การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกัน และ              

การจดัการดานการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของสำนักงาน ป พ.ศ.2563 โดยใหมีการจัดตั้ง

สวนบริหารงาน e-Commerce เปนการปรับโครงสรางเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน

ของสวนกลาง และเพื่อใหการประสานงาน มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็วข้ึน 

ทั้งนี้สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีการจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน ซึ่งสามารถแบงออกเปน    

2 ดาน ไดดังนี้ 

 1. ดานการจัดการบุคคล โดยปจจุบันใชกรอบอัตรากำลังที ่ผานการวิเคราะหและไดรับ                  

การอนุมัติอัตรากำลังของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ป พ.ศ.2560 ทั้งนี้เมื ่อองคการมีมติใหมี     

การปรับโครงสรางโดยจัดตั้งสวนบริหารงาน e-Commerce และมีบันทึกสั่งการเพื่อเตรียมความพรอม

ถายโอนงานพรอมอัตรากำลังกอนการปรับโครงสรางครั้งนี ้ลวงหนาเปนเวลา 1 ป และไดคัดเลือก

ผูปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผูปฏิบัติงานภายในที่ทำการไปรษณียในสังกัดที่มีอัตรากำลังเกิน และ                 

มีความรูความสามารถตรงตามลักษณะหนางานที่ตองการ และในสวนของการพัฒนาทักษะการทำงาน

ของผู ปฏิบัติงานนั ้นเปนไปตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรประจำปของฝายพัฒนาบุคลากรของ

สวนกลางเปนผูกำหนด 

 2. ดานการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักงาน มีการเตรียมความพรอม                

เพ่ือรองรับการปรับโครงสรางการบริหารงานครั้งนี้ โดยดำเนินการขอจัดซ้ืออุปกรณเครื่องมือสำนักงาน

ที่จำเปน และขอรับโอนครุภัณฑมาจากที ่ทำการไปรษณียในสังกัดที่มีครุภัณฑที ่เกินความจำเปน                 

เพื่อเตรียมพรอมใชงานใหแกผูปฏิบัติงานในสวนบริหารงาน e-Commerce ทั้งนี้ระบบสารสนเทศและ

อุปกรณเครื่องมืออ่ืนท่ีใชดำเนินงานตามนโยบายจะตองไดรับการจัดสรรจากสวนกลางเทานั้น  

 สรุปปญหาและอุปสรรคดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 สามารถ

แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานการจัดการบุคคล  

   1.1 ปจจุบันบางสวนงานมีจำนวนผู ปฏิบัติงานไมเหมาะสมกับลักษณะ                  

หนางาน โดยเฉพาะในสวนงานที่มีลักษณะหนางานทั้งรูปแบบงานเอกสารในสำนักงานและงานที่ตอง

ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี    

   1.2 ผู ปฏิบัติงานสวนใหญมีความรู ความชำนาญเฉพาะหนางานที ่ตนเอง

รับผิดชอบอยูในปจจุบัน และยังขาดโอกาสในการไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถในหนางานอ่ืน ๆ 
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  2. ดานการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1 อุปกรณเทคโนโลยีท่ีจำเปนตอการดำเนินงานตามนโยบายยังไมเหมาะสม

เพียงพอตอผูปฏิบัติ เชน คอมพิวเตอรแบบพกพา และอุปกรณรับฝากนอกสถานท่ี เปนตน 

   2.2 ระบบเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ใชภายในองคการยังไมมีความ

เสถียร และองคการยังขาดระบบการจัดเก็บฐานขอมูลขนาดใหญ  

 สรุปขอเสนอแนะดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 สามารถแบง

ออกเปน 2 ดาน ดังนี้   

  1. ดานการจัดการบุคคล  

   1.1 สำนักงานควรมีการวิเคราะหอัตรากำลังในปจจุบันใหม เพื่อเปนขอมูล  

ใหผู จัดการฝายพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังภายในสำนักงาน และสวนกลางควรปรับหลักเกณฑการ

วิเคราะหอัตรากำลังใหเหมาะสมตามลักษณะหนางานจริง 

   1.2 แตละสวนงานควรสงเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานใหแกผูปฏิบัติงาน

ใหสามารถทำงานไดมากกวา 1 หนางาน และจัดทำคูมือการปฏิบัติงานประจำสำนักงานไปรษณีย            

นครหลวง 2  โดยปรับปรุงและพัฒนาจากคูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง ป              

พ.ศ.2554 เดิมท่ีมีอยูโดยปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน 

  2. ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณเครื่องมือ 

   2.1 สวนกลางควรจัดสรรอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนตอการดำเนินงานตาม

นโยบายอยางเหมาะสมเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน เชน เครื่องรับฝากนอกสถานท่ี และ

คอมพิวเตอรพกพา เปนตน 

   2.2 สวนกลางควรปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ต

ใหมีความเสถียร และเชื่อมตอกันผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมากกวาการเชื่อมตอแบบอินทราเน็ต 

รวมทั้งควรสรางระบบฐานขอมูลขนาดใหญที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงและใชงานรวมกันไดทั้งหมด             

ในท่ีเดียว 

 3) การนำ (Leading) 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา ดานการนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ภายหลังการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกัน เนื่องจาก

องคการมีการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

พิเศษใหกับผูปฏิบัติงาน ซึ่งผูจัดการฝายมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและเปนธรรม

รวมกับหัวหนาสวนโดยเปนความลับเนื่องจากมีจำกัดจำนวน ซึ่งตามระเบียบใหคำนึงถึงคุณภาพและ
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ปริมาณงานของตำแหนง ผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนความสามารถและ       

ความอุตสาหะของผูปฏิบัติงาน  

 นอกจากนี้ดานการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติงานประจำป ผูจัดการฝายยังคงใชวิธีการสื่อสาร

โดยจัดประชุมมอบนโยบายใหผูปฏิบัติงานอยางเปนทางการ (1 ครั้งตอป) และเมื่อมีนโยบายเรงดวน                  

ที่เขามาระหวางปก็จะสื่อสารใหกับหัวหนาสวนงานในที่ประชุมประจำเดือน เพื่อใหนำนโยบายนั้นไป

ถายทอดตอผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้สวนกลางจะใชวิธีการสื่อสารนโยบายผานบันทึกเอกสารในรูปแบบ

กระดาษท่ีสงผานตอกันมาเปนทอด ๆ ตามลำดับชั้นโครงสรางองคการสายบังคับบัญชา 

 สรุปปญหาและอุปสรรคดานการนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 โดยแบงออกเปน       

2 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

   1.1 สภาพแวดลอมและบรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานไมเอ้ืออำนวย

ตอการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน  

   1.2 หลักเกณฑการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษมีจำนวนจำกัดและ

ไมดึงดูดใจผูปฏิบัติงานใหเกิดการอยากพัฒนาตนเอง อีกทั้งตามระเบียบไมไดมีการกำหนดคาน้ำหนัก

ของการประเมินผูปฏิบัติงานในแตละดาน 

  2. ดานการส่ือสารนโยบายใหแกผูปฏิบัติงาน 

   2.1 การสื่อสารนโยบายจากหัวหนาสวนใหแกผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน                 

ยังนอยเกินไปและไมมีวิธีปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหผูปฏิบัติงานภายในสำนักงาน

รับทราบนโยบายไมพรอมกันและไดรับขอมูลไมเทากัน 

   2.2 วิธีการสื่อสารนโยบายจากผูบริหารระดับสูงในสวนกลางดวยการสื่อสาร

ผานบันทึกเอกสารในรูปแบบกระดาษมีความลาชาและไมท่ัวถึงผูปฏิบัติงานระดับลาง  

 สรุปขอเสนอแนะดานการนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 โดยแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานการสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

   1.1 ผูจัดการฝายและผูปฏิบัติงานควรรวมกันสงเสริมการสรางสภาพแวดลอม

ที่ดีในการทำงาน โดยการปรับปรุงภาพลักษณของสำนักงานและจัดกิจกรรมสานสัมพันธในโอกาส  

พิเศษตาง ๆ โดยยึดหลักตามแนวคิด Happy workplace เนนการทำงานอยางมีสวนรวม ใหเกิด               

ความชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
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   1.2 สวนกลางและสำนักงานควรมีการปรึกษาหารือเพื ่อปรับหลักเกณฑ                 

การพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษ โดยใหมีการกำหนดสัดสวนคาน้ำหนักในแตละองคประกอบท่ี

ใชเปนขอมูลในประเมินไมเทากัน 

2. ดานการส่ือสารนโยบายใหแกผูปฏิบัติงาน  

   2.1 หัวหนาสวนและผู ปฏิบัติงานควรมีสื ่อสารกันผานการจัดกิจกรรม 

morning talk แบบไมเปนทางการ ใชเวลาไมเกิน 30 นาที และควรจัดกิจกรรมสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

กอนเริ่มทำงาน โดยตองกำหนดเปนแบบแผนปฏิบัติรวมกันท้ังสำนักงานโดยเครงครัด 

   2.2 การสื่อสารนโยบายระหวางสวนกลางกับสำนักงานควรปรับจากรูปแบบ

เอกสารกระดาษใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และใชสื่อประชาสัมพันธนโยบายในรูปแบบกราฟฟคท่ี

นาสนใจ ไมเปนทางการ และงายตอการทำความเขาใจของผูปฏิบัติงาน 

 4) การควบคุม (Controlling) 

 จากผลการศึกษาสรุปไดวา การควบคุมการทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 

ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน ป พ.ศ.2563 ทั้งในอดีตและปจจุบันไมแตกตางกัน 

เนื ่องจากการควบคุมการทำงานของผู ปฏิบัติงานในสำนักงาน เปนการควบคุมการทำงานและสั่ง                 

การตามลำดับชั ้นสายการบังคับบัญชาในรูปแบบเดิม โดยหัวหนาสวนมีการติดตามและควบคุม                    

การทำงานของผูปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุยซักถามการดำเนินงานทั่วไป และให

อิสระในการเลือกวิธีการดำเนินงานของผู ปฏิบัติงานแตละคน แตจะตรวจสอบควบคุมโดยดูจาก               

ผลงานที่รายงานผานแฟมเอกสารที่เสนอในแตละวัน วามีขอมูลถูกตองครบถวน เรียบรอย และเปน              

ไปตามระเบียบคำสั่งท่ีเก่ียวของ  

 ทั้งนี้ผูจัดการฝายจะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปของแตละสวนงาน

อยางเปนทางการในรูปแบบการจัดประชุมประจำเดือน แตไมไดมีการกำหนดวันไวลวงหนา โดยใน               

การประชุมหัวหนาสวนแตละสวนงานจะนำขอมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปมารายงาน               

ใหผูจัดการฝายและหัวหนาสวนทุกสวนงานไดทราบรวมกัน พรอมทั้งใหรายงานโดยเปรียบเทียบผล   

การดำเนินงานกับเปาหมายนโยบายประจำปท่ีสวนกลางกำหนดไว 

สรุปปญหาและอุปสรรคดานการควบคุมของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีดังตอไปนี้ 

  1. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของแตละสวนงานมีความลาชา และ 

ขาดการมอบหมายผูประสานงานและติดตามเรงรัดขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

ประจำป  

  2. การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปยังขาดการวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานในแตละเดือน เพ่ือนำไปทบทวนกระบวนการทำงานตามแผนงานท่ีวางไว 
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  3. การติดตามและควบคุมการทำงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 มีความลาชาและไมสามารถตรวจสอบควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงานที่ทำงานจาก                

พักอาศัยไดอยางแทจริง 

 สรุปขอเสนอแนะดานการควบคุมของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีดังตอไปนี้ 

1. หัวหนาสวนควรกำหนดผูประสานงานหลักของแตละสวนงานและมอบหมายให             

ทำหนาที่ติดตามและควบคุมเรงรัดขอมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายจากสวนงานที่เกี่ยวของ และมี

การทำหนังสือเปนขอตกลงรวมกันเพ่ือกำหนดวันเวลาท่ีตองรายงานผลการดำเนินงานในแตละเดือนให

ชัดเจน 

  2. ผูจัดการฝายและหัวหนาสวนควรมีการวิเคราะหผลการดำเนินงานตามนโยบาย              

ในแตละเดือน เพื่อนำขอมูลมาใชเปนประโยชนในการทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามแผนการ

ดำเนินงานวางไว 

  3. หัวหนาสวนควรติดตามและควบคุมการทำงานของผูปฏิบัติงานที่ทำงานจากท่ี              

พักอาศัย โดยใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานในแตละวันผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

6. อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีนาสนใจ ไดดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning)  

 จากผลการศึกษาดานการวางแผนการทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีประเด็น      

ที่นาสนใจ คือ ปญหาการขาดการวางแผนการทำงานรวมกันระหวางสวนกลางและสำนักงานเขต                 

อีกทั้งขอจำกัดในเรื่องระเบียบขอบังคับที่ใชมานานไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน ขั้นตอน

การปฏิบัติมีความซ้ำซอนทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินงาน และสงกระทบตอการวางแผน                     

การทำงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ซึ่งสำนักงานไดวางแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อเรงหา

รายได ตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการท่ีตองดำเนินการอยางรวดเร็ว 

และพบขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกระเบียบขอบังคับที่ไมสอดคลองกับสถานการณ                

ในปจจุบัน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดความซ้ำซอน เพื่อใหสำนักงานสามารถดำเนินงาน               

ตามแผนงานเชิงรุกที่วางไวไดอยางสำเร็จ ตอบสนองลูกคาไดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน 

กับคูแขงทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เทอรเมอรฮอน (Schermerhorn. 1999 : G-7, อางอิง

ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2545 : 112-114) ที่กลาววา การวางแผนเปนหนาที่ทางการบริหาร

จัดการที ่สำคัญสำหรับองคการ เปนขั ้นตอนในการกำหนดเปาหมายและทางเลือกในการปฏิบัติ                   

การพัฒนากฎ และกระบวนการปฏิบัติ ตลอดจนการพยากรณผลลัพธในอนาคต ซึ่งมีตนทุนของการ

วางแผน คือ การบริหารเวลา ผูบริหารตองปฏิบัติงานรวมกับพนักงานทั้งหมดในการประเมินทรัพยากร
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ท่ีมีอยู การระบุโอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของทีมงานและกำหนดเปาหมายขององคการ และ

ความลาใชในการตัดสินใจอาจทำใหเกิดความเสียหายได ถาความสำเร็จขององคการขึ ้นอยู  กับ

ความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการแขงขัน 

 2. การจัดการองคการ (Organizing) 

 ดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีประเด็นที่นาสนใจ คือ การ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของสำนักงาน โดยใหมีการจัดตั้งสวนบริหารงาน e-Commerce     

ถือวาเปนแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางองคการไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น และไมไดมีผลกระทบ                    

ตอการจัดการองคการในดานใด เนื่องจากองคการไดมีบันทึกคำสั่งในการเตรียมคฝามพรอมเพื่อรองรับ

การปรับโครงสรางนี้ โดยใหเตรียมความพรอมลวงหนาเปนเวลา 1 ป อีกท้ังการปรับโครงสรางครั้งนี้เปน

การปรับเปลี่ยนโครงสรางของสำนักงานเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานของสวนกลาง 

และเพื ่อใหการจัดการประสานงานของกลุ มบริการ e-Commerce มีความชัดเจนและสามารถ

ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกไดอยางรวดเร็ว โดยผูบริหารไดประเมินและคาดการณจากการเติบโตของ

ตลาด e-Commerce ที่เติบโตอยางตอเนื่องในทุกป จึงไดมีมติปรับโครงสรางและคาดหวังใหเปน                

แหลงรายไดหลักขององคการในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เทอรเมอรฮอน (Schermerhorn, 

Hunt and Osborn, 2000 : G-8, อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2545 : 184) ที่กลาววา 

บทบาทของการจัดองคการ (Organization role) การจัดองคการนั้นมีความหมายตอบุคคลที่จะเขามา

ทำงานรวมกัน จึงจะตองมีการประสานงานกัน และจะตองมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ และพยายาม

ปรับเปลี่ยนองคการใหเปนไปตามยุคตามสมัยโลกาภิวัตน (Globalization) ไมยึดติดกับโครงสรางใด

โครงสรางหนึ่งตลอดไป ซึ่งแตละโครงสรางก็จะมีทั้งขอดีและขอเสียภายในตัวของโครงสรางเอง จึง

จะตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขัน (Competitor) ได  

 3. การนำ (Leading) 

 จากผลการศึกษาดานการนำของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีประเด็นที่นาสนใจ คือ     

การสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน ดวยการพิจารณาใหขั้นเงินเดือนพิเศษแกผูปฏิบัติงานนั้น พบวา 

เปนวิธีที่สามารถสรางแรงจูงในใจในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี แตมีขอจำกัดในเรื่องจำนวนผูมีสิทธิ์

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ โดยผูจัดการฝายมีอำนาจในการพิจารณาผูปฏิบัติงานตามความ

เหมาะสมและเปนธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตำแหนง และผลงานที่ไดปฏิบัติมา 

การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ ซึ่งในแตละปสำนักงานจะไดรับ

จำนวนรอยละของผูปฏิบัติงานที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและคาจางพิเศษ โดยใหหัวหนา

สวนงานเปนผู พิจารณาผู ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื ่อใหผู จัดการฝาย เปนผู พิจารณาใน                     

ขั้นสุดทายตอไป และจากหลักเกณฑขางตนทำใหผูจัดการฝายตองพิจารณาใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิ์ไดรับ

อยางเทากันเทียมกัน (สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไดรับ) กลาวคือ คนทำงานหนัก คนทำงานนอย ก็มีสิทธิ์

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษเทาเทียมกัน ดังนั้นเมื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและคาจางพิเศษ
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ไมไดขึ ้นอยู กับผลการปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว จึงทำใหผู ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือรนใน                    

การทำงานและไมอยากพัฒนาตนเอง อีกทั้งจากการศึกษามีขอเสนอแนะ ดานการสรางแรงจูงใจใหแก

ผู ปฏิบัติงานใหเพื่อกระตุนการทำงานใหสำเร็จ ตองปรับหลักเกณฑมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยใหมีการกำหนดคาน้ำหนักรอยละของแตละองคประกอบไมเทากัน และใหเนนไปท่ี                   

ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เดสสเลอร (Dessler. 1998 : 678, อางอิงใน ศิริวรรณ 

เสรีรัตน และคณะ. 2545 : 21) กลาววา การนำ (Leading) จะชวยใหงานบรรลุผลสำเร็จ โดยเสริมสราง

ขวัญและจูงใจผูใตบังคับบัญชา ซึ่งการนำประกอบดวย การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาบนพื้นฐาน 

ของผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานตาง ๆ พรอมท้ังการทบทวนและปรับ

วิธีการของภาวะความเปนผูนำ เมื ่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไป  

ตามท่ีกำหนด  

 4. การควบคุม (Controlling)  

 ดานการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 มีประเด็นท่ีนาสนใจ คือ สำนักงาน

ไปรษณียนครหลวง 2 ผูบังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานและสั่งการตามลำดับชั้นสายการบังคับ

บัญชา ไดแก ผูจัดการฝาย ผูชวยผูจัดการฝาย หัวหนาสวน หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน ตามลำดับ          

ซึ่งหัวหนาสวนจะใหอิสระในวิธีการดำเนินงานแกผู ปฏิบัติงาน แตจะตรวจสอบควบคุมโดยดูจาก            

ผลงานที่ทำรายงานผานแฟมเอกสาร อีกทั้งผูจัดการฝายจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของแตละ

สวนงานอยางเปนทางการในรูปแบบการจัดประชุมประจำเดือน โดยใหหัวหนาสวนรายงานผล                 

การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายนโยบายเทานั ้น และไมไดมีการนำผลการดำเนินงาน

ประจำเดือนไปวิเคราะหเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนผลการดำเนินงานนั้น จึงทำใหไมสามารถทราบถึง

จุดออนจุดแข็งของแผนงานที ่กำหนดไว และพบขอเสนอแนะวาหัวหนาสวน หัวหนางาน และ

ผูปฏิบัติงานควรมีการวิเคราะหผลการดำเนินงานตามนโยบายในแตละเดือน เพื่อนำขอมูลมาใชเปน

ประโยชนในการทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวางไว โดยแบงชวงการ    

ทบทวนแผนงานเปนระยะ 4 ครั้งตอ 1 ป เพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขแผนงานไดอยางทันทวงที ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ เทอรเมอรฮอน (Schermerhorn. 1999 : G-2 อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ. 2545 : 22) กลาววา การควบคุม (Controlling) เปนการติดตามผลการทำงานและแกไข

ปรับปรุงในสิ่งที่จำเปน หรือเปนขั้นตอนของการวัดผลการทำงาน และดำเนินการแกไขเพื่อใหบรรลุผล  

ท่ีตองการ อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดของ เซอรโต (Certo, 2000 : 551 อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ. 2545 : 373) กลาววา การควบคุมเปนกระบวนการซึ่งผู จัดการใชความพยายามในการ

ควบคุมอยางมีระบบ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐานแผนหรือวัตถุประสงค โดยพิจารณา

วางานอยูในเกณฑ หรือมาตรฐาน หรือความตองการท่ีกำหนดไวหรือไม เพ่ือท่ีจะไดแกไขปรับปรุงตอไป 

ผูบริหารท่ีทำหนาท่ีในการควบคุมตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีกำหนดไวและวิเคราะหปญหาได 
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7. ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

 จากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1) การวางแผน (Planning)  

 สวนกลางและสำนักงานควรมีการวางแผนการทำงานรวมกันอยางเปนทางการ เพื ่อใหมี                 

การออกแบบแผนงานอยางเปนระบบสอดคลองกับเปาหมายนโยบายอยางแทจริง และพิจารณาแกไข

หรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติขอบังคับที่ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใหมีการประมาณ      

การคาใชจายในการดำเนินงานตามนโยบายปฏิบัติงานประจำปและงบประมาณสำรองสำหรับนโยบาย

เรงดวนระหวางป  

 2) การจัดการองคการ (Organizing)  

 สำนักงานควรมีการวิเคราะหอัตรากำลังในปจจุบันใหมตามลักษณะหนางานจริง และพัฒนา

ทักษะการทำงานดวยการหมุนเวียนกันทำงานภายในสวนงาน รวมทั้งจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของ

สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือพัฒนาบุคลากรใหสามารถทำงานทดแทนกันไดมาก

ขึ้น นอกจากนี้สวนกลางควรจัดสรรอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนตอการดำเนินงานใหเพียงพอและทันตอ

ความตองการใชงาน และควรสรางระบบฐานขอมูลขนาดใหญและปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมี 

ความเสถียร 

 3) การนำ (Leading) 

 ระดับสำนักงานใหทุกคนภายในสำนักงานรวมกันสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที ่ดีใน           

การทำงาน และยึดหลักการทำงานตามแนวคิด Happy workplace โดยเนนการทำงานแบบมีสวนรวม 

รวมถึงใหหัวหนาสวนสื่อสารนโยบายจากที่ประชุมประจำเดือนใหแกผูปฏิบัติงานผานการ Morning 

talk  

 ระดับสวนกลาง ควรมีการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับสูงเพ่ือปรับหลักเกณฑการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือนพิเศษใหมีมาตรฐานและมีการกำหนดคาน้ำหนักมากท่ีสุดในดานผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการสื่อสารนโยบายระหวางสวนกลางกับสำนักงานควรปรับรูปแบบจากเอกสารกระดาษใหเปน

การสงเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน 

4) การควบคุม (Controlling) 

 หัวหนาสวนควรกำหนดผู ประสานงานหลักของแตละสวนงานและมอบหมายใหทำหนาท่ี

ติดตามและควบคุมเรงรัดขอมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายจากสวนงานที่เกี่ยวของ และควรมีการ

วิเคราะหผลการดำเนินงานตามนโยบายในแตละเดือน เพ่ือทบทวนกระบวนการดำเนินงานและปรับปรุง

แผนงานวางไว อีกทั้งในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 หัวหนาสวนควรติดตามและควบคุม

การทำงานของผูปฏิบัติงานท่ีทำงานจากท่ีพักอาศัย โดยตรวจสอบงานผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 



ณัฐชยา ปญญาใจ 

 
                      
                   473 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

8. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 ควรทำการศึกษาวิจัยการจัดการองคการของสำนักงานไปรษณียนครหลวง 1, 3 และ 4                

เพื่อเปรียบเทียบผลของการศึกษา และสามารถนำขอมูลมาใชเปนแนวทางการจัดการองคการของ

สำนักงานไปรษณียนครหลวง 2 ตอไป 

บรรณานุกรม 

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด. (2554). บันทึกขอความ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด สวนบริหารงานกลาง       

เรื่อง ขอความเห็นชอบคูมือปฏิบัติงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง. 

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด. (2554). บันทึกขอความ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด สวนบริหารงานกลาง       

เรื่อง ขอความเห็นชอบคูมือปฏิบัติงานของสำนักงานไปรษณียนครหลวง. 

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด. (2556). บันทึกขอความ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ฝายทรัพยากรบุคคล        

เรื่อง วิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและคาจางประจำป. 

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด. (2559). บันทึกขอความ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ฝายทรัพยากรบุคคล         

เรื่อง การดำเนินงานดานอัตรากำลังของหนวยงานภายใน ปณท. 
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การศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก                   

ในสิทธสิวัสดิการขาราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ 

สิทธิประกันสังคม กรณศึีกษา : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
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   บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษา

ที่แตกตางกันของระบบหลักประกันสุขภาพคือ สิทธิสวัสดิการขาราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพ           

ถวนหนา และสิทธิประกันสังคม (2)ปญหาความตองการในการรับบริการรักษาพยาบาลในแตละสิทธ์ิ 

โดยมีการศึกษาถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพดานตาง ๆ  ไดแก 1) ดานสิ่งอำนวยความ

สะดวกของอาคารสถานที่ 2) ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย  3) ดานความเชี่ยวชาญบุคลากร 4) ดาน

การดุแลเอาใจใส การชวยเหลือของเจาหนาที่ 5) ดานขั้นตอน กระบวนการใหบริการ 6) ดานคารักษา 

พยาบาล ใชเวลาในการเก็บขอมูลเริ่มต้ังแต 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  แผนกผูปวยนอก

ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยการสุมแบบบังเอิญ ทั้งนี้มีขอจำกัดในการเขาไปเก็บขอมูล           

ในโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อCOVID-19 จึงใชกลุมตัวอยางในผู มา              

รับบริการที่มีสิทธิการรักษา ระบบสวัสดิการขาราชการ จำนวน 30 คน ระบบประกันสังคม 30 คน 

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 คน และการสัมภาษณพยาบาลหองตรวจโรคผูปวยนอก จำนวน 

5 คน และมีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปANOVA ในการวิเคราะหผลทางสถิติ  

จากการศึกษา พบวา สิทธิสวัสดิการขาราชการแสดงความคิดเห็นวาไดร ับการบริการการ

รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพไดมากกวาสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประกันสังคม ซึ่งไมพบ

ความแตกตางอยางชัดเจนน้ีระหวางกลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ  

จำแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็นอันดับที่หน่ึงคือ ดานความเช่ียวชาญของบุคลากร อันดับ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
    



ดนิตา ธนาโชควิชญ 

 
                                                                                                                        475 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ท่ีสองคือ ดานเครื่องมือและอุปกรณ อันดับท่ีสามคือ อัตราคารักษาพยาบาล อันดับท่ีสี่คือ ดานการดูแล

เอาใจใสการชวยเหลือของเจาหนาท่ี อันดับท่ีหา คือ กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ และอันดับ

สุดทายคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ควรมีการเพิ่มและรณรงคการใช

ระบบเทคโนโลยีใหมากขึ้นเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว              

ไมเกิดความซับซอน และลดขั้นตอนในระบบการบริการ ควรมีการตั้งจุดประสานการบริการพยาบาล 

เพื่อคอยชวยเหลือกรณีผูมารับบริการมีปญหา ขอสงสัย ในระบบบริการ และชวยประสานถึงแนวทาง

กรณีมีความจำเปนตองใช ยา และอุปกรณที่นอกสิทธิการรักษา เพื่อใหเกิดความไมเหลื่อมล้ำระหวาง

สิทธิการรักษา และยังชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาและสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการทั้ง 3 สิทธิ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

ตอไป 

1. บทนำ 

ในป พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีสำคัญ 3 ระบบใหญ ไดแก 1) ระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (ครอบคลุมประชากรโดยเฉลี่ย 48 ลานคน) 2) ระบบประกันสังคม                    

(ครอบคลุมประชากรโดยเฉลี่ย 13 ลานคน ) 3) ระบบสวัสดิการขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร

ของรัฐและบุคคลในครอบครัว (ครอบคลุมประชากรโดยเฉลี่ย 5 ลานคน) นอกจาก 3 ระบบใหญนี้แลว 

ยังมีระบบยอยอื่น ๆ ที่ดูแลบุคคลนอกเหนือจากนั้น เชน บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ครูเอกชน 

ขาราชการและลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนตางดาวและแรงงานตางดาว (ครอบคลุม

ประชากรโดยเฉลี่ย 1.8 ลานคน) แตทั้งนี้ยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันอยู เพราะแตละระบบมีแนวคิด    

ความเปนมา และกฎหมายรองรับท่ีตางกัน แตละระบบจึงกำหนดชุดสิทธิประโยชน เง่ือนไขการบริการ 

ตลอดจนวิธีและอัตราการจายเงินใหสถานบริการตางกัน  

 แมว าประชาชนไทยจะมีหลักประกันสุขภาพที ่ครอบคลุม แตก็ยังประเด็นในเรื ่องของ           

ความไมเทาเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำกันในระหวางสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนี้เพราะมีระบบประกัน

สุขภาพที่แตกตางกัน 3 กองทุน แมวาสิทธิประโยชนที่เหมือนกัน แตหากมีเงื่อนไขในการใชที่แตกตาง

กันก็จะสงผลตอการไดรับบริการท่ีแตกตางกันดวย เชน ในเรื่องของ ยา หัตถการบางอยาง เปนตน 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการใหบริการการรักษาพยาบาลผูปวยนอก ในกรณีท่ีมี

สิทธิการรักษาที่แตกตางกัน ทั้งเรื่องการไดรับความเหลื่อมล้ำ ในดานรักษาพยาบาล ดานการใหบริการ

และดานสิทธิประโยชน ระหวางสิทธิสวัสดิการขาราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิ

ประกันสังคม เพ่ือทราบถึงความแตกตางของการไดรับบริการ และเปนแนวทางแกไขปรับปรุงระบบการ

ใหบริการรักษาพยาบาลท่ีตรงกับตามความตองการท้ังของผูใหบริการและผูรับบริการ ของโรงพยาบาล

ตอไป 
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2.วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษาที่แตกตางกันของ

ระบบหลักประกันสุขภาพคือ สิทธิสวัสดิการขาราชการ สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ

สิทธิประกันสังคม  

2. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการรับบริการรักษาพยาบาลในแตละสิทธิ์ 

3. คำถามการวิจัย 

1. การใหบริการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษาระบบหลักประกันสุขภาพ มีความแตกตาง

กันอยางไร 

2. ปญหาและความตองการในการรักษาพยาบาลในแตละสิทธิ์ เปนอยางไร 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบความแตกตางของแนวทางการใหบริการระบบสุขภาพในแตละสิทธิการรักษา 

2. เพ่ือทราบปญหาและความตองการ ของผูมารับบริการรักษาพยาบาล เพ่ือหาแนวทางแกไข

ปรับปรุงการบริการใหดียิ่งข้ึน 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจการไดรับบริการ 

 Millet (1954)  ไดกลาวถึงความสำคัญของการบริการ 5 ประการคือ 1) การใหบริการอยาง

เสมอภาค หมายถึง การไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน 2 ) การใหบริการอยาง

รวดเร็ว ทันเวลา หมายถึงในการบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  3 ) การใหบริการไดอยางเพียงพอ 

หมายถึง ในการใหบริการที่เปนสาธารณะนั้นควรตองใหการบริการทั้งในเรื ่องของสถานที่ที ่มีความ

เหมาะสม เสมอภาคกัน 4) การบริการตองมีความตอเนื่อง มีความสม่ำเสมอกัน และยึดประโยชนของ

สาธารณะเปนหลัก 5) ในการใหบริการตองมีความกาวหนา หมายถึง ตองมีการปรับปรุงท้ังในเรื่องคุณภาพ

และในเองผลงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพและยังชวยใหเกิดความสามารถ          

ทำงานไดมากข้ึนท้ังท่ีมีการใชทรัพยากรเทาเดิม 

 Aday&Andersen (1975) ได ศ ึกษาปจจ ัยที ่ เก ี ่ยวก ับความพึงพอใจของผ ู ร ับบร ิการใน            

การรักษาพยาบาลมี 6 ประเภท ไดแก 1) ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับบริการ ไดแก การใชเวลา

รอคอยในสถานบรกิาร การไดรับการรักษาดูแลเม่ือมีความตองการ ความสะดวกสบายท่ีไดรับบริการใน

สถานพยาบาล 2) ความพึงพอใจตอการประสานบริการ ไดแก การไดรับบริการทางสุขภาพแบบองค

รวมและแพทยมีการติดตามผลการรักษา 3) ความพึงพอใจตอการไดรับบริการ ไดแก การปฏิบัติตอ
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ผูรับบริการดวยทาทีที่เหมาะสม 4) ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับบริการ ไดแก ขอมูลการเจ็บปวย 

คำแนะนำการปฏิบัติตน5) ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการที่ผูรับบริการไดรับจากการบริการของ

โรงพยาบาล 6) ความพึงพอใจเรื่องคาใชจายท่ีผูปวยใชในการรักษาพยาบาล 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

  Parasuraman, Ziethaml and Berry (1985) ไดพัฒนาตัวแบบเพื ่อใชสำหรับการประเมิน

คุณภาพการใหบริการโดยอาศัยจาการประเมินพื้นฐานการรับรูของผูรับบริการหรือลูกคา พรอมกับได

พยายามหาความหมายของคำวาคุณภาพในการใหบริการและปจจัยที่กำหนดคุณภาพการบริการท่ี

เหมาะสม โดยใชมุมมองของคุณภาพการใหบริการ 10 มิติ ประกอบดวย มิติท่ี 1 ลักษณะของการบริการ  

(appearance) หมายถึง มีการบริการที่สามารถจับตองได มิติท่ี 2 ความไววางใจ (reliability) หมายถึง   

มีการบริการที่เปนไปตามที่สัญญาไออยางถูกตอง มิติท่ี 3 ความกระตือรือรน (responsiveness) คือ

การที ่หนวยงานมีการแสดงออกถึงความพรอมและความเต็มใจในการที ่จะชวยเหลือผู รับบริการ             

อยางเต็มมากความสามารถ มิติท่ี 4 สมรรถนะ (competency)  หมายถึง การมีความรูและความสามารถ

ในการทำงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มิติท่ี 5 ความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง 

การมีอัธยาศัยที ่เปนไมตรีจิต มีความออนนอม เปนกันเอง มีน้ำใจและแสดงถึงความเปนมิตรตอ

ผูรับบริการ มิติท่ี 6 ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ผูใหบริการตองสรางความนาเชื่อถือและ

ตองมีความสุจริต มิติท่ี 7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สถานท่ีบริการตองมีความปลอดภัย มิติท่ี 

8 การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การใหบริการตองมีความสะดวก มิติท่ี 9 การติดตอสื่อสาร               

(communication) หมายถึง สามารถสื่อสารกับผูรับบริการไดหลายมิติ มิติ 10 การเขาใจลูกคาหรือ

ผูรับบริการ (understanding of customer) ตองใหความสนใจและสามรถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได 

 ทฤษฎ ีModel for Service Quality ของ Gronroos 

 Gronroos (1990) ไดเสนอ Model for Service Quality ดังนี้ ความพึงพอใจของลูกคาเกิด

จากการรับรูคุณภาพการใหบริการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ประการ ไดแกภาพลักษณ การรับรูที่เกิดจาก

คุณภาพเทคนิค และการรับรู ที ่เกิดจากคุณภาพการทำงาน ซึ่งการรับรูที ่เกิดขึ้นเกิดจากคุณภาพ                

การทำงานเกิดจากการรับรูในปจจัย 5 ดาน ไดแก 1) ความนาเชื่อถือไววางใจ หมายถึง ความสามารถ

ในการใหการบริการมีความถูกตองแมนยำ 2) ความมั่นใจ หมายถึง ผูใหบริการมีความเชี่ยวชาญท้ัง              

ในดานทักษะความรูความสามารถในการไววางใจใหบริการ ทั้งความนาเชื ่อถือของแพทยและมีการ

ตอบสนองความตองการของผูร ับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกิริยามารยาทที่ดี และใชการ

ติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ   3) สิ่งท่ีสามารถจับตองได หมายถึง ลักษณะทางกายภาพภายนอกของ

อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกพนักงาน และวัสดุท่ีใชสื่อสาร รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีทำใหผูรับบริการ

รูสึกวาไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ  4) ความเอาใจใส หมายถึง ผูรับบริการ

สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก และสามารถติดตอไดงาย มีความสามารถติดตอสื่อสารและเขาใจ             
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ความตองการของผูใชบริการแตละคน การใหความหวงใย ความเอาใจใสที่มีตอผูรับบริการ 5) การ

ตอบสนองตอลูกคา หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการอยางรวดเร็วและชวยเหลือ

ผูใชบริการ ทำใหผูใชบริการเขาถึงไดงาย รวมทั้งการบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูมารับริการไดตรงตามตองการ 

 แนวคิดการวัดการตอบสนองผูรับบริการ  

  WHO Bulletin ( 2000 ) ไดนำเสนอแนวคิดการวัดการตอบสนองผู ร ับบริการและความ

คาดหวังของผูรับบริการโดยแบงออกเปน 2 มิติ 8 องคประกอบดังนี้ 1) มิติการเคารพในความเปน

บุคคล คือการใหเกียรติในความเปนมนุษย การใหผู รับบริการมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจ           

การดูแลรักษาสุขภาพ การเก็บรักษาความลับของผูปวย ตองไดรับการขออนุญาตกอนเปดเผยยกเวน

กรณีที่มีความจำเปน การสื่อสารขอทูลที่มีความชัดเจนและครบถวน  2) มิติการใหความสำคัญกับ

ผูรับบริการ คือการดูแลเอาใจใสผูรับบริการ การอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เชนที่นั่งรอ การมี           

สวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการเขามาดูแลผูปวย และการมีโอกาสเลือกสถานท่ีบริการ 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อังสุมาลี ผลภาคและคณะ (2555) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การตอบสนองผูรับบริการภายใต

ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกตางกัน พบวาผูเขารับบริการมีความตองการการบริการ

ทางการบริการในดาน การไดรับความใสใจในทันทีการมีโอกาสไดซักถามแพทยที่ทำการรักษาความ

ตองการการเก็บความลับที่เกี ่ยวของกับความเปนสวนตัวในการเขารับบริการและเปดเผยไดตาม            

ความจำเปน นอกจากนี้ผูเขารับบริการยังมีความตองการในเรื่องของการสื่อสาร การไดรับการอำนวย

ความสะดวกพ้ืนฐาน การใหเกียรติ อีกดวย 

 พวงผกา มะเสนาและคณะ (2557) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการบริการที่มี

คุณภาพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาผูเขารับบริการมีความตองการในดานของ

พฤติกรรมการบริการของผูใหบริการ เชนจำนวนเจาหนาท่ี  การใหขอมูล การตอบคำถาม การใหคำแนะนำ 

การแจงขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธ ดานมาตรฐานกระบวนการทำงานแกผู เขารับบริการสิ่ง 

อำนวยความสะดวกแกผูเขารับบริการ เชน เกาอี้สำหรับนั่งรอ  หองน้ำ เปนตน  รวมถึงคุณภาพการให 

บริการในเรื่องความรวดเร็วและความปลอดภัยแกผูเขารับบริการ  

 สุภาพร สีหาพล (2559) ไดทำการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคของ

โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ผู เขารับบริการมีความตองการ           

การรักษาสูงสุดในดานของบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความพรอมทั้งทางรางการ จิตใจ จิตวิญญาณใน

การใหบริการ รองลงมาในดานการจัดสถานที่สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการการดำเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจาก

ปริมาณผูเขารับบริการที่มีจำนวนคอนขางมาก ทำใหเกิดปญหาดานสถานที่ไมเพียงพอ มีความแออัด

เกิดขึ้น การหมุนเวียนของอากาศที่ไมดี ในดานการรอคอยควรมีการสรางนวัตกรรมปายแสดงคิว และ
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แจกบัตรคิวใหแกผู เขารับบริการ เพื่อใหผูเขารับบริการทราบเวลารอคอยโดยประมาณ พรอมทั้งมี              

การใหผู ปวยคิวถัดไปนั ่งรอตรวจบริเวณหนาหองตรวจ และระบบสารสนเทศที่มีความพรอมตอ              

การดำเนินงาน 

 ภราดร ดังยางหวายและคณะ (2560) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความเสมอภาคดานบริการสุขภาพ

ขั้นพื้นฐานภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา ผูเขารับบริการมีความตองการในดาน

ความเสมอภาคในดานบริการขั้นพื้นฐานในเรื ่องของขอมูลที่ชัดเจนและขั้นตอนการปฏิบัติในการให          

บริการ รวมถึงการเขาถึงบริการในระดับสูง  

 ชำนาญ ชูรัตน (2561)  ไดทำงานวิจัยเก่ียวกับ ประสิทธิผลการใหบริการของโรงพยาบาลพัทลุง 

อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใหบริการ

ของโรงพยาบาลพัทลุง พบวา ในดานสิทธิการรักษาที่แตกตางกันไดรับการบริการของโรงพยาบาลท่ี

แตกตางกัน โดยปญหาและอุปสรรคตอการใหบริการคือ เจาหนาที่ขาดมนุษยสัมพันธที่ดีในการบริการ 

เอกสารขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆยังไมเพียงพอ ระยะเวลาในการรอคอยนาน สถานที่จอดรถ 

ไมเพียงพอ สถานท่ีสำหรับนั่งรอของญาติไมเพียงพอ หองน้ำไมสะอาด 

6. กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

สิทธิสวัสดิการขาราชการ 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ถวนหนา 

 

การใหบริการพยาบาล 

 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร

สถานท่ี  

 ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย ท่ีมีความ

เหมาะสม 

 ดานความเชี่ยวชาญบุคลากร 

 ดานการดูแลเอาใจใส การชวยเหลือของ

เจาหนาท่ี 

 ดานข้ันตอน กระบวนการใหบริการ 

 ดานคารักษาพยาบาล 
 

สิทธิประกันสังคม 
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก ในสิทธิ

สวัสดิการขาราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประกันสังคม โดยนำมาเปรียบเทียบ

กับแนวคิดความพึงพอใจการบริการของ Aday&Andersen  และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพบริการ

ของพาราสุมาน ซีแทมล และเบอรรี่ ดังนี้ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี  ศึกษาในเรื่องของ อาคารสถานท่ีมีความสะดวก 

อากาศถายเท ไมแออัด จำนวนหองตรวจโรค สถานที่จอดรถ ที่นั่งรอตรวจ ปายประชาสัมพันธหรือ

คำแนะนำ มีความเพียงพอตอการใหบริการรักษาพยาบาล  

ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย ที่มีความเหมาะสม ศึกษาในเรื่อง เครื่องมือและอุปกรณที่ใช            

ในการรักษามีความเพียงพอ มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมตอการใหบริการรักษาพยาบาล 

ลำดับข้ันตอนการใชเครื่องมือและอุปกรณมีความเหมาะสม 

ดานความเชี่ยวชาญบุคลากร ศึกษาในเรื่องของ ขั้นตอนกระบวนการรักษาพยาบาลที่ไดรับมี

ความเหมาะสมกับโรคที่มารักษา บุคลากรมีความชำนาญ สามารถใหการวินิจฉัยใหการรักษาพยาบาล

ไดอยางถูกตอง รวมถึงมีแพทยเฉพาะทางในโรคเฉพาะทาง 

ดานการดูแลเอาใจใส การชวยเหลือของเจาหนาท่ี ศึกษาในเรื่องของ เจาหนาที่ใหบริการดวย

ความเห็นอกเห็นใจตอผูมารับบริการ สามารถใหคำแนะนำปรึกษา ชวยอำนวยความสะดวก ตอบสนอง

ตอความตองการของผูมารับบริการ และแกปญหาใหไดเปนอยางดี 

ดานขั้นตอนกระบวนการใหบริการ ศึกษาในเรื่องของ ระยะเวลารอคอยในการตรวจมีความ

เหมาะสม ข้ันตอนการใหบริการไม มีการใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

ดานคารักษาพยาบาล ศึกษาในเรื่องของ  คารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับโรคที่เขามา

รักษา คุณภาพยาท่ีไดรับการรักษาตรงตามโรค 

7. วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา

ความคิดเห็นจากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสำรวจ โดยใชแบบสอบถามกับผูรับบริการ ในกลุม

ตัวอยางของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ไดจากการสุมแบบบังเอิญ ในผูมารับบริการที่มีสิทธิ             

การรักษา สิทธิสวัสดิการขาราชการ จำนวน 30 คน สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จำนวน 30 คน  

และสิทธิประกันสังคม จำนวน 30 คน โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามคุณภาพการบริการ

รักษาพยาบาล แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม

คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรูของผูรับบริการ ตอนท่ี3 เปนแบบแสดงความคิดเห็นคุณภาพ

การบริการ โดยใชสถิติบรรยาย สวนการวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาความคิดเห็นและเก็บรวบรวมโดย             

การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับตัวแทนผูอำนวยการโรงพยาบาล และพยาบาลหองตรวจโรคผูปวยนอก 



ดนิตา ธนาโชควิชญ 

 
                                                                                                                        481 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

จำนวน 5 คน โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเหลื่อมล้ำของระบบกองทุน สิทธิสวัสดิการ

ขาราชการ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประกันสังคม จากการศึกษาคนควา วิเคราะห

ขอมูลเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ สื่อชนิดตางๆ อินเตอรเน็ต

ผานเว็บไซตตางๆ โดยศึกษาถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพดานตาง ๆ ไดแก 1) ดาน            

สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี 2) ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย 3) ดานความเชี่ยวชาญ

บุคลากร 4) ดานการดุแลเอาใจใส การชวยเหลือของเจาหนาท่ี 5) ดานขั้นตอน กระบวนการใหบริการ 

6) ดานคารักษาพยาบาล ใชเวลาในการเก็บขอมูลเริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ANOVA ในการวิเคราะหตัวแปรทางสถิติ 

8. ผลการวิเคราะห 

 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษานี้ประกอบดวยผูใชบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน             

90 คน แบงเปนกลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ กลุมผูใชสิทธิประกันสังคม และกลุมผูใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพถวนหนา กลุมละ 30 คน ประกอบดวยเพศชาย รอยละ 25.56 และเพศหญิง รอยละ 

74.44 โดยมีอาชีพเปนขาราชการ หรือเจาหนาที่รัฐ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.56 รองลงมาคือ  

อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 27.78 และอาชีพอื่นๆ เชน นักเรียน นักศึกษา แมบาน และผูเกษียณอายุ 

รอยละ 11.11 ตามลำดับ ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดประมาณ 10,000-20,000 บาท คิดเปน  

รอยละ 54.44 รองลงมาคือ มีรายไดต่ำกวา 10,000 บาท รอยละ 34.44 และมีรายไดมากกวา 30,000 บาท 

รอยละ 6.67 ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาที่เขามาใชบริการของโรงพยาบาลอยูระหวาง 2-5 ปมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 42.22 รองลงมาคือ เขามาใชบริการมากกวา 5 ป รอยละ 37.78 และ เขามาใชบริการ

นอยกวา 2 ป รอยละ 20.00 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาลของผูใชบริการจำนวน 90 คน 

จำแนกตามกลุมผูใชสิทธิสิทธิสวัสดิการขาราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรประกันสุขภาพ             

ถวนหนา โดยคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาลแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวกของอาคารสถานท่ี 2) ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย 3) ดานความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

4) ดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือของเจาหนาท่ี 5) ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

และ 6) ดานคารักษาพยาบาล ดังตารางตอไปนี้ 
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สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ สิทธิประกันสังคม กรณีศึกษา : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
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ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล จำแนกตามสิทธิ 

ตัวแปร 

สิทธิสวัสดิการ

ขาราชการ  

(n = 30) 

สิทธิประกันสังคม 

 
(n = 30) 

สิทธิบัตรประกัน

สุขภาพถวนหนา 

(n = 30) 

Mean Std. 

Dev. 

Mean Std. 

Dev. 

Mean Std. 

Dev. 

คุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล (รวม) 4.20 0.56 3.59 0.53 3.68 0.74 

1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร 

สถานท่ี  

4.14 0.91 3.19 0.77 3.58 0.98 

2)   ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย  4.40 0.54 3.72 0.59 3.81 0.95 

3)   ดานความเช่ียวชาญของบุคลากร  4.41 0.65 3.84 0.64 3.80 0.88 

4)   ดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือ 

     ของเจาหนาท่ี  

3.93 0.63 3.59 0.64 3.69 0.81 

5)  ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  4.09 0.82 3.46 0.76 3.52 0.76 

6)  ดานคารักษาพยาบาล 4.20 0.52 3.73 0.58 3.67 0.67 

 
คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล พบวา ผูใชสิทธิ

สวัสดิการขาราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวม               

มากที่สุด (Mean = 4.20, Std. Dev. = 0.56) สวนกลุมมีความคิดเห็นในการไดรับบริการคุณภาพการบริการ 

นอยท่ีสุดคือ กลุมผูใชสิทธิประกันสังคม (Mean = 3.59, Std. Dev. = 0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพบริการมากที่สุด คือ ดานความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยผูใช

สิทธิสวัสดิการขาราชการเปนกลุมที่มีความคิดเห็นไดรับคุณภาพบริการมากที่สุด (Mean = 4.41, Std. 

Dev. = 0.65) สวนดานที่มีคะแนนเฉลี ่ยของความคิดเห็นไดรับบริการคุณภาพนอยที่สุด คือ ดาน                 

สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี โดยผูใชสิทธิประกันสังคมเปนกลุมที ่มีความคิดเห็นใน               

การไดรับคุณภาพการบริการนอยท่ีสุด (Mean = 3.19, Std. Dev. = 0.77) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล 

ระหวางกลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ ผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ              

ถวนหนา ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) รวมกันของผูใชสิทธิทั้ง 3 ประเภท จากนั้นจึงทำ

การเปรียบเทียบรายคูโดยใชสูตรของ Scheffe เพ่ือใหพบความแตกตางท่ีชัดเจนในแตละดาน ดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

 



ดนิตา ธนาโชควิชญ 

 
                                                                                                                        483 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ตารางท่ี 2:  การวิเคราะหความแปรปรวน และการเปรียบเทียบรายคูคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของ

คุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล 

ตัวแปร 
การเปรียบเทียบ

ระหวางกลุม 

ความแตกตาง 

(D) 
t p 

คุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล (รวม) 

 

(F= 8.50***) 

(1) - (2) 0.61 3.81** 0.001 

(1) - (3) 0.51 3.25** 0.006 

(2) - (3) -0.09 0.56 0.851 

1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี  

 

(F= 8.58***) 

(1) - (2) 0.95 4.12*** 0.000 

(1) - (3) 0.56 2.42 0.058 

(2) - (3) -0.39 1.70 0.241 

2) ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย  

 

(F= 7.71***) 

(1) - (2) 0.67 3.61** 0.002 

(1) - (3) 0.58 3.14** 0.009 

(2) - (3) -0.08 0.46 0.897 

3) ดานความเช่ียวชาญของบุคลากร  

 

(F= 6.44**) 

(1) - (2) 0.57 3.01* 0.013 

(1) - (3) 0.60 3.19** 0.008 

(2) - (3) 0.03 0.17 0.984 

4) ดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือของ

เจาหนาท่ี  

(F= 1.86)  

(1) - (2) 0.34 1.87 0.178 

(1) - (3) 0.24 1.32 0.419 

(2) - (3) -0.10 0.55 0.859 

5) ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  

 

(F= 5.86**) 

(1) - (2) 0.62 3.08* 0.010 

(1) - (3) 0.57 2.82* 0.022 

(2) - (3) -0.05 0.26 0.966 

6) ดานคารักษาพยาบาล  

 

(F= 7.22**) 

(1) - (2) 0.47 3.07* 0.011 

(1) - (3) 0.53 3.47** 0.003 

(2) - (3) 0.06 0.39 0.926 

หมายเหตุ * หมายถึง คา p < .05, ** หมายถึง คา p < .01, *** หมายถึง คา p < .001 

       (1) หมายถึง สิทธิสวัสดิการขาราชการ, (2) หมายถึง สิทธิประกันสังคม, (3) หมายถึง สิทธิบัตรประกันสุขภาพ

ถวนหนา 

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใชบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำแนกตาม            

การใชสิทธิในการเขารับการรักษาพยาบาล 3 ประเภท มีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

ในการไดรับบริการรักษาพยาบาลตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติอยางนอย 1 กลุ ม (F= 8.50,             

p < .001) เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ มีคะแนนเฉลี่ยของ             

ความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสิทธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.61 t = 3.81, p < .01) 

และแตกตางกับกลุมผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.52, t = 3.25, 
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p < .01) โดยไมพบความแตกตางนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ

ถวนหนา (D = -0.09, t = 0.56, p > .05)  

 เม่ือเปรียบเทียบโดยแบงความคิดเห็นของคุณภาพในการใหบริการเปนดานตาง ๆ พบวา  

 1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี (F= 8.58, p < .001) ผูใชสิทธิสวัสดิการ

ขาราชการ มีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสิทธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทาง             

สถิติ (D = 0.95, t = 4.12, p < .001) แตไมพบความแตกตางนี้กับกลุมผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ

ถวนหนา (D = 0.56, t = 2.42, p > .05) และระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพถวนหนา (D = -0.39, t = 1.70, p > .05)  

 2) ดานเครื ่องมือหรืออุปกรณแพทย (F= 7.71, p < .001) ผู ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ                

มีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสิทธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.67, 

t = 3.61, p < .01) และแตกตางกับกลุ มผู ใชส ิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสำคัญ              

ทางสถิติ (D = 0.58, t = 3.14, p < .01) โดยไมพบความแตกตางนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม 

กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (D = -0.08, t = 0.46, p > .05) 

 3) ดานความเชี ่ยวชาญของบุคลากร (F= 6.44, p < .01) ผู ใชส ิทธิสวัสดิการขาราชการ                  

มีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสทิธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.57, 

t = 3.01, p < .05) และแตกตางกับกลุ มผู ใชส ิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสำคัญ               

ทางสถิติ (D = 0.60, t = 3.19, p < .01) โดยไมพบความแตกตางนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม 

กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (D = 0.04, t = 0.17, p > .05) 

 4) ดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือของเจาหนาที ่ไมมีกลุ มใดแตกตางกันอยาง                       

มีนัยสำคัญทางสถิติ (F= 1.86, p > .05) จึงไมทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

 5) ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ (F= 5.86, p < .01) ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ     

มีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสิทธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.62, 

t = 3.08, p < .05) และแตกตางกับกลุ มผู ใชส ิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสำคัญ              

ทางสถิติ (D = 0.57, t = 2.82, p < .05) โดยไมพบความแตกตางนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม 

กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (D = -0.05, t = 0.26, p > .05)  

 6) ดานคารักษาพยาบาล (F= 7.22, p < .01) ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ มีคะแนนเฉลี่ย

ของความคิดเห็นแตกตางกับผูใชสิทธิประกันสังคมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (D = 0.47 t = 3.07,          

p < .05) และแตกตางกับกลุ มผู ใชส ิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ                 

(D = 0.53, t = 3.47, p < .01) โดยไมพบความแตกตางนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใช

สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (D = 0.06, t = 0.39, p > .05) 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณผู ใชบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชดวยแบบสัมภาษณ โดยใชคำถาม

ปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลประกอบการตอบคำถาม 

ซึ่งผูใหขอมูลประกอบดวย ผูใชสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ประเภท คือ ผูใชสิทธิ

สวัสดิการขาราชการ ผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา การใหบริการทางการรักษาพยาบาล ทั้ง 3 สิทธิ ผูใชบริการ 

รอยละ 58.90 ของทั้งหมด เห็นวาการใหบริการมีความเทาเทียมกัน แตผูใชบริการอีก รอยละ 41.10 

เห็นวาการใหบริการมีความแตกตางกันในผูใชสิทธิแตละประเภท โดยผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ   

รอยละ 80.76 เห็นวาการใหบริการมีความเทาเทียมกัน แตผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการอีก รอยละ 

19.24 เห็นวาการใหบริการมีความแตกตางกัน ซึ่งตางจากกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิ             

บัตรประกันสุขภาพถวนหนาที่เห็นวาการใหบริการมีความแตกตางกันในผูใชสิทธิแตละประเภท โดย 

ผูใชสิทธิประกันสังคม รอยละ 52.00 เห็นวาการใหบริการมีความแตกตางกัน สวนผูใชสิทธิประกันสังคม

อีกรอยละ 48.00 เห็นวาการใหบริการมีความเทาเทียมกัน และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 

รอยละ 54.55 เห็นวาการใหบริการมีความแตกตางกัน สวนรอยละ 45.45 เห็นวาการใหบริการมีความ

เทาเทียมกัน โดยสาเหตุท่ีทำใหกลุมผูใชบริการคิดวาการใหบริการมีความแตกตางกัน คือ ผูใชบริการได

สิทธิเขาถึงยา และอุปกรณทางการแพทยไมเทากัน ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการไมตองถูกหักเงินสมทบ

ในแตละเดือน ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับการคุมครองบุคคลในครอบครัว และความรวดเร็ว              

ในการไดรับบริการ ดวยเหตุผลเหลานี้ เมื ่อสอบถามผูใชบริการวา “สิทธิใดไดรับบริการดีที ่สุด” 

ผูใชบริการมีความเห็นวาสิทธิสวัสดิการขาราชการดีกวาสิทธิประเภทอื่น คิดเปนรอยละ 72.85 ของ

ท้ังหมด  

 เม่ือจำแนกออกเปนดานตาง ๆ ผูใชบริการใหขอมูล ดังนี้ 

 1) ดานความรวดเร็วในการใหบริการ รวมถึงการสงตอไปยังหองตรวจตาง ๆ: ผูใชบริการ              

รอยละ 50.70 ของทั้งหมด เห็นวาผูใชสิทธิแตละประเภทไดรับความรวดเร็วในการบริการแตกตางกัน 

สวนอีกรอยละ 49.30 เห็นวาผูใชสิทธิทุกประเภทไดรับความรวดเร็วในการบริการไมแตกตางกัน ซ่ึง        

ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการเห็นวาความรวดเร็วในการใหบริการแตกตางกัน รอยละ 60.00 สวนอีก 

รอยละ 40.00 เห็นวาไมแตกตางกัน เชนเดียวกับผู ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาที ่เห็นวา                

ความรวดเร็วในการใหบริการแตกตางกัน รอยละ 63.60 สวนอีก รอยละ 36.40 เห็นวาไมแตกตางกัน 

แตผูใชสิทธิประกันสังคมมีความคิดเห็นที่แตกตางออกไป คือ รอยละ70.83 เห็นวาความรวดเร็วใน              

การใหบริการไมแตกตางกัน สวนอีก รอยละ 29.17 เห็นวาแตกตางกัน 
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2) การไดรับบริการในดานอาคารสถานท่ีบริการ: ผูใชบริการ รอยละ 88.57 ของท้ังหมดเห็นวา

ผูใชสิทธิทุกประเภทไดรับการบริการในดานอาคารสถานที่เทาเทียมกัน สวนอีกรอยละ 11.43 เห็นวา

ผูใชสิทธิแตละประเภทไดรับความรวดเร็วในการบริการไมเทาเทียมกัน ซึ่งในแตละกลุมผูใชบริการก็มี

ความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ การไดรับบริการในดานอาคารสถานที่บริการอยางเทาเทียมกัน รอยละ 

88.00 ถึง รอยละ 90.47 ของผูใชสิทธิแตละประเภท 

 3) การไดรับบริการในดานเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย : ผูใชบริการ รอยละ 91.30 

ของทั้งหมด เห็นวาผูใชสิทธิทุกประเภทไดรับการบริการในดานเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย

อยางเทาเทียมกัน สวนอีกรอยละ 8.70 เห็นวาผูใชสิทธิแตละประเภทไดรับการบริการในดานเครื่องมือ

และอุปกรณทางการแพทยอยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งในแตละกลุมผูใชบริการก็มีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน คือ การไดรับบริการในดานเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยอยางเทาเทียมกัน รอยละ 85.00 

ถึง รอยละ 96.00 ของผูใชสิทธิแตละประเภท โดยผูใชบริการสวนที่เหลือระบุสาเหตุของความไม           

เทาเทียมกัน เพราะผูใชบริการไดสิทธิเขาถึงยา และอุปกรณทางการแพทยไมเทากัน และผูใชสิทธิ

ประกันสุขภาพถวนหนาไดสิทธินอยกวาสิทธิอ่ืน 

 4) การไดรับบริการในดานการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาท่ี : ผูใชบริการ 

รอยละ 90.27 ของทั้งหมด เห็นวาผูใชสิทธิทุกประเภทไดรับการบริการในดานการดูแลจากบุคลากร 

ทางการแพทย และเจาหนาที่อยางเทาเทียมกัน สวนอีกรอยละ 9.73 เห็นวาผูใชสิทธิแตละประเภท

ไดรับการบริการในดานการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่อยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งใน

แตละกลุมผูใชบริการก็มีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ การไดรับบริการในดานการดูแลจากบุคลากร

ทางการแพทย และเจาหนาที่อยางเทาเทียมกัน รอยละ 77.27 ถึง รอยละ 96.00 ของผูใชสิทธิแตละ

ประเภท โดยผูใชบริการสวนที่เหลือระบุสาเหตุของความไมเทาเทียมกัน เพราะผูใชสิทธิสวัสดิการ

ขาราชการไดรับการดูแลดีกวา 

 5) การไดรับบริการในดานข้ันตอนและกระบวนการการรักษาพยาบาล : ผูใชบริการ รอยละ 92.96 

ของทั ้งหมด เห็นวาผู ใชสิทธิทุกประเภทไดรับการบริการในดานขั ้นตอนและกระบวนการการรักษา         

พยาบาลอยางเทาเทียมกัน สวนอีกรอยละ 7.04 เห็นวาผูใชสิทธิแตละประเภทไดรับการบริการใน              

ดานขั้นตอนและกระบวนการการรักษาพยาบาลอยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งในแตละกลุมผูใชบริการก็มี

ความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ การไดรับบริการในดานข้ันตอนและกระบวนการการรักษาพยาบาลอยาง

เทาเทียมกัน รอยละ 80.95 ถึง รอยละ 100 ของผูใชสิทธิแตละประเภท  

 6) การไดรับบริการในดานคารักษาพยาบาล : ผูใชบริการ รอยละ 75.00 ของทั้งหมด เห็นวา

ผูใชสิทธิทุกประเภทไดรับการบริการในดานคารักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกัน สวนอีกรอยละ 25.00 

เห็นวาผูใชสิทธิแตละประเภทไดรับการบริการในดานคารักษาพยาบาลอยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งใน             

แตละกลุมผูใชบริการก็มีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ การไดรับบริการในดานคารักษาพยาบาลอยาง

เทาเทียมกัน รอยละ 65.00 ถึง รอยละ 88.00 ของผูใชสิทธิแตละประเภท โดยผูใชบริการสวนที่เหลือ
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ระบุสาเหตุของความไมเทาเทียมกัน เพราะผูใชบริการไดสิทธิเขาถึงยา และอุปกรณทางการแพทย                 

ไมเทากัน และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนามีคาใชจายท่ีเบิกไมได แตสิทธิอ่ืนเบิกได 

9. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษาที่แตกตางกันของ 

ระบบหลักประกันสุขภาพ คือ ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ ผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพถวนหนา จากกลุ มตัวอยางผู ใหความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณภาพในการไดรับบริการ

รักษาพยาบาล จำนวน 90 คน โดยแบงเปนกลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ ผูใชสิทธิประกันสังคม 

และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา กลุมละ 30 คนเทา ๆ กัน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพในการบริการของการใหบริการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษาที ่แตกตางกันของระบบ

หลักประกันสุขภาพ แสดงใหเห็นวาผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับบริการคุณภาพในภาพรวม

มากกวาผูใชสิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และเมื่อพิจารณาในดานตาง ๆ 

ไดแก 1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี 2) ดานเครื่องมือ/อุปกรณแพทย 3) ดาน          

ความเชี ่ยวชาญของบุคลากร 4) ดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือของเจาหนาท่ี 5) ดาน

กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ และ 6) ดานคารักษาพยาบาล ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ                

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล มากกวาผูใชสิทธิประกันสังคม และ

สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาในทุกดาน ยกเวนดานการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือของ

เจาหนาท่ี ซึ่งผูใชสิทธิทั้ง 3 ประเภท แสดงความคิดเห็นวามีคุณภาพการไดรับบริการรักษาพยาบาลใน

ระดับใกลเคียงกัน จากประเด็นการศึกษาพบวาใน ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี พบวา

ผูรับบริการในสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับการบริการที่มีคุณภาพมากกวาสิทธิอื ่น ๆ ซึ่งไมพบ         

ความแตกตางอยางชัดเจนนี ้ระหวางกลุ มผู ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ กับผู ใชสิทธิบัตรประกัน          

สุขภาพ และกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ

สวัสดิการขาราชการ ที่เปนขาราชการทหารอากาศในเครื่องแบบจะไดรับบริการที่มีความแตกตาง                

ในดานสถานที่จอดรถ มีหองตรวจขาราชการในเครื่องแบบ เนื่องดวยเพราะเปนโรงพยาบาลภูมิพล 

อดุลยเดช พอ.เปนโรงพยาบาลทหาร ซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวงกลาโหม จึงมีความจำเปนที่ตอง

ใหบริการในกลุมขาราชการในเครื่องแบบ เปนอันดับแรก ท้ังนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของทหารอากาศมี

ประสิทธิภาพ จึงอาจสงผลทำใหเกิดความแตกตางที่เปนความเหลื่อมล้ำในการบริการอยูบาง และยัง

พบวา ในบางชวงเวลามีผูมารับบริการเขามาใชบริการพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน ทำใหการบริการท่ี

โรงพยาบาลจัดไวไมเพียงพอกับความตองการ เชน เกาอ้ีนั่งรอ สถานท่ีจอดรถ ความสะอาดของหองน้ำ 

เปนตน ดานเครื่องมือและอุปกรณแพทย จากการศึกษา พบวากลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการมี

คะแนนคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาลมากกวาผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพอยางชัดเจนซ่ึงไมพบความแตกตางอยางชัดเจนนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับ

ผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้พบวา ในสิทธิสวัสดิการขาราชการมีระบบการเบิกจายท่ี
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เปนไปตามหลักเกณฑบัญชียาหลักแหงชาติ ทำใหสามารถเขาถึง หลักเกณฑในการใชไดงายกวา

ผูรับบริการสิทธิอื่น ๆ รวมทั้งยังเปนโรงเรียนแพทยที่มีขนาดใหญ ระดับตติยภูมิ ทำใหมีความพรอม               

ในดานเครื ่องมือและอุปกรณทางการแพทย สงผลใหไดรับบริการที ่มีคุณภาพ มีความทันสมัย มี                

ความพอเพียง และมีความเหมาะสมตอการไดรับบริการการรักษาพยาบาล ดานความเชี่ยวชาญบุคลากร 

จากการศึกษา ไมพบความแตกตางในการรักษาอยางชัดเจนทั้ง 3 สิทธิ ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลของ

ทหารอากาศ และมีความเปนโรงเรียนแพทยทหารดวย สงผลใหมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน               

หลาย ๆดานเปนขาราชการ และในความเปนโรงเรียนแพทยก็จะมีความพัฒนาความรูอยู เสมอสง            

ผลใหบุคลากรทางการแพทยมีความรู ความสามารถและความชำนาญในการดูแลรักษาโรคตาง ๆ ได

เปนอยางดี โดยใหบริการที่ทั ่วถึงกันทั้ง 3 สิทธิ  ดานการดูแลเอาใจใสการชวยเหลือของเจาหนาท่ี             

จากการศึกษา กลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ ผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตรประกัน

สุขภาพถวนหนา มีคะแนนคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาลในดานนี้ใกลเคียงกัน ท้ังนี้จึงแสดง

ใหเห็นวาทางโรงพยาบาลมีการบริการพยาบาลที่เสมอภาคกัน โดยไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ มีการให

การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาท่ี ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

จากการศึกษา กลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการมีคะแนนคุณภาพในการไดรับบริการรักษาพยาบาล

มากกวาผู ใชสิทธิประกันสังคม และผู ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาอยางชัดเจน ซึ ่งไมพบ               

ความแตกตางอยางชัดเจนนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 

ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปนโรงพยาบาลทหาร ซึ่งตองมีการใหบริการขาราชการ 

ในเครื่องแบบเปนอันดับแรก จึงตองมีขั้นตอนและกระบวนการใหบริการ ที่มีความเหลื่อมล้ำกับสิทธิ              

อื่น ๆ ดานคารักษาพยาบาล  จากการศึกษา กลุมผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการมีคะแนนคุณภาพใน           

การไดรับบริการรักษาพยาบาลมากกวาผูใชสิทธิประกันสังคม และผูใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา

อยางชัดเจน ซึ่งไมพบความแตกตางอยางชัดเจนนี้ระหวางกลุมผูใชสิทธิประกันสังคม กับผูใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้เพราะมีระบบการเบิกจาย และหลักเกณฑการจายและมีความชัดเจน              

ในการเบิกจายท่ีเขาถึงไดงายกวาสิทธิอ่ืนๆ อีกท้ังยังไมตองเสียคาสมทบรายเดือนแบบสิทธิประกันสังคม 

หรือการที่ตองไปขอหนังสือสงตัว จากคลินิกตนสังกัด ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และจาก             

ผลการศึกษาปญหาและความตองการในการรับบริการรักษาพยาบาลในแตละสิทธิ์ แสดงใหเห็นวา

ผูใชบริการแตละสิทธิไดรับการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการไดรับบริการอยางเทาเทียมกนัแลว 

ทั้งในภาพรวม และเกือบจะทุกดาน ยกเวนดานความรวดเร็วในการใหบริการ และการสงตอไปยังหอง

ตรวจตางๆ ซึ ่งผู ใชบริการมีความเห็นวาสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับการบริการที ่รวดเร็วกวา 

นอกจากนี้ ยังมีผูใชบริการบางคนที่มีความเห็นวาความตองการของตนเองไดรับการตอบสนองหรือ

ไดรับการบริการไมเทาเทียมกับสิทธิประเภทอ่ืน ซ่ึงสาเหตุของปญหาโดยท่ัวไปของผูใชสิทธิทุกประเภท 

ไดแก ผูใชบริการไดสิทธิเขาถึงยา และอุปกรณทางการแพทยไมเทากัน ผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ             

ไมตองถูกหักเงินสมทบในแตละเดือน ผู ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับการคุ มครองบุคคลใน

ครอบครัว และผูใชสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับความรวดเร็วในการไดรับบริการ แมวาผูใชบริการจะ
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เห็นวาความตองการของตนเองไดรับการตอบสนองอยางเทาเทียมกัน แตเมื่อถามวา “สิทธิประเภทใด

ไดรับบริการดีที่สุด” ผูใชบริการ รอยละ 72.85 กลับมีความเห็นวาสิทธิสวัสดิการขาราชการดีกวาสิทธิ

ประเภทอ่ืน 

10. ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาสรุปไดวา การไดรับบริการรักษาพยาบาลในแตละสิทธิการรักษา ในภาพรวม               

อยูในระดับดี แตผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ จากแบบสอบถามผูรับบริการบางสวน มี            

ความคิดเห็นวา มีการใชระยะเวลาในการรอคอยนานท้ังนี้โรงพยาบาลอาจมีการนำเอาระบบเทคโนโลยี

เขามาชวยโดยการใหผู มารับบริการมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาล  แลวโรงพยาบาลมี              

การแจงขอมูลการบริการดานตาง ๆ ผานทางมือถือของผูมารับ และควรมีการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ 

เพ่ือใหมีความถึงพรอมในเรื่องระบบเทคโนโลยีใหมีความสามารถในการใชงานไดจริง  ท้ังนี้ทางผูบริหาร

ควรมีการพิจารณาเรื่องงบประมาณการลงทุนพัฒนาระบบและเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใหเกิดความคุมคาในใหบริการ 

2. มีการตั้งจุดประชาสัมพันธ หรือจุดประสานงานบริการ เพื่อคอยชวยเหลือประสานงาน

ใหบริการแกผูมารับบริการ มีปายประชาสัมพันธ เพิ่มคูสายโทรศัพท หรือ มีการสแกนคิวอารโคด               

เพื่อสอบถามขอมูลการมารับบริการผานระบบออนไลน ในกรณีผู ร ับบริการเกิดความไมเขาใจใน               

การบริการ  

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารสถานท่ี ควรมีการจัดหาสถานที่จอดรถทั้งในสวน 

ของรถจักรยานยนตและรถยนตใหมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนรอบของรถรับสงระหวางสถานท่ี

จอดรถกับอาคารหองตรวจใหเกิดความเพียงพอกับความตองการของผูมารับบริการ ดานสภาพแวดลอม

ภายในหนวย ควรมีการปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองน้ำใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรมีสถานที่นั ่งรอ

สำหรับญาติและผู ปวยเพิ ่มขึ ้นดวย และควรมีจอมอนิเตอร แสดงลำดับคิวการใหบริการ เพื ่อให

ผูรับบริการรับทราบขอมูลของตนอยางตอเนื่อง  

4. ดานเครื่องมือและอุปกรณ โรงพยาบาลควรมีการประชาสัมพันธ และหนวยประสานบริการ 

ใหผูรับบริการไดทราบถึงหลักเกณฑการใชที ่เปนไปตามบัญชียาหลักแหงชาติ และหากมีความจำเปน          

ตองใชอุปกรณ หรือยาที่อยูนอกสิทธิการรักษา ทางโรงพยาบาลจะมีแนวทางการขออนุมัติและเหตุผล 

ความจำเปนในการใช และ เพ่ือชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษา 
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ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

 

 

ทรงจิตติ วรภัย0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับความสำเร็จหรือประสิทธิผลของสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่มีคุณคาตอการสรรสรางคุณประโยชนตอผูรับบริการ และศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร 

สำนักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค จำนวน 178 คน สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) และทดสอบโดยใชสถิติ t-test, f-test one-way ANOVA, least significant 

difference (LSD), pearson’s correlation coefficient และ stepwise multiple regression analysis 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.32) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับ             

มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.27) และจากผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติงาน อายุราชการ กลุมตำแหนงงาน คาตอบแทน และบทบาทหนาที ่ในงานปจจุบัน                  

ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวย ดานลักษณะ
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งานที่ปฏิบัติ ดานความมั่นคงและความกาวหนา ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานภาวะผูนำและ

ผูบังคับบัญชา ดานการสงเสริมและกอใหเกิดแรงจูงใจ ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทำงาน

และชีวิตสวนตัว และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสทิธิผล

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P-Value < 0.01) เม่ือวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple linear regression analysis) ดวยวิธี stepwise พบวา ตัวแปร

อิสระที ่สามารถพยากรณประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มี 2 ตัวแปร ไดแก ดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการ และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งถามีองคประกอบ 

ท้ัง 2 ดานนี้มากข้ึน จะมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากข้ึนดวย 

 

คำสำคัญ: ระดับประสิทธิผล  การเพ่ิมประสิทธิผล 

1. บทนำ 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีฐานะเทียบเทากรม สังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยตรง และมีหนาท่ี              

ในการกำกับดูแล ติดตามสอดสอง พฤติการณของผูประกอบธุรกิจมิใหประกอบธุรกิจที่เปนการละเมิด

สิทธิผูบริโภค โดยจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเปน 

เพื่อคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ เพราะในปจจุบันมีการเสนอขายสินคาหรือบริการตาง ๆ ตอผูบริโภคเปน

จำนวนมากและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นโดยใชวิธีการและเทคนิคใหม ๆ ทางการตลาด และทางการโฆษณา 

เพื่อสงเสริมการขาย ซึ่งโดยทั่วไปผูบริโภคไมอาจทราบถึงภาวะของตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ

และราคาของสินคา หรือบริการนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จึง

ตองมีบทบาทในการกำกับดูแล ติดตามสอดสอง พฤติการณของผูประกอบธุรกิจและดำเนินการทดสอบ

หรือพิสูจนสินคาและบริการ เพื ่อเปนการชวยเหลือผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม (สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, 2558) 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ยังเปนหนวยงานกลางในการประสาน

การปฏิบัติงานดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภคกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให

ความคุมครองสิทธิ รวมทั้งเปนหนวยงานที่ผูบริโภคสามารถใชสิทธิในการรองเรียนขอความเปนธรรม

จากการถูกละเมิดสิทธิ โดยสามารถมารองเรียนไดที ่สำนักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บร ิโภค                   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักด ีชั้น 5 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือติดตอขอคำปรึกษาทางโทรศัพท สายดวน 

สคบ. โทร 1166 ซึ่งการรองเรียนหรือการชวยสอดสองและแจงมายังสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคนั้น เปนสิทธิที ่ผู บริโภคพึงกระทำได ทั้งนี้ ยังเปนการกระตุนเตือนใหผู ประกอบธุรกิจได               

สำนึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภคไดบาง โดยในการชวยเหลือผูบริโภคนั้น สำนักงาน
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คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีสายงานที่รับผิดชอบอยูโดยตรง คือ กองคุมครองผูบริโภคดาน 

สัญญา กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา และกองกฎหมายและคดี 

(สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, 2558) 

เนื่องจากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีปริมาณมาก หลายดาน และ 

มีการประกาศใชกฎหมายกับการคุมครองผูบริโภคป 2562 กำหนดอำนาจหนาที่เพิ ่มขึ้น แตยังคง

อัตรากำลังของขาราชการเทาเดิม ทำใหขาราชการแตละรายมีปริมาณงานมากข้ึนจากเดิม ประกอบกับ

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนองคการขนาดเล็ก ทำใหขาดความกาวหนาในหนาท่ี              

การงาน หรือมีตำแหนงระดับสูงไมเพียงพอที่จะรองรับการเลื่อนระดับของบุคลากรในสังกัด อีกท้ัง 

อัตราตำแหนงที่ใชหมุนเวียนในหนวยงานมีไมเพียงพอในการสั่งสมประสบการณในงานที่หลากหลาย 

ทำใหบุคลากรในสังกัดเกิดความไมมั ่นคงขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหมีการขอ

โอนยายไปยังหนวยงานอื ่น ที ่มีการจายคาตอบแทนตำแหนงในอัตราที ่ส ูง มีเงินเพิ ่มพิเศษท่ี

นอกเหนือจากเงินเดือน หรือมีตำแหนงระดับสูงที่รองรับความกาวหนาในการรับราชการมากกวา ซึ่งมี

ผลกระทบทำใหการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในภาพรวมเกิดการ

ชะลอตัว โดยบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ออกไปสวนมากมีการสั่งสม

ประสบการณในการทำงานดานสายงานภารกิจหลัก ไดแก ตำแหนงนักสืบสวนสอบสวน ตำแหนงนิติกร 

สงผลทำใหงานขาดความตอเนื่องและบุคลากรขาดความชำนาญงาน (สำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค, 2564) 

จากที่ไดกลาวมาขางตน สิ่งสำคัญอยางยิ่งที่จะทำใหสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค

สามารถดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคได

ก็คือ บุคลากรที่เปนตัวขับเคลื่อนองคการ ดังนั้น ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที ่สงผลตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และมีปจจัยใดบาง

ที่เปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อีก

ทั้งยังมีแนวทางใดบาง เพื่อพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 

เพ่ือจะนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการตอไป 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จหรือประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ท่ีมีคุณคาตอการสรรสรางคุณประโยชนตอผูรับบริการ 

2.2 เพื ่อศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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3. คำถามในการวิจัย 

3.1 ระดับความสำเร็จหรือประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคคืออะไร 

มีคุณคาตอการสรรสรางคุณประโยชนตอผูรับบริการอยางไร 

3.2 ปจจัยใดบางที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ  

คุมครองผูบริโภค 

4. ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล จากตำรา เอกสารทาง

วิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกำหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรม

นั้นดวย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทำไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มี

แรงจูงใจต่ำจะไมแสดงพฤติกรรมหรือไมก็ลมเลิกการกระทำกอนบรรลุเปาหมาย 

แรงจูงใจ หมายถึง “บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทำใหบุคคลตองกระทำ

หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย” (Walters, 1978: 218) กลาวอีกนัยหนึ่งก็ 

คือ แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทำนั่นเอง 

การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทำหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ

กระทำพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ (Domjan, 1996) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับความหมายของแรงจูงใจ นักวิจัยหลายทานไดให

ความหมายท่ีใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม 

หรือกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานหรือแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจ เพื่อนำมาซึ่งการทำงานที ่มี

ประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

Frederick Herzberg (1973) ไดสรุปไดว า มีปจจัย 2 ประเภท ที ่มีอิทธิพลตอการสราง

แรงจูงใจ คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน ซึ่งทฤษฎีของเฮอรซเบิรก ถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีจูงใจแบบ

เนื้อหา (Content theories) โดยปจจัยจูงใจหรือปจจัยเจริญเติบโต (Motivators or Growth Factors) 
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คือ ปจจัยที่จูงใจบุคลากรใหปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้น ซึ่งเปนปจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  

(Job Content) และการกระทำของบุคลากรในการทำงาน ไดแก  

1) ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสำเร็จของงานที ่ว ัดไดจากการ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกำหนดเวลา ความสามารถในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ

ความพอใจในผลการปฏิบัติงาน ทำใหมีกำลังใจจะทำงานอ่ืน ๆ ตอไป 

2) ความรูสึกไดรับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การยอมรับหรือเห็นดวยกับความสำเร็จ 

การไดรับการยกยอง ชื่นชม เชื่อถือ ไววางใจในผลงานหรือการดำเนินงานจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ และการไดความชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถ เมื่อทำงาน

บรรลุผลจะเปนสิ่งที่สรางความประทับใจ ทำใหพนักงานนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจ มีผลใน             

การกระตุนจูงใจใหทำงานไดดียิ่งข้ึน 

3) ความรับผิดชอบตองาน (Responsibility) หมายถึง การจัดลำดับของการทำงานไดเอง 

ความสำนึกในอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และหาก

ไดรับเกียรติและความไววางใจ มอบหมายใหรับผิดชอบทำงานนั้น ๆ อยางอิสรเสรี ใหโอกาสทำงานได

อยางเต็มท่ี โดยผูบังคับบัญชาไมตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนักงานจะมีความพึงพอใจเปนอยางมาก 

4) ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีนาสนใจและทาทายในความสามารถ

เปนงานท่ีตองใชความคิด งานประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ แบบใหม ๆ พนักงานจะรูสึกพอใจท่ีจะทำงานใน

ลักษณะนี้ ไดแก ความนาสนใจของงาน ความทาทายของงานความแปลกของงาน โอกาสท่ีจะไดเรียนรู

และศึกษางาน โอกาสที่จะทำใหงานนั้นสำเร็จ การรับรูหนาที่รับผิดชอบ การควบคุมการทำงานและ

วิธีการทำงาน การที่ผูทำงานมีความรูสึกตองานที่ทำอยูวาเปนงานที่สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย 

เปนตน สิ่งเหลานี้ทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงาน

นั้น ๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

5) ความกาวหนาในตำแหนง (Advancement) หมายถึง โอกาสในการเลื่อนตำแหนงหรือ

ระดับท่ีสูงข้ึน โดยอาจไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนงหนาท่ีในการทำงาน ข้ันเงินเดือนคาจาง

ใหสูงข้ึน จะเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมกระตุนใหพนักงานตั้งใจทำงานใหมากยิ่งข้ึน 

6) โอกาสเจริญในงาน (Growth) หมายถึง การที ่บุคคลมีโอกาสไดร ับการพัฒนาความรู 

ความสามารถ และทักษะที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่ทำใหเกิดใน

งาน และนำไปสูความพยายามและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ทำใหมีแรงจูงใจที่จะทุมเทความสามารถและ

ความพยายามใหกับองคการ และชวยตอบสนองความตองการความสำเร็จในชีวิตได เชน การเพ่ิม 

ความทาทาย ความมีอิสระ และความรับผิดชอบในงาน ชวยใหสามารถตอบสนองความตองการระดับสูงได

และปจจัยค้ำจุนหรือปจจัยบำรุงรกัษาหรือปจจัยดานสุขอนามัย (Hygiene or Maintenance Factors) 

เปนปจจัยที่หากขาดหายจะทำใหเกิดความไมพอใจ ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที ่เกี ่ยวของกับสภาพ                
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การทำงาน (Job Context) แมมีอยูก็จะไมทำใหเกิดการจูงใจในการทำงานแตหากจัดใหไมเพียงพอหรือ

ขาดหายไป จะทำใหเกิดความไมพอใจกับงานและองคการ ไดแก 

1) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึงความสามารถ

ในการจัดลำดับเหตุการณตาง ๆ ของการทำงาน ทำใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน การบริหาร              

การจัดระบบงานของผูใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและการ

บริหาร โดยนโยบายและการบริหารงานจะตองไมม ีล ักษณะ ดังตอไปนี้ นโยบายที ่ไม ส งเสริม              

ความเจริญเติบโตขององคการและของตัวพนักงาน การไมดำรงรักษา และใหความมั่นคงกับบุคลากร 

การบริหารงานที่ไมเปนระบบ การทำงานที่ซ้ำซอนกัน การแกงแยงชิงดีชิงเดน การใชอำนาจอิทธิพล

ระหวางบุคคลในองคการ ความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานการขาดความเปนธรรมในองคการ 

2) การปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุมดูแล (Supervision) หมายถึง สภาพการปกครอง

บังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาในเรื ่องความเปนธรรม ความรูความสามารถในการบริหารงานและ              

การปกครอง โดยผูบังคับบัญชาสามารถแนะนำวิชาการหรือเทคนิคใหม ๆ เขามาปรับใชในองคการได 

โดยผูบังคับบัญชาจะตองไมลำเอียง อคติ หรือขาดความรูความสามารถในการบริหารงานและปกครอง 

และตองไมเปนคนอนุรักษนิยม  

3) สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน บรรยากาศ ทำเลที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน วัสดุครุภัณฑเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

ตลอดจนความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

4) ความสัมพันธ ก ับผ ู บ ังค ับบัญชา (Relationship with Supervisor) หมายถึง สภาพ

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ ในดานการชวยเหลือ 

ความสนิทสนมเปนกันเอง ความอบอุน และการปรึกษาหารือ ทำใหผูบังคับบัญชาเกิดความรูสึกพอใจ 

ในงานที่ทำ ผูบังคับบัญชาตองพยายามไมใหเกิดชองวางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

เพราะจะทำใหผู ใตบังคับบัญชาเขาไมถึงผู บังคับบัญชา ทำใหไมมีความสนิทสนมเปนกันเอง ขาด            

ความอบอุนและเกิดความรูสึกไมพอใจในงานท่ีทำ 

5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with Pears) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล

ในองคการ ในดานการปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน ตลอดจนการปรึกษาหารือกันระหวาง

เพื่อนรวมงานดวยกันเอง โดยพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ในองคการที่มีลักษณะตางคนตางอวดดี 

แขงขันชิงดีชิงเดน ตางคนตางเอาตัวรอด ทับถมเพื่อนรวมงาน เอารัดเอาเปรียบ ชอบเสียดสี ขี้ฟอง            

ไมมีความเปนมิตรภาพ ทำใหเกิดความขับของใจ เปนผลใหเกิดความเบื่อหนายองคการ 

6) ความส ัมพ ันธ ก ับผ ู  ใต บ ั งค ับบ ัญชา (Relationship with Subordinates) หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูใตบังคับบัญชาศรัทธาเชื่อถือ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สงเสริมความเจริญของ

หนวยงานและเปนผูมีสวนสรางความพอใจในการทำงาน 
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7) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทาทาย พนักงาน

เกาหรือพนักงานใหมไดเงินแตกตางกันพอเหมาะพอควร การเลื่อนข้ันเงินเดือนและตำแหนงท่ีเหมาะสม 

เปนผลใหเกิดความพอใจในองคการ สังเกตไดวาปจจัยค้ำจุนดังกลาวมุ งมั ่นที ่สภาพแวดลอมใน                 

การทำงาน โดยไมเกี ่ยวของกับตัวงานเลย ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูประจำวันของ

พนักงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) สามารถสรุปได

วา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคหรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ ่งที ่ตนเองตองการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนปจจัยที ่มี

ความสำคัญมากสำหรับบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลนั้นมีความจำเปน

อยางมากท่ีบุคลากรในองคการตองมีความสัมพันธอันดีและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ความหมายของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ปกรณ ปรียากร (2553) ใหความหมายของคำวา ประสิทธิผล หรือความสำเร็จที่ตองการเปน

มิติดานผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (achievement) ที่เกี่ยวกับสมรรถนะขององคการในการกำหนดท้ัง

ผลลัพธและผลงานของกิจการที่มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง โดยคำนึงถึงความเปนไปไดที่หนวยงาน 

หรือผูปฏิบัติงานจะทำใหบรรลุผล 

ยงคยาน มั่นคำศรี (2556) ใหคำนิยามประสิทธิผลการทำงาน วาหมายถึง ขีดความสามารถ

ของการบรรลุวัตถุประสงคโดยใชความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค รวมทั้งประสบการณท่ี            

ผานมาของพนักงานในการวางแผนและทำงานที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จ และผลการปฏิบัติงานนั้น

ไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยที่สุด และเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนดานระยะเวลา ทรัพยากร 

แรงงาน รวมท้ังสิ่งตาง ๆ ท่ีใชในการดำเนินการนั้น ๆ ใหบรรลุผลสำเร็จ ถูกตองและทันเวลา 

สุดารัตน ธีรธรรมธาดา (2557) กลาววา ประสิทธิผลในการทำงาน หมายถึง การผลิตท่ี

ประหยัดเวลาที่สุด หรือประสิทธิผลในการทำงานของแตละบุคคลนั้น ปจจัยนำเขาจะพิจารณาถึง           

ความพยายาม ความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

กับผลลัพธท่ีไดคือ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดสรุป ประสิทธิผลการทำงาน วาหมายถึง การปฏิบัติงานให

บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไว ผลผลิตที่ออกมาควรไดคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานที่สุดและมีการใชทรัพยากรใหนอยที่สุด โดยการทำงานตองมีกลยุทธแบบแผนและมีระบบ 

การทำงานท่ีเปนหลักการเพ่ือใหพนักงานทุกคนมีความเห็นและมีเปาหมายเดียวกัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับความหมายของประสิทธิผล นักวิจัยหลายทานไดให

ความหมายท่ีใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของ

ความสามารถในการใชความรู ความเขาใจหรือทักษะที ่มีอยู ใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุ

วัตถุประสงคของงานตามมาตรฐานที่องคการไดกำหนดไว ภายใตเงื่อนไขการใชทรัพยากรและระยะเวลา           

ท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยางคุมคาท่ีสุด 

องคประกอบของการวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

Peterson และ Plowman (1953 อางใน อุสุมา ศักดิ ์ไพศาล, 2556: 31) ใหแนวคิดดาน

องคประกอบในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จำแนกออกเปน 4 องคประกอบท่ีสำคัญ ไดแก 

1) คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง การที่ผู ผลิตหรือผูปฏิบัติงานและผูใชไดประโยชน

คุมคา และไดรับความพึงพอใจทั้ง 2 ฝาย โดยที่ผลการทำงานถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน มีความรวดเร็ว 

และกอใหเกิดผลประโยชนแกองคการ 

2) ปริมาณของงาน (Quantity) เปนปริมาณงานที่ผู ปฏิบัติสามารถทำไดตามมาตรฐานท่ี

องคการคาดหวังไว โดยท่ีมาตรฐานนั้นจะตองมีความเหมาะสม สามารถทำไดจริงและอยูบนพ้ืนฐานของ

ความเปนไปได 

3) เวลา (Time) เปนสิ่งสำคัญและเปนหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติงานจะตองวางแผนและบริหารเวลาดวย

ตนเอง ไมวาจะเปนการใชเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางสะดวก รวดเร็วภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4) คาใชจาย (Cost) ทุกองคการคาดหวังเปนพื้นฐานเดียวกันวา ตนทุนการดำเนินงาน หรือ 

การใชทรัพยากรตาง ๆ ควรนอยที่สุด ในขณะที่ไดผลกำไรมากที่สุด แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ องคการจึง

ตองคำนึงถึงความเปนไปได ดังนั้น เพื่อใหมีประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด องคการจึงจำเปนตอง

หาจุดที ่เหมาะสมมากที ่สุด และอยู บนพื ้นฐานของความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Optimum) ซ่ึง

ประสิทธิภาพในแงของคาใชจาย คือ การใชทรัพยากรขององคการ ไมวาจะเปน แรงงาน เงิน วัสดุหรือ

วัตถุดิบตาง ๆ และเทคโนโลยีตาง ๆ ไดอยางคุมคา เกิดประโยชนมากที่สุด และเกิดการสูญเสียนอย

ท่ีสุด 

4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธิดารัตน สุขประภาภรณ (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีสองปจจัยของ 

Frederick Herzberg เปนกรอบในการศึกษาพบวา ปจจัยค้ำจุนที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สภาพการทำงาน 

สวนปจจัยจูงใจที ่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยู ในระดับมาก ดานความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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อภิชญา ศักดิ์ศรีพยัคฆ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผล                 

ของการทำงานของพนักงานชาวไทยในอุตสาหกรรมการบริการที่ทำงานในประเทศสิงคโปร ใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 200 คน ที่เปนพนักงานชาวไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบริการที่ประเทศสิงคโปร 

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล จากผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานท่ีแตกตาง

กัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ปจจัยจูงใจในการทำงาน

ดานความสัมพันธกับผูร วมงานและดานความสัมพันธกับผู บังคับบัญชามีอิทธิพลตอประสิทธิผล                

การปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะของงานมี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ภูริภัสร ตันติเศรษฐภักดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่สงผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ กรณีศึกษา กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตำรวจกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่มีเพศแตกตางกันสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สวน

อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหนง และอายุราชการที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว จากการวิจัยปจจัยจูงใจและ

ปจจัยค้ำจุน ท้ัง 12 ดาน สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ี

กำหนดไว สวนปญหาและอุปสรรคโดยพิจารณาจากปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนาในอาชีพ และปจจัย

ค้ำจุน ดานคาจางและผลตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม               

ที่อยูในระดับปานกลาง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานคาจางและผลตอบแทน เงินเดือนหรือ

คาตอบแทนไมเหมาะสมตอการดำรงชีพในปจจุบัน และเงินเดือนที่ไดรับไมสอดคลองเหมาะสมตอ

ความรู ความสามารถ 2) ความกาวหนาในอาชีพ ขาราชการตำรวจยังไมไดร ับการสนับสนุนให

เจริญกาวหนาตามความรูความสามารถ และยังไมไดรับโอกาสในการพัฒนาความรูและประสบการณ

จากหนวยงานเทาที่ควร 3) สภาพแวดลอมในการทำงาน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอและ

เหมาะสมตอการใชงาน และการจัดสรรสถานท่ีอยางเหมาะสมตอจำนวนขาราชการตำรวจ 

4.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เนนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยจะศึกษาปจจัย

ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ปจจัยใหญ ๆ คือ ปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงาน และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

จำนวน 320 คน ขนาดกลุมตัวอยาง คำนวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุม

ตัวอยางจำนวน 178 คน ซึ่งทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบตาม

ขอเท็จจริง โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองและนำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

และเสนอผลการศึกษาโดยใชการแจกแจงความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 

(mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- หนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจบัุน 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

- อายุราชการ  

- กลุมตำแหนงงาน  

- คาตอบแทน  

- ตำแหนงงาน  

- บทบาทหนาท่ีในงานปจจุบัน 

ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงาน 

- ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

- ดานความมั่นคงและความกาวหนา 

- ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

- ดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชา 

- ดานการสงเสรมิและกอใหเกิดแรงจูงใจ 

- ดานการรักษาดลุยภาพระหวางชีวิต 

  การทำงานและชีวิตสวนตัว 

- ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว f-test (one-way ONOVA) การทดสอบความแตกตาง

เปนรายคูดวยวิธี least significant difference (LSD) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(pearson correlation coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple linear regression  

analysis) 

6. ผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค ผลการศึกษาไดนำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบงผลการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

   เพศ   

     ชาย 67 37.6 

     หญิง 111 62.4 

รวม 178 100.0 

   อายุ   

     21-30 ป 57 32.0 

     31-40 ป 56 31.4 

     41-50 ป 43 24.2 

     51-60 ป 22 12.4 

รวม 178 100.0 

   ระดับการศึกษา   

     ต่ำกวาปริญญาตร ี 41 23.0 

     ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 100 56.2 

     สูงกวาปริญญาตร ี 37 20.8 

รวม 178 100.0 

   หนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน   

     ผูบริหาร (รองเลขาธิการ, ผอ.สำนัก/กอง/ลนก.) 8 4.5 

     กองกฎหมายและคด ี 20 11.2 

     สำนักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค 16 9.0 

     กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 23 12.9 

     กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 22 12.4 

     กองคุมครองผูบริโภคดานสญัญา 14 7.9 

     กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 13 7.3 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

     สำนักงานเลขานุการกรม 33 18.5 

     กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 1.7 

     กลุมตรวจสอบภายใน - - 

     สำนักประสานและสงเสริมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด 16 9.0 

     ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 4 2.2 

     กองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 6 3.4 

รวม 178 100.0 

   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

     1 ปหรือต่ำกวา 16 9.0 

     มากกวา 1 ปข้ึนไป – 3 ป 49 27.5 

     มากกวา 3 ปข้ึนไป – 5 ป 21 11.8 

     มากกวา 5 ปข้ึนไป – 7 ป 9 5.1 

     มากกวา 7 ปข้ึนไป 83 46.6 

รวม 178 100.0 

   อายุราชการ   

     5 ปหรือต่ำกวา 77 43.3 

     มากกวา 5 ปข้ึนไป – 10 ป 17 9.5 

     มากกวา 10 ปข้ึนไป – 15 ป 21 11.8 

     มากกวา 15 ปข้ึนไป – 20 ป 19 10.7 

     มากกวา 20 ปข้ึนไป – 25 ป 17 9.5 

     มากกวา 25 ปข้ึนไป 27 15.2 

รวม 178 100 

   กลุมตำแหนงงาน   

     ขาราชการ ประเภทท่ัวไป 5 2.8 

     ขาราชการ ประเภทวิชาการ 81 45.5 

     ขาราชการ ประเภทอำนวยการ 5 2.8 

     ขาราชการ ประเภทบรหิาร 5 2.8 

     พนักงานราชการ กลุมงานบริการ 38 21.4 

     พนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป 44 24.7 

     ลูกจางประจำ - - 

รวม 178 100.0 

   อัตราเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน   

     12,000 บาทหรือต่ำกวา - - 

     มากกวา 12,000 บาทข้ึนไป – 18,000 บาท 46 25.8 

     มากกวา 18,000 บาทข้ึนไป – 25,000 บาท 50 28.1 

     มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป – 32,000 บาท 38 21.4 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

     มากกวา 32,000 บาทข้ึนไป 44 24.7 

รวม 178 100.0 

   ตำแหนงงาน   

     ตำแหนงในสายงานหลัก (นิตกิร, สืบสวนสอบสวน) 80 44.9 

     ตำแหนงในสายงานสนับสนุน 98 55.1 

รวม 178 100.0 

   บทบาทหนาท่ีในงานปจจุบัน   

     ผูบริหาร (รองเลขาธิการ, ผอ. สำนัก/กอง/ลนก.) 13 7.3 

     ผอ.สวน/หัวหนาฝาย/กลุมงาน/งาน ท่ีมีผูใตบังคับบัญชา 50 28.1 

     ผูปฏิบัติงาน 115 64.6 

รวม 178 100.0 
 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 21-30 ป มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ปฏิบัติงานอยูสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งเปนขาราชการ ประเภท

วิชาการ ตำแหนงงานในสายงานสนับสนุน บทบาทหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 

7 ปข้ึนไป อายุราชการ 5 ปหรือต่ำกวา และอัตราเงินเดือนมากกวา 18,000 บาทข้ึนไป - 25,000 บาท 

6.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงาน 

ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงาน n 𝐗𝐗� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 178 4.30 0.596 เห็นดวยมากท่ีสุด 

2. ดานความมั่นคงและความกาวหนา 178 4.54 0.520 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3. ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 178 4.41 0.565 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4. ดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชา 178 4.46 0.545 เห็นดวยมากท่ีสุด 

5. ดานการสงเสรมิและกอใหเกิดแรงจูงใจ 178 4.40 0.570 เห็นดวยมากท่ีสุด 

6. ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทำงานและ  

   ชีวิตสวนตัว 

178 3.94 0.730 เห็นดวยมาก 

7. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 178 4.21 0.700 เห็นดวยมากท่ีสุด 

รวม 178 4.32 0.469 เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

คณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู ในระดับเห็นดวยมากที ่สุด 

(คาเฉลี่ย=3.84) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นใน

ระดับสูงสุด คือ ดานความมั่นคงและความกาวหนา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.54) 

รองลงมาคือ ดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.46) ดาน
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สภาพแวดลอมในการทำงาน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.41) ดานการสงเสริมและกอให 

เกิดแรงจูงใจ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.40) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับ                 

เห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.30) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับเห็นดวยมากที ่สุด 

(คาเฉลี่ย=4.21) และดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว อยูในระดับเห็น

ดวยมาก (คาเฉลี่ย=3.94) ตามลำดับ 

6.3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร n 𝐗𝐗� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานคุณภาพของงาน 178 4.04 0.836 เห็นดวยมาก 

2. ดานปริมาณงาน 178 4.25 0.712 เห็นดวยมากท่ีสุด 

3. ดานเวลา 178 4.29 0.620 เห็นดวยมากท่ีสุด 

4. ดานคาใชจายในการดำเนินงาน 178 4.48 0.575 เห็นดวยมากท่ีสุด 

รวม 178 4.27 0.607 เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.27) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ดาน

คาใชจายในการดำเนินงาน อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.48) รองลงมาคือ ดานเวลาอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.29) ดานปริมาณงาน อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.25) 

เทากัน และดานคุณภาพของงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ย=4.04) ตามลำดับ 

6.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ 

คุ มครองผู บริโภค ผู ว ิจัยไดตั ้งสมมติฐานเพื ่อทดสอบปจจัยสวนบุคคลที ่สงผลตอประสิทธิผลใน                   

การปฏิบัติงานของบุคลากร และปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานที ่มีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและ                      

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

สมมติฐาน Accept Reject 

1. เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน  / 

2. อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน /  

3. ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมผีลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน 

/  
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สมมติฐาน Accept Reject 

4. หนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบันท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

/  

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน 

/  

6. อายุราชการท่ีแตกตางกันมผีลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน 

/  

7. กลุมตำแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน 

/  

8. คาตอบแทนท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน 

/  

9. ตำแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน 

 / 

10. บทบาทหนาท่ีในงานปจจุบันท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรแตกตางกัน 

/  

11. ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสทิธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

12. ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนามีความสมัพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

13. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

14. ปจจัยดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

15. ปจจัยดานการสงเสริมและกอใหเกิดแรงจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

16. ปจจัยดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัวมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

17. ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

/  

 

7. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล 

7.1  สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สรุปไดดังตอไปนี้ 

1)  เพศ จำแนกตามกลุมตัวอยาง ไดดังนี้ 
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เพศชาย มีบุคลากรเพศชาย จำนวน 67 คน 

เพศหญิง มีบุคลากรเพศหญิง จำนวน 111 คน 

2) อายุ บุคลากรที่อยูในชวงอายุ 21-30 ป มากที่สุด จำนวน 57 คน รองลงมาอยู

ในชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 56 คน อายุ 41-50 ป จำนวน 43 คน และอายุ 51-60 ป นอยที่สุด 

จำนวน 22 คน  

3) ระดับการศึกษา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา มากที่สุด 

จำนวน 100 คน รองลงมา ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 41 คน และระดับการศึกษา               

สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 37 คน 

4) หนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูสำนักงานเลขานุการ

กรม มากที่สุด จำนวน 33 คน รองลงมาคือ กองคุ มครองผู บริโภคดานโฆษณา จำนวน 23 คน                  

กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก จำนวน 22 คน กองกฎหมายและคดี จำนวน 20 คน สำนักแผนและ

การพัฒนาการคุ มครองผู บริโภค และ สำนักประสานและสงเสริมการคุ มครองผู บริโภคจังหวัด              

จำนวน 16 คน เทากัน กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา จำนวน 14 คน กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

จำนวน 13 คน ผูบริหาร (รองเลขาธิการ, ผอ.สำนัก/กอง/ลนก.) จำนวน 8 คน กองคุมครองผูบริโภค

ดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จำนวน 6 คน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข จำนวน 4 คน และกลุม

พัฒนาระบบบริหาร จำนวน 3 คน 

5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 7 ปขึ้นไป 

มากที่สุด จำนวน 83 คน รองลงมาคือ ระยะเวลามากกวา 1 ปขึ ้นไป - 3 ป จำนวน 49 คน ระยะ             

เวลามากกวา 3 ปขึ้นไป - 5 ป จำนวน 21 คน ระยะเวลา 1 ปหรือต่ำกวา จำนวน 16 คน และระยะเวลา

มากกวา 5 ปข้ึนไป - 7 ป จำนวน 9 คน 

6) อายุราชการ บุคลากรที่มีอายุราชการ 5 ปหรือต่ำกวา มากที่สุด จำนวน 77 คน 

รองลงมาคือ อายุราชการมากกวา 25 ปข้ึนไป จำนวน 27 คน อายุราชการมากกวา 10 ปข้ึนไป - 15 ป 

จำนวน 21 คน อายุราชการมากกวา 15 ปขึ้นไป - 20 ป จำนวน 19 คน อายุราชการมากกวา 5 ป              

ข้ึนไป - 10 ป และ อายุราชการมากกวา 20 ปข้ึนไป - 25 ป จำนวน 17 คน เทากัน  

7) กลุมตำแหนงงาน บุคลากรตำแหนงขาราชการ ประเภทวิชาการ มากท่ีสุด จำนวน 

81 คน รองลงมาคือ พนักงานราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป จำนวน 44 คน พนักงานราชการ กลุมงาน

บริการ จำนวน 38 คน และขาราชการ ประเภททั่วไป ขาราชการ ประเภทอำนวยการ และขาราชการ 

ประเภทบริหาร จำนวน 5 คน เทากัน  

8) อัตราเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน บุคลากรที่ไดรับอัตราเงินเดือนมากกวา 

18,000 บาทขึ้นไป - 25,000 บาท มากที่สุด จำนวน 50 คน รองลงมาคือ อัตราเงินเดือนมากกวา 

12,000 บาทขึ้นไป - 18,000 บาท จำนวน 46 คน อัตราเงินเดือนมากกวา 32,000 บาทขึ้นไป จำนวน 

44 คน และอัตราเงินเดือนมากกวา 25,000 บาทข้ึนไป - 32,000 บาท จำนวน 38 คน  
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9) ตำแหนงงาน บุคลากรตำแหนงในสายงานสนับสนุน มากที่สุด จำนวน 98 คน 

และตำแหนงในสายงานหลัก (นิติกร, สืบสวนสอบสวน) จำนวน 80 คน 

10) บทบาทหนาที่ในงานปจจุบัน กลุมตัวอยางสวนใหญ บุคลากรที่มีบทบาทหนาท่ี

เปนผูปฏิบัติงาน มากที่สุด จำนวน 115 คน รองลงมาคือ ผอ.สวน/หัวหนาฝาย/กลุมงาน/งานที่มี

ผูใตบังคับบัญชา จำนวน 50 คน และผูบริหาร (รองเลขาธิการ, ผอ.สำนัก/กอง/ลนก.) จำนวน 13 คน 

7.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน สรุปผลไดดังนี้ 

จากผลการวิเคราะหปจจัยดานสภาพของการปฏิบัติงานที ่ส งผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพบวา ภาพรวมของปจจัยดาน             

สภาพของการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด อยูในระดับ

คาเฉลี ่ย 4.32 เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที ่มีค าเฉลี ่ยส ูงส ุด ไดแก ดานความมั ่นคงและ

ความกาวหนา อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือ ดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชา อยูในระดับ

คาเฉลี่ย 4.46 ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน อยูในระดับคาเฉลี ่ย 4.41 ดานการสงเสริมและ

กอใหเกิดแรงจูงใจ อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.40 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.30 ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.21 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ดานการรักษา

ดุลยภาพระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว อยูในระดับคาเฉลี่ย 3.94  

7.1.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สรุปผลไดดังนี้ 

จากผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานคาใชจายในการดำเนินงาน อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือ 

ดานเวลา อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.29 ดานปริมาณงาน อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.25 และดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำสุด ไดแก ดานคุณภาพของงาน อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.04 

7.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว 8 ขอ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน แบงออกเปน  

 1.1) เพศที่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม

ตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.2) อายุที่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตาง

กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 
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1.3) ระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.4) หนวยงานที่ปฏิบัติงานที่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที ่ต างกันมีผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตาม

สมมติฐานการวิจัย 

1.6) อายุราชการที ่ต างกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.7) กลุมตำแหนงงานที่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.8) คาตอบแทนที ่ต างกันมีผลตอประสิทธ ิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.9) ตำแหนงงานที ่ต างกันมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

1.10) บทบาทหนาที ่ในงานปจจุบันที ่ตางกันมีผลตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตาม

สมมติฐานการวิจัย 

2. ปจจัยดานลักษณะงานที ่ปฏิบ ัติม ีความสัมพันธเช ิงบวกตอประสิทธิผลใน                  

การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน              

การวิจัย 

3. ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน

การวิจัย 

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผล            

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน

การวิจัย 

5. ปจจัยดานภาวะผูนำและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผล             

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน

การวิจัย 



ทรงจิตติ วรภัย 
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6. ปจจัยดานการสงเสริมและกอใหเกิดแรงจูงใจมีความสัมพันธ เชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลอง             

ตามสมมติฐานการวิจัย 

7. ปจจัยดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีว ิตการทำงานและชีว ิตส วนต ัวมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผล           

การวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

8. ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐาน             

การวิจัย 

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการที่ผูวิจัยไดทำการศึกษา “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

และปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 2 ดานนี้มากขึ้น จะมีประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึนดวย และนำมาอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้ 

ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลใน                  

การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ อาจเปนเพราะบุคลากร

ไดรับ เงินเดือน คาตอบแทน เงินชวยเหลือบุตร อัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือน และคารักษาพยาบาลท่ี

บุตร สามี ภรรยา บิดาและมารดาของบุคลากรสามารถเบิกไดตามระเบียบการเบิกจายคารักษาพยาบาล

ของราชการ ทำใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจเพิ่มยิ่งขึ้นและสงผลใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งข้ึน 

ซึ ่งในการใหคาตอบแทนและสวัสดิการไดมีการประเมินจากประสิทธิผลของงาน โดยคำนึงถึง                

ความเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร สอดคลองกับ บุญญารัตน กลัดทอง (2556) ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ สำนักงาน ก.พ. ท่ีไดกลาววา เงินถือ

เปนสิ่งสนองความตองการของคนเปนอันดับแรก คือความตองการทางดานรางกาย (Physiological 

needs) ตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow และเงินถือเปนปจจัยค้ำจุนตามทฤษฎีสอง

ปจจัยของ Herzberg นอกจากนี้ เงินยังถือเปนสิ่งสนองความตองการ ไดแก เงินเดือน คาจาง และ

ผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีคิดเปนเงินไดนับเปนวิธีท่ีจะสนองความตองการของบุคคลในการทำงาน เม่ือไดรับ

การสงเสริมในทางบวก การท่ีบุคคลมีคาตอบแทนและสวัสดิการสูงนั้น ถือวาพอท่ีจะใชในการดำรงชีวิต 

และหาสิ่งอำนวยความสะดวกมาตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ของตน เม่ือไดรับการตอบสนอง

แลว จึงกอใหเกิดกำลังใจในการทำงานท่ีดี มีแรงจูงใจในการทำงานใหดียิ่งข้ึนดวย สงผลใหประสิทธิภาพ

การทำงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เชนเดียวกับการศึกษาของ ธีรพันธ ลมูลศิลป (2562) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมี
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ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต               

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยค้ำจุนดานคาตอบแทน เงินเดือน มีความความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต และผลการศึกษาของ สมยศ แยม

เผื่อน (2551) ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท

เอเซียน มารีน เซอรวิสส จำกัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจายคาตอบแทนมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายในการจายคาตอบแทนท่ี

ชัดเจน สอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย สุติยะ (2550) ที่ศึกษาปจจัยจูงใจในการทำงานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งพบวามีแรงจูงใจดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุมานันท สกุลดี (2561) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมปจจัยค้ำจุนอยู ในระดับสำคัญมาก ไดแก ดาน

เงินเดือนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สอดคลอง

กับการศึกษาของซูหนิง หลิน (2556) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานของ

พนักงานชาวจีนในบริษัท ซันไชน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยคุณภาพชีวิต            

การทำงานดานการใหสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานในดาน

บวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาวิจัย

เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ กลาวคือ หากพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ก็จะสงผลให

มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  พบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ อาจเปนเพราะงานที่บุคลากรไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบนั้น เปนงานที่ทาทายความรู ความสามารถ หรืออาจเปนงานที่ไมเคยปฏิบัติมา

กอน นอกจากนั้นงานที่ทำอยูยังสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น ซ่ึง

สงผลใหประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติอยางอิสระ มี

โอกาสตัดสินใจแกปญหาหรือรับผิดชอบงานดวยตนเองอยางเต็มท่ี มีการทำงานที่หลากหลายและได

แสดงศักยภาพในการทำงานอยางเต็มท่ี อีกทั ้งยังเล็งเห็นวางานที ่ไดร ับมอบหมายเปนงานที ่มี

ความสำคัญและสงผลตอประสิทธิผลของงาน และลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงานไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับ

การศึกษาของ ภูริภัสร ตันติเศรษฐภักดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลใน             

การปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ กรณีศึกษา กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตำรวจกองทะเบียนพลสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่สรางสรรคและทาทาย อยูใน
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ระดับมาก อภิปรายไดวา ขาราชการตำรวจมีลักษณะงานที่รับผิดชอบตรงกับความรู ความสามารถที่มี 

และไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถและมีความคิดริเริ ่มสรางสรรค อีกทั้งงานที่ไดรับ

มอบหมายชวยเพิ่มความรู ทักษะและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยุทธ วาณิชกมล

นันทน (2559) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย              

จูงใจ ดานลักษณะงานที่ทำ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ คงพัฒน             

หาเรือนชีพ (2561) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในกองงานสวนพระองค สังกัดสำนักพระราชวัง ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

จูงใจ ดานลักษณะของงาน มี ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ เฉลิม สุขเจริญ 

(2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดบัแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร องคการบริหาร

สวนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ดานความกาวหนา 

ดานไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ ตามลำดับ สอดคลองกับการศึกษาของ ฐากูร  

ปาละนันทน (2555) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน ผลการศึกษา

พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนดานลักษณะของงานมีแรงจูงใจ                

ในระดับมาก ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ สุมานันท สกุลดี (2561) ท่ีศึกษา

เรื่อง แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงานมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย เพราะมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับการศึกษา

ของ ปญญาพร ฐิติพงศ (2559) ศึกษาเรื ่อง แรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในบริษัทกอสราง กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยแรงจูงใจดานลักษณะงานที่ปฏิบัติสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

บริษัทกอสราง กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด สอดคลองกับการศึกษาของ 

ธิดารัตน สุขประภาภรณ (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ตามลำดับ ดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความสำเร็จและการไดรับ 

การยอมรับในการปฏิบัติงาน สภาพการทำงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน 
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8. ขอเสนอแนะการศึกษา 

8.1 ควรศึกษาความสัมพันธและความเหมาะสมในการสั่งงานละมอบหมายงานตอบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อไมใหงานในหนาที่ไปกระทบและเปนอุปสรรคตอการ

ดำเนินชีวิตครอบครัว 

8.2 ควรดำเนินการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหงายตอการเก็บรวมรวมขอมูล 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

9.1 แนะนำใหศึกษาความสัมพันธและความเหมาะสมในการสั ่งงานและมอบหมายงาน                

ตอบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

9.2 แนะนำใหทำวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาอิสระ เรื ่อง ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครและแนวทาง             

การพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานเทศกิจกรงุเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา

การแกไขปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครที่ผานมา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

เทศกิจกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสูความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

อีกทั้งยังเปนการบรรลุเปาหมายในการเปนหนวยงานดานการจัดระเบียบเมืองตนแบบของประเทศ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมขอมูล

จากเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยกำหนดผูให

ขอมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 50 คน แลวนำมาทำการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ไดแก 1) ดานนโยบาย              

2) ดานกฎหมายและอำนาจหนาที่ 3) ดานการประชาสัมพันธ 4) ดานอัตรากำลัง และ5) ดานผลกระทบ

จากการบังคับใชกฎหมาย และแนวทางในการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ไดแก 1) การวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 2) การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการทำงาน 3) การพัฒนา

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และ 4) การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

คำสำคัญ: เทศกิจ  กรุงเทพมหานคร  แนวทางการพัฒนา 
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Administrative Problems for City Law Enforcement of 

Bangkok Metropolitan Administration and Development 
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     Abstract 
 

An independent study on Administrative Problems for City Law Enforcement of 

Bangkok Metropolitan Administration and Development Approaches. The objectives are: 

1) to study problems in the administration of Bangkok Metropolitan Administration;                

2) to study solutions to problems in the past administration of Bangkok Metropolitan 

Administration; This will lead to the orderliness and safety of Bangkok. It also achieves 

the goal of being the model city organization of the country.  

This study was a qualitative research study by collecting data from documents 

(Documentary Research) and in-Depth Interview by assigning 50 Key Informants. Analysis 

of content (Content Analysis). 

The results of the study showed that the problems of administration of Bangkok 

Metropolitan Administration were 1) policy 2) law and authority 3) Public relations                   

4) Power rate and 5) impact from law enforcement and guidelines for the development 

of the Bangkok municipality include: 2) the introduction of technology into the work 

process 3) effective human resource development and 4) enhancing public participation. 

Keywords: City Law Enforcement, Bangkok Metropolitan Administration, Development 

Approaches 
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1. บทนำ 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษ มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีพื้นท่ี

ทั ้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงการปกครองออกเปน 50 เขต 

(ฐิติชญาน ทรัพยญาณกรณ, 2560) ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 ไดใหกรุงเทพมหานครมีอำนาจหนาที่ในการดำเนิน

กิจการตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครรวมท้ังสิ้น 29 ขอ 

“สำนักเทศกิจ”เปนหนวยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ถือกำเนิดจากการจัดตั้ง “กองตรวจ

พิเศษ” ของเทศบาลกรุงเทพ เมื ่อวันท่ี 1 มกราคม 2503 เพื ่อทำหนาที ่ตรวจสอบแกไขปญหา               

ความเดือดรอนรำคาญที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนในเขตเทศบาลกรุงเทพ ตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 ตอมาไดมี

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากเทศบาล

นครหลวงเปน“กรุงเทพมหานคร” และ กระทรวงมหาดไทยไดจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร 

กำหนดสวนราชการฝายกิจการตำรวจ โดยจัดตั้ง “กองตำรวจกรุงเทพมหานคร” และ “กองบังคับการ

ตำรวจกรุงเทพมหานคร กองกำกับการ 1 ฝายเทศกิจ” ตอมาไดกำหนดสวนราชการฝายกิจการตำรวจ

ดังกลาวใหมเปน “สำนักตำรวจเทศกิจ” ตอมาในป พ.ศ. 2528 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ระเบ ียบบร ิหารราชการกร ุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กอปรกับกร ุงเทพมหานครได ออกประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื ่อง จัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดใหมี “สำนัก

เทศกิจ” เปนหนวยงานแทน “สำนักตำรวจเทศกิจ” โดยใหมีผล ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2528 

เปนตนไป ซึ่งตอมาไดมีการกำหนดใหวันดังกลาวเปนวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครอีกดวย 

(สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, ม.ป.ป: 1)  

ปจจุบัน เจาหนาที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร (City Law Enforcement Officer) อยูในสังกัด 

สำนักเทศกิจ (City Law Enforcement Department) และฝายเทศกิจของสำนักงานเขต (City Law 

Enforcement Section) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน

และการกำหนดอำนาจหนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหนาท่ีรับความผิดชอบเก่ียวกับ

การควบคุม ดูแล ตรวจตราและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในอำนาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

กฎหมายอื่นที่กำหนดใหเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร การบังคับใน

สวนของคดีแพง ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร

กรุงเทพมหานคร (ศูนยสารสนเทศกรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
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2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

2.2  เพ่ือศึกษาการแกไขปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครท่ีผานมา 

2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนเครื่องมือใน

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยไดกำหนดวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1  การศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

3.2  การวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ (Content Analysis) 

3.3  การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ ในการสัมภาษณมีลักษณะเปนคำถามปลายเปด (Open - ended) โดย

แบงคำถามออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ สวนท่ี 2 คำถาม

เก่ียวกับปญหาการบริหารงานเทศกิจและแนวทางการพัฒนาสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และสวน

ท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานเทศกิจและแนวทางการพัฒนาสำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย                

ดังภาคผนวก โดยมีผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) รวมท้ังสิน้ 50 คน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมผูบริหารฝายขาราชการการเมือง ผูบริหารฝายขาราชการประจำ และหัวหนา

สวนราชการที่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการกำกับดูแลเทศกิจกรุงเทพมหานคร จำนวน                

5 คน 

2) กลุมขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานในสายงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 9 คน (ประกอบดวย เจาหนาท่ีเทศกิจในสังกัดฝายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขต

วัฒนา และสำนักงานเขตทุงครุ จำนวนสำนักงานเขตละ 3 คน) 

3) กลุ มผู มีสวนไดสวนเสียในการใชทางเทาและจากการบังคับใชกฎหมายของ

เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คน (ประกอบดวย กลุมเจาของอาคารท่ีอยูติดกับทางเทา 

ผูคาหาบเรแผงลอย ผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง และผูใชทางเทาในการสัญจร บริเวณพื้นที่เขต             

พระนคร เขตวัฒนา และเขตทุงครุ จำนวนเขตละ 12 คน) 
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4. ผลการศึกษา 

เทศกิจกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที ่มีอำนาจหนาที ่ใน                  

การควบคุม ดูแล และบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดให

เปนอำนาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร โครงสรางหนวยงานประกอบดวย สำนักเทศกิจ และฝายเทศกิจ 

สำนักงานเขต จำนวน 50 สำนักงานเขต ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้  

แบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

 มิติเชิงภาพรวม (Overview) ซ่ึงเปนการศึกษาภาพรวมในระดับกวาง 

 มิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงเปนการศึกษาในมุมมองของพ้ืนท่ีตัวแทนจาก 50 เขต ไดแก 

- เขตพระนคร มีลักษณะเปนพื้นที่ยานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และสถานที่สำคัญทาง

ประวัติศาสตร มีประชาชนอาศัยอยูและนักทองเท่ียวสัญจรไปมาเปนจำนวนมาก 

- เขตวัฒนา มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางธุรกิจ การคา การลงทุน และการทูต 

- เขตทุงครุ มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีชุมชนยานชานเมือง และมีเขตแดนติดตอกับจังหวัดอ่ืน 

 จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญเกี่ยวกับปญหาการบริหารงาน

เทศกิจกรุงเทพมหานคร การแกไขปญหาท่ีผานมาและแนวทางการพัฒนา สรุปไดดังนี้ 

4.1 ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกไดเปน 2 มิติ ไดแก 

4.1.1 มิติเชิงภาพรวม 

  มุมมองในภาพรวมของการบริหารงานเทศกิจ ดานนโยบายของรัฐบาลที่ไมตอเนื่อง

และมีการเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหเกิดความสับสนในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี ดาน

บทบัญญัติของกฎหมายที่ไมชัดเจน ดานอำนาจหนาท่ี และดานผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย  

ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่มีอำนาจ

หนาท่ีในการบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการกำกับดูแลเทศกิจกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้ 

4.1.1.1 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหความเห็นวา “การดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครมีเจาหนาที่เทศกิจซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เปนกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนในการปฏิบัติภารกิจดานการควบคุมดูแลและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของ

กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งแตในอดีตที่ผานมานั้นเกิดปญหาและอุปสรรคใน

การบริหารงาน อาทิ อำนาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร อำนาจหนาที่ของเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

โครงสรางและสายการบังคับบัญชา อัตรากำลัง และอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน” 
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4.1.1.2 ผูอำนวยการสำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา “เทศกิจกรุงเทพมหานคร 

เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดานการควบคุมดูแลและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย

ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งตั ้งแตในอดีตที ่ผ านมานั ้นเกิดปญหาใน                     

การบริหารงานหลาย ๆ ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางและสายการบังคับบัญชา 2) ดานอำนาจหนาท่ี

ของเทศกิจ 3) ดานอัตรากำลัง และ 4) ดานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน” 

4.1.1.3 ผูอำนวยการกองนิติการและงานคดี สำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา 

“การบริหารงานเทศกิจมีวิวัฒนาการตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันแบบรุนสูรุ นเรื่อยมา ไมวาจะเปน

นโยบาย การปฏิบัติงาน หรือแนวทางการปฏิบัติ ลวนแลวมีการพัฒนาเพื ่อนำไปสูการพัฒนาที ่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครนั้น มี 2 ประเด็นหลัก 

ไดแก 1) ปญหาเชิงนโยบายที่ไมมีความตอเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงบอย และ 2) ปญหาความ

เปราะบางในการทำงานของเทศกิจ เพราะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจสวนใหญมักจะกระทบ

กับกลุมคนรากหญาและผูมีรายไดนอยในการทำมาหากิน เชน ผูคาหาบเร-แผงลอย รถจักรยานยนต

รับจาง เปนตน ซ่ึงตางจากตำรวจท่ีเม่ือมีการปฏิบัติหนาท่ีจับโจรผูรายไดมักจะไดรับคำชื่นชม” 

4.1.1.4 ผูอำนวยการเขต ใหความเห็นวา “การบริหารงานเทศกิจในอดีต

ไดรับความรวมมือจากประชาชนอยางมากซึ่งตางจากปจจุบันที่มักมีการตอตานและไมใหความรวมมือ

ในบางครั้ง กอปรกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยทำใหประชาชนเกิดความสับสนใน 

การปฏิบัติ อีกทั้งการบริหารงานเทศกิจยังมีความขาดแคลนในดานกำลังพลที่ไมเพียงพอ เนื่องจาก

เทศกิจมีสวนเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายกับหลายหนวยงาน” 

4.1.1.5 หัวหนาฝายเทศกิจ ใหความเห็นวา “ปญหาในการบริหารงานเทศกิจ

กรุงเทพมหานคร มี 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยทำใหเกิดความสับสน 

ในการปฏิบัติงานและการสรางความเขาใจใหกับประชาชน 2) อัตรากำลังที่ไมเพียงพอตอภารกิจ                  

3) ความเจริญกาวหนาในอาชีพของบุคลากรคอนขางนอย เนื่องจากเจาหนาที่เทศกิจสวนมากเปน

ลูกจางซึ่งสามารถกาวหนาสูงสุดในอาชีพไดเพียงการเปนลูกจางประจำ จึงสงผลตอขวัญกำลังใจ                 

ในการปฏิบัติงาน 4) วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ และ 5) กฎหมายที่เกี ่ยวของในการใหอำนาจหนาท่ี                

การคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมชัดเจน ทำใหผูปฏิบัติขาดความเชื่อม่ัน” 

4.1.2 มิติเชิงพ้ืนท่ี  

  กรุงเทพมหานครแบงการปกครองออกเปน 50 เขต ทำใหบริบทดานการบังคับใชกฎหมาย

ของแตละเขตคอนขางแตกตางกันเนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ธุรกิจ และวิถีชีวิต

ยานชุมชน  

  จากการสัมภาษณตัวแทนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียในการใช

ทางเทาและจากการบริหารงานเทศกิจ สรุปไดดังนี้ 
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4.1.2.1 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหความเห็นวา 

   “การทำงานของเทศกิจปจจุบันเนนไปในเชิงนโยบายมากกวาการปฏิบัติงาน

ในหนาที่หลัก ดวยภาระงานที่มากสงผลใหงานที่ออกมาไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทศกิจยังมีภารกิจใน

การบริการประชาชนมากข้ึน แตมีขอจำกัดในเรื่องของบุคลากร งบประมาณและการพัฒนาหนวยงาน” 

   4.1.2.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความเห็นวา 

   “การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมมีมาตรฐานเดียวกัน กลาวคือบางพื ้นท่ี

เขมงวดและบางพื้นที่ผอนปรน ทำใหเกิดความสับสนของประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกท้ัง   

ยังไมเขาใจบทบาทหรือหนาท่ีของเทศกิจท่ีแทจริง” 

4.2 การแกไขปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครท่ีผานมา 

 จากการศึกษาพบวา ปญหาในการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครนั้นมีสาเหตุจากหลาย

ปจจัย รวมถึงมีความยากงายในการแกไขปญหาตางกัน อยางไรก็ตามปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีการ

ดำเนินการแกไขมาอยางตอเนื่องแตยังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

4.2.1 การศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อทำการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและการแกไข

ท่ีผานมา 

ตารางเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานเทศกิจและการแกไขท่ีผานมา 

ปญหา การแกไขท่ีผานมา 

• นโยบายท่ีขาดความตอเน่ืองและมกีารเปลีย่นแปลง

บอยครั้ง 

• มีความพยายามท่ีจะกำหนดนโยบายใหมีความ

สอดคลองและมีความตอเน่ือง แตติดปญหาในเรื่อง

ของการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีไมแนนอน 

• กฎหมายและอำนาจหนาท่ีไมมีความชัดเจนและ     

ไมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

• มีการเสนอแกไขอยูบอยครั้ง แตมีขอจำกัดในเรื่อง

ของขั้นตอนที่ยุงยาก สลับซับซอนและมีความลาชา

รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการ 

• การประชาสัมพันธท่ีขาดความเปนระบบ • มีการใชสื่อโซเชียลมเีดียเขามาชวยแตยังขาด   

ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

• อัตรากำลังและวัสดุอุปกรณท่ีไมเพียงพอตอภารกิจ • มีการเสนอขอเพ่ิมอัตรากำลังและวัสดุอุปกรณ แต

ไมไดรับการพิจารณาเทาท่ีควร เน่ืองจากมีขอจำกัด

ในเรื่องของงบประมาณ 

• ผลกระทบในการบังคับใชกฎหมายตอกลุมคนราก

หญาหรือผูมรีายไดนอย 

• มีการออกประกาศผอนผันใหสามารถทำการคาได

ในบางพ้ืนท่ี 

• ปญหาหาบเร-แผงลอยไมเปนระเบียบ • การจัดระเบียบอยางจริงจังและการอนุญาตใหขาย

ไดในบางพ้ืนท่ี 
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4.2.2 การศึกษาการแกไขปญหาของประเทศสิงคโปร 

 ประเทศสิงคโปรใชความพยายามเปนระยะเวลากวา 70 ปในการแกไขปญหาหาบเร-แผงลอยท่ี

ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จเปนท่ีใหการยอมรับจากนานาประเทศ

ทั่วโลก โดยการบูรณาการความรวมมือระหวาง 3 หนวยงานรัฐ ไดแก กระทรวงสิ่งแวดลอม การเคหะ 

และบริษัทพัฒนาเมืองจูรง ซึ่งมีการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยใหเขามาอยูในสถานที่ที่รัฐจัดไวให โดย

เรียกวา“ศูนยอาหารประชาชน” หรือ “Hawker Centre” โดยสถานที่ดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไข ทำเลดี 

คาเชาถูก แลอยูในยานสถานีรถไฟ เคหะชุมชน หรือชุมทางรถบัส  และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่อง

ของระบบไฟฟา น้ำประปา อนามัย ใหใช ทำใหศูนยอาหารดังกลาวกลายเปนตนแบบใหแกประเทศ 

ตาง ๆ มากมาย จนกลายเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการรับรองจาก UNESCO อีกดวย  

 จากการสัมภาษณความเห็นเกี่ยวกับมุมมองในการนำตัวแบบการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย

ของประเทศสิงคโปรมาปรับใชกับประเทศไทย โดยแบงออกเปน 2 มิติ ดังนี้ 

1. มิติเชิงภาพรวม ในมุมมองของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

(1) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหความเห็นวา 

“กรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญกับการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยเปนอยางมาก              

โดยที่ผานมาไดมีการดำเนินการผอนผันใหมีการทำการคาไดในบางพื้นที่ และมีการจัดระเบียบบริเวณ

พื้นที่จุดทำการคาใหผูคาปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเครงครัดเพื่อลดผลกระทบจากผูใชประโยชน

รวมกันจากทางเทาดวย นอกจากนี้ยังไดมีการพิจารณายกเลิกจุดทำการคาที่กอใหเกิดความเดือดรอน

แกประชาชน อยางไรก็ตาม การที่จะใชพื้นที่สาธารณะเพื่อใหประชาชนไดเขามาใชประโยชนหรือ                 

การจัดสถานท่ีใหประชาชนสามารถทำการคาไดตามสถานท่ีสำคัญตาง ๆ เชนเดียวกับสิงคโปรนั้น ตองมี

การคำนึงถึงประชาชนท่ีใชพ้ืนท่ีสาธารณะเปนสำคัญ” 

(2) ผูอำนวยการสำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา 

“สามารถทำได แตตองมีการคำนึงถึงประชาชนโดยการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสียในการใชพ้ืนท่ีสาธารณะเปนสำคัญ” 

(3) ผูอำนวยการกองนิติการและงานคดี สำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา 

“สามารถทำไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหาร วัฒนธรรมของประเทศไทย และมี

ความสมดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เทศกิจกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

จนมาถึงในยุคใหม ซึ่งผูบริหารกรุงเทพมหานครไดมีนโยบายในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังจนทำ

ใหเกิดภาพลักษณในเชิงบวกออกมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการกวดขันรถจักรยานยนตบนทางเทา 

หรือการเคลื่อนยายซากรถยนตออกจากที่สาธารณะ สงผลทำใหประชาชนสวนใหญเกิดความพึงพอใจ

และใหความรวมมือในการทำงานมากยิ่งข้ึน” 
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(4) ผูอำนวยการเขต ใหความเห็นวา 

“การนำตัวแบบการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยของประเทศสิงคโปรมาปรับใชนั้น 

สามารถทำได แตตองมีความชัดเจนและตองมีกฎหมายรองรับ ไมสรางความสับสนในการปฏิบัติ รวมถึง

ตองมีความเปนธรรมแกทุกภาคสวน” 

(5) หัวหนาฝายเทศกิจ ใหความเห็นวา 

“การนำตัวแบบการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยของประเทศสิงคโปรมาปรับใชนั้น 

สามารถนำมาปรับใชกับประเทศไทยได โดยตองไดรับความรวมมือจากนักลงทุนและมีขอตกลงรวมกัน

ระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการจัดระเบียบทุกอยางควรมีการยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม รวมถึงวัฒนธรรมดวย” 

2. มิติเชิงพ้ืนท่ี ในมุมมองของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปไดดังนี้ 

(1)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหความเห็นวา 

“สามารถนำตัวแบบดังกลาวมาปรับใชใหเกิดประโยชนไดหากผูบริหารมีนโยบายท่ี

ชัดเจน และควรมีการศึกษารายละเอียดใหชัดเจน รวมถึงผลกระทบท่ีตามมาดวย” 

(2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความเห็นวา 

“สามารถนำมาปรับใชได แตควรมีการคำนึงถึงคาใชจายและภาระของผูมีรายไดนอย

ดวย เนื่องจากผูคาหาบเร-แผงลอยสวนใหญเปนกลุมคนรากหญา” 

4.3 แนวทางการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

 การบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครตั้งแตในอดีตจนถึงเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมากมาย 

ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจำเปนท่ี

จะตองมีแนวทางในการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการบริหารงานเทศกิจเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดยแนวทางดังกลาว

สามารถแบงออกเปน 2 มิติ ดังนี้ 

4.3.1 มิติเชิงภาพรวม จากการสัมภาษณผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ีมีอำนาจ

หนาท่ีในการบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการกำกับดูแลเทศกิจกรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้ 

1) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหความเห็นวา 

   “โครงสรางและสายการบังคับบัญชาตองมีความเปนเอกภาพ ไมซ้ำซอน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาหนวยงานเทศกิจใหมีความทันสมัย มี

ความพรอมในทุก ๆ ดาน และเปดกวางในการบูรณาการขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายนอกมาก

ยิ่งข้ึน ในการบริหารงานเทศกิจยุคปจจุบันมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



ทักษิณ แกวเอยีด 
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และดิจิทัลที่ทันสมัย หนวยงานเทศกิจมีความจำเปนที่จะตองสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

จากการบังคับใชกฎหมายของเทศกิจ การสอบถามความคิดเห็นผานสื่อชองทางตาง ๆ เพื่อนำความ

คิดเห็นดังกลาวมาประมวลเพ่ือปรับใชในการทำงานตอไป ควรมีการกำหนดใหเจาหนาท่ีเทศกิจตองเปน

ขาราชการทุกคนและมีการเพ่ิมอัตรากำลังใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ชั่วโมง” 

2) ผูอำนวยการสำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา 

   “การวางแผนพัฒนาควรเริ่มที่เรื่องของโครงสรางองคกรและสายการบังคับ

บัญชาที่ตองมีความเปนเอกภาพ สอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ในยุคปจจุบันมีความจำเปนอยางยิ่งที่เทศกิจจะตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเขามาชวยใน

กระบวนการทำงาน เชน ระบบการรับแจงเหตุ ระบบการสื่อสาร ระบบการเปรียบเทียบปรับหรือชำระ

คาปรับ ระบบการรายงาน และระบบจัดเก็บฐานขอมูล เปนตน คุณลักษณะเฉพาะของเจาหนาที่เทศกิจ

กรุงเทพมหานครจะตองเปนบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีองคความรูความสามารถในหลาย ๆ ดาน ทำใหมี

ความจำเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ มีแผนการพัฒนาอยางตอเนื่องและชัดเจน มี 

การฝกอบรมและเสริมสรางองคความรูใหม ๆ อยางทั่วถึง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ เนนการใหบริการหรืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในดานตาง ๆ มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธในเรื่องกฎ ระเบียบ และขอบังคับใหกับประชาชนไดรับทราบ เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความรูและใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี ตองมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ใหมีความรู

ความเขาใจในกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับอำนาจหนาที ่ของเทศกิจ และความรู เกี ่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ อีกท้ังยังควรมีการเพ่ิมกรอบอัตรากำลังใหมากข้ึนและควรผลักดันใหเจาหนาท่ีเทศกิจไดรับ

การบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการทุกคนเพื่อสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมถึงการออกระเบียบ

กำหนดเครื่องแบบของเจาหนาที่เทศกิจใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางแทจริง ไมวาจะเปนงาน

ภาคสนามหรือในสำนักงาน โดยไมอางอิงจากรูปแบบของหนวยงานอ่ืน” 

3) ผูอำนวยการกองนิติการและงานคดี สำนักเทศกิจ ใหความเห็นวา 

   “ดานการวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกร สำนักเทศกิจควรมีบทบาท

มากขึ้นในการเขาไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายเทศกิจ สำนักงานเขตดวย เพื่อใหการปฏิบัติงานสนอง

นโยบายของผูบรหิารอยางมีประสิทธิภาพ เชน กองบังคับการปราบปราม ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ที่สามารถเขาจับกุมผูกระทำผิดในพื้นที่ของสถานีตำรวจได เปนตน อีกทั้งยังควรมีการบูรณาการ

ฐานขอมูลระหวางหนวยงานภายนอก เชน ตำรวจ เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มี

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ควรนำมาปรับใชใน

กระบวนการทำงานเปนอยางมาก เชน ในการใชระบบกลองวงจรปดเพื่อตรวจตรา สอดสอง การฝาฝน

กฎหมายและออกใบสั่งสงไปยังที่อยูหรือภูมิลำเนาของผูกระทำผิด ทั้งนี้สามารถลดการปะทะซึ่งหนา

ระหวางผูกระทำผิดกับเจาหนาท่ี และยังลดการทุจริตไดอีกดวย การประชาสัมพันธควรสรรหาบุคลากร

ที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการเปนโฆษกของเทศกิจกรุงเทพมหานครเอง เพื่อทำหนาท่ี



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครและแนวทางการพัฒนา 

 
     524  

ในการประชาสัมพันธเรื่องภารกิจ ผลงาน และการสรางการรับรูใหกับประชาชนในดานตาง ๆ ไมวาจะ

เปนเรื่องของกฎหมาย หรือขอมูลขาวสาร โดยที่ผูบริหารควรผลักดันในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม ดาน

การพัฒนาบุคลากร ควรหาชองทางในการนำระบบดิจิทัลมาใชใหมากท่ีสุดกอปรกับควรพัฒนาบุคลากร

ใหมีศักยภาพ สรางทักษะดวยการอบรม ทักษะภาวะผูนำผูนำ ทักษะการตัดสินใจ การแกไขปญหา

เฉพาะหนา และการบริหารความเสี่ยง ควรพัฒนาการทำงานโดยการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ

สรางภาคีเครือขายภาคประชาชน การสรางคณะกรรมการระดับเขตที่มีผูไดสวนเสียรวมดวย หรือการ

แตงตั้งผูใหความเห็นในคณะกรรมการระดับเขต เปนตน ดานการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานครใน

อนาคต ควรยกระดับสูการเปน “City Police” หรือ “ตำรวจเมือง” โดยกระบวนการบังคับใชกฎหมาย

อยูภายในองคกรเดียวอยางเบ็ดเสร็จตั้งแต การตรวจตรา การบังคับการ การดำเนินคดี การเปรียบเทียบ

ปรับ และการสอบสวน เพ่ือนำไปสูการดำเนินคดีกับผูกระทำผิดท่ีรวดเร็วและทันทวงที” 

4) ผูอำนวยการเขต ใหความเห็นวา 

   “การวางแผนยุทธศาสตร ควรมีการปรับโครงสรางอัตรากำลังในระดับเขต

เพิ่มมากใหขึ้นเพียงพอตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา และอาศัยสำนักเทศกิจในการ 

เปนตัวกลางในการสื่อสารขอมูลเพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีความจำเปนอยางยิ่งในการนำเขามาชวยในการประชาสัมพันธภาพลักษณของหนวยงานเทศกิจ 

และการสรางการรับรูใหแกประชาชนผานชองทางตาง ๆ การพัฒนาบุคลากร ควรมีการเนนการฝกอบรม

ในภาคปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหมีการนำความรูที่ไดไปใชปฏิบัติงานไดจริง การมีสวนรวมของประชาชน 

ควรมีการเชิญผูแทนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเขารวมหารือในประเด็นตาง ๆ ที่อาจสงผล

กระทบตอประชาชน และมีการสรางความเขาใจเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในทุกภาคสวน แนวทางการพัฒนา

เทศกิจกรุงเทพมหานคร ควรเริ่มท่ีการพัฒนาบุคลิกภาพของเจาหนาท่ีใหมีความเขมแข็ง มีระเบียบวินัย 

และมีความนาเชื่อถือ สงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอประชาชน และการพัฒนาไปสู “City Police” ตอไป

ในอนาคต” 

5) หัวหนาฝายเทศกิจ ใหความเห็นวา 

   “การวางแผนในการพัฒนาองคกร ควรพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก สราง

ความรวมมือจากทุกภาคสวน และมีการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอื่นที่ชัดเจน การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชควรมีการออกกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของมารองรับดวย และควรมีการจัดตั้งฝาย

ประชาสัมพันธขึ้นในสำนักเทศกิจ เพื่อเปนตัวกลางในการสื่อสารขอมูลและการสรางความรับรูความ

เขาใจใหแกประชาชน การพัฒนาบุคลากรควรมีการอบรมในทักษะเฉพาะดานท่ีมีความเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานจริงเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับองคความรูที่ตรงจุดและสามารถตอยอดไดดวยตนเอง การสราง

การมีสวนรวมของประชาชน ควรมีคณะกรรมการในการปรึกษาหารือรวมกันจากภาคสวนตาง ๆ เพ่ือ

สะทอนปญหาและแนวทางในการดำเนินงานตอไปในอนาคต แนวทางการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
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ควรเริ ่มที่การแกที่ตรงจุด โดยมองปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา แลวพัฒนาไปสูการเปน “City 

Police” อยางแทจริง” 

4.3.2 มิติเชิงพ้ืนท่ี จากการสัมภาษณตัวแทนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูมีสวนได

สวนเสียในการใชทางเทาและจากการบริหารงานเทศกิจ สรุปไดดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหความเห็นวา 

“ควรมีการปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ มีการแกไขใน

เรื่องกฎหมายและอำนาจหนาที่ใหมีความชัดเจน อีกทั้งยังควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธที่ทันสมัย 

การบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอ่ืน การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการทำงาน และการพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาท่ี” 

2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหความเห็นวา 

“ควรมีการจัดสรรพื้นที่อยางเปนรูปธรรมใหทุกฝายที่เกี ่ยวของสามารถใช

สอยพื้นที่สาธารณะไดอยางลงตัว รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเจาหนาที ่ใหมี

คุณธรรมและจริยธรรม และเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการทำงานและตรวจสอบหนวยงาน

เทศกิจดวย” 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครและแนวทางการพัฒนาในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร 2) การแกไขปญหาการบริหารงาน

เทศกิจกรุงเทพมหานครที่ผานมา และ 3) แนวทางการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ 

5.1 ปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบวา การบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครตั้งแตในอดีตนั้นเกิดปญหา               

ข้ึนมากมาย โดยสามารถสรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

1) ดานนโยบาย   

กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเปนนิติบุคคล

ตามกฎหมาย แตในความเปนจริงยังตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมี                    

การเปลี่ยนรัฐบาล ก็จะสงผลใหนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงทำใหขาดความตอเนื่อง อีกทั้งยังไมสอดคลอง

กับนโยบายเดิม ทำใหเกิดความสับสนระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาท่ีและประชาชนผูเคารพกฎหมาย 

กอปรกับนโยบายที่ออกมามักจะมีผลกระทบ 2 ดาน กลาวคือหากเปนนโยบายที่มุ งเนนความเปน

ระเบียบเรียบรอยไมใหมีหาบเร-แผงลอย ก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจรากหญาเนื่องจากผูคาหาบเร-

แผงลอยไมสามารถเชาอาคารสถานที่ซึ่งมีราคาคอนขางสูงเพ่ือทำการคาได ในทางกลับกันหากมุงเนน
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นโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมใหมีการจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอประชาชน                  

ผูสัญจรบนทางเทาและการจราจรอีกเชนกัน 

2) ดานกฎหมายและอำนาจหนาท่ี   

กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหนาที่ตามกฎหมายในการดำเนินกิจการตาง ๆ อยาง

มากมาย เทศกิจเปนหนวยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมายที่อยูในอำนาจ

หนาที่ของกรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็ตามเทศกิจกลับไมมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบังคับใชกฎหมาย 

และในบทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับก็ยังไมชัดเจน ซึ่งไมเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งยัง

สรางความสับสนใหผูปฏิบัติขาดความเชื่อม่ันอีกดวย 

3) ดานการประชาสัมพันธ 

  การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการรับรูใหแกประชาชนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับหนวยงานภาครัฐ เทศกิจเปนหนวยงานหนึ่งที่ตองยอมรับวาขาดการประชาสัมพันธท่ี            

เปนระบบและทันสมัย ซึ่งสงผลใหประชาชนบางสวนยังไมรับรูและเขาใจถึงอำนาจหนาที่ของเทศกิจท่ี

แทจริง รวมถึงการแตงกายของเจาหนาที ่เทศกิจที่มีลักษณะคลายหนวยงานอื ่น ทำใหประชาชน              

เกิดความสับสนและเขาใจคลาดเคลื่อนอยูบอยครั้ง 

4) ดานอัตรากำลังและวัสดุอุปกรณ 

เนื่องจากเทศกิจเปนหนวยงานที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดานความเปน

ระเบียบเรียบรอยของกรุงเทพมหานคร จึงทำใหอัตรากำลังของเจาหนาท่ีไมมีความเพียงพอตอภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย รวมถึงวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติยัง             

ไมเพียงพอตอความตองการใชงาน 

5) ดานผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 

  เนื ่องจากภารกิจหลักของเจาหนาที ่เทศกิจคือการกวดขันและตรวจตราไมใหมี         

การฝาฝนจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จึงสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมรากหญาหรือผูมีรายได

นอยในการทำมาหากินซึ่งสวนใหญเปนผูคาหาบเร-แผงลอยที่ไมมีที่ทำมาคาขายเปนหลักแหลง สงผล 

ทำใหประชาชนในกลุมดังกลาวที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่เกิดความ               

ไมพอใจและนำมาซ่ึงการและทำรายเจาหนาท่ีอยูบอยครั้ง 

5.2 การแกไขปญหาการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครท่ีผานมา 

จากผลการศึกษาพบวา การบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครมีปญหาท่ีคอนขางสลับซับซอน

และมีสาเหตุจากหลายปจจัย โดยในแตละปญหานั้นไดมีการดำเนินการแกไขเรื่อยมา แตก็ยังไมประสบ

ความสำเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้ปจจัยดังกลาวหนักไปในเรื่องของนโยบายที่ไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง

บอย ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลแตละชุดที่เขามาบริหารประเทศวาจะเนนไปในเรื่องความเปน
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ระเบียบเรียบรอยหรือเนนไปในเรื่องของเศรษฐกิจ ตามมาดวยปญหาเชิงโครงสรางของหนวยงานท่ี               

ขาดความเปนเอกภาพ สงผลใหเกิดปญหาการประชาสัมพันธที่ไมเปนระบบดวย ซึ่งเคยมีแนวคิดที่จะ

ปรับโครงสรางใหมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้นแตก็ยังไมประสบผลสำเร็จเนื่องจากยังไมมีงานวิจัยใด

ที่มาสนับสนุนวาหากปรับโครงสรางแลวจะทำใหประสิทธิผลในการดำเนินงานมากขึ้น อีกหนึ่งปญหาท่ี

สำคัญไมแพกันคือดานอำนาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย กลาวคือบทบัญญัติของกฎหมายที่ให

อำนาจของเทศกิจกรุงเทพมหานครในการดำเนินการในเรื่องตาง ๆ นั้น ยังไมมีความชัดเจน รวมถึง

กระบวนการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเบ็ดเสร็จ ในประเด็นนี้คอนขางแกยาก เนื่องจากมีความเก่ียวของกับ

หลายหนวยงานดานกระบวนการยุติธรรม กอปรกับหากมีการแกไขกฎหมายตองมีปจจัยเรื่องงบประมาณ

ที่ใชมาเกี่ยวของดวย ทายที่สุดคือปญหาผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ ซึ่งเปน

ปญหาท่ีละเอียดออนและแกไขคอนขางยาก โดยมีการพยายามแกไขโดยการกำหนดพ้ืนท่ีใหสามารถทำ

การคาไดในบางจุด แตก็ไมเพียงพอตอความตองการของผูคาหาบเร-แผงลอย เม่ือมีการกวดขันจับกุมก็

จะกระทบโดยตรงตอกลุมรากหญาและผูมีรายไดนอย ซ่ึงมีเปนจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร  

โดยปญหาขางตนนั้น ไดมีการดำเนินการแกไขมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควรมีกระบวนการแกไข

ปญหาอยางเปนระบบโดยการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนในสังคม เพื่อใหเกิดดุลยภาพรวมกัน

ของทุกฝาย อยางไรก็ตามมีประเทศในทวีปเอเชียที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มาแลวเชนกัน ไดแก 

ประเทศสิงคโปร ซ่ึงมีแนวคิดดังนี้ 

แนวคิดการแกไขปญหาหาบเร-แผงลอยของสิงคโปรกับการนำมาประยุกตใชกับประเทศไทย 

ประเทศสิงคโปรใชความพยายามกวา 70 ปในการแกไขปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอย

ของหาบเร-แผงลอยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้

การเปนการบูรณาการความรวมมือระหวาง 3 หนวยงานรัฐ ไดแก กระทรวงสิ่งแวดลอม การเคหะ 

และบริษัทพัฒนาเมืองจูรง ซึ่งประเทศไทยประสบปญหานี้มานานเรื้อรัง และยังไมสามารถแกไขปญหา

ดังกลาวไดจนกระท่ังปจจุบัน  

 จากการศึกษาพบวา แนวคิดดังกลาวสามารถนำมาปรับใชกับประเทศไทยได แตตองมีกระบวน 

การดำเนินการที่เปนระบบ โดยตองเริ ่มตนจากการที ่รัฐบาลใหความเห็นชอบในแนวทางดังกลาว                    

มีการศึกษาและหารือกับคณะรัฐมนตรีและผูเกี ่ยวของเพื่อจัดทำแผนเบื้องตน โดยเชิญผูแทนภาค

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจากการดำเนินการดังกลาวและภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นดวย จากนั้นจึงทำการประชาพิจารณเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นจาก

ประชาชน หากไดรับความเห็นชอบก็ตองจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินการรองรับผูคาโดยผานการลงทะเบยีน

และจัดทำเปนบัญชีผูคา สุดทายจึงออกประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
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5.3  แนวทางการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร 

เทศกิจกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจในการรักษาความ

เปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริหารงานเทศกิจในยุคปจจุบัน

แตกตางจากในอดีตอยางสิ้นเชิง กอปรกับในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปน

เทคโนโลยี การดำรงชีวิต หรือสภาพแวดลอม รวมถึงภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในการรับถายโอนภารกิจ               

ดานการจราจรจากสำนักงานตำรวจแหงชาติอีกดวย ทำใหหนวยงานตองมีการปรับเปลี่ยนอยางเรงดวน 

โดยแนวทางในการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ควรมีดังนี้ 

1) การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร  

  ควรมีการกำหนดนโยบายระยะยาวที่มีความเปนดุลยภาพเพื่อความตอเนื่อง รวมถึง

การออกแบบโครงสรางและสายการบังคับบัญชาที ่มีความเปนเอกภาพ ไมซ้ำซอนกัน เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยสำนักเทศกิจควรมีบทบาทในการเขาไปสนับสนุนงานของ

สำนักงานเขตมากขึ ้น และเปนตัวกลางในการสื ่อสารขอมูลที ่มีความเที ่ยงตรง มีการขยายกรอบ

อัตรากำลังเจาหนาที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจในแตละพื้นที่ มีการเปดกวางในการบูรณา

การขอมูลกับหนวยงานอื่นเพื่อใหการดำเนินงานมีความรวดเร็วมีและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง

ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เนนการสรางความรวมมือและการสรางความเขาใจกับประชาชน

ดวยการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธท่ีประกอบไปดวยเจาหนาท่ีท่ีทำหนาท่ีเปนโฆษกของหนวยงาน

เทศกิจโดยเฉพาะและสื่อประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงการยกระดับการใหบริการเชิงรุกใน

การชวยเหลือประชาชนในดานตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน 

2) การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการทำงาน 

  การนำเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มจากการ

สรางระบบจัดเก็บฐานขอมูลออนไลนที่สามารถเขาถึงและสืบคนไดงาย การตรวจตราพื้นที่และการ

จับกุมผูกระทำผิดดวยการใชระบบกลองวงจรปดตรวจจับใบหนาหรือยานพาหนะเพ่ือจัดสงใบสั่งไปยังท่ี

อยูหรือภูมิลำเนาของผู กระทำผิด รวมถึงการสรางระบบการรับแจงเหตุและระบบการชำระคาปรับ

ออนไลนเพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว อีกทั้งยังตองมีการสรางระบบการประชาสัมพันธที่ทันสมัย

เพื ่อสรางการรับรู และความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที ่ของเทศกิจ รวมถึง

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3) การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองยกระดับบุคลากรใหเปนขาราชการทุกคนเพื่อสรางขวัญ

กำลังใจและเพิ่มสวัสดิการใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การฝกอบรมและเสริมสรางองคความรูใหม ๆ 

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเปนใน



ทักษิณ แกวเอยีด 
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ดานตาง ๆ เชน ภาวะผูนำ การตัดสินใจ การแกไขปญหาเฉพาะหนา ระเบียบวินัย และการบริหารความ

เสี่ยง เปนตน อีกทั้งยังมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเสริมสรางองคความรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก

เจาหนาที่เพื่อกาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน โดยควรนำตัวแบบยุคใหมใน 

การพัฒนาอาชีพของ UC Berkeley มาประยุกตใช ประกอบดวย 1) การตระหนักรูตนเอง 2) การ

ตระหนักรู อาชีพ 3) การกำหนดเปาหมาย 4) การพัฒนาทักษะ และ 5) การจัดการอาชีพและตัว

พนักงาน ท้ังนี้ตองเริ่มท่ีตัวของผูปฏิบัติงานโดยไดรับทรัพยากรและการสนับสนุนจากผูบริหารดวย 

4) การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

  การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกสำคัญที่จะทำใหการทำงานของภาครัฐสำเร็จ

ลุลวงไดดวยดี ในการเปดใหประชาชนเขามีสวนรวมไดนั้น ควรเริ่มตนจากการออกแบบโครงสรางใหมี                  

ความเหมาะสม โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1)การแตงตั้งผู มีสวนไดสวนเสียในการใชพื้นท่ี

สาธารณะเปนคณะกรรมการในระดับเขต เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของ รวมถึง

มีการเปดชองทางออนไลนใหมีการเสนอแนะความคิดเห็นดวย 2)การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นประจำป

สำหรับประชาชนที่ตองการเสนอแนวคิด รูปแบบ หรือวิธีการในการสรางดุลยภาพรวมกันระหวาง

หนวยงานเทศกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และ 3)การสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน

เพ่ือรวมกันสอดสองดูแลมิใหมีการละเมิดกฎหมาย รวมถึงการรวมดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน

เทศกิจ 

5.4 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการบังคับใชกฎหมายกับตางประเทศ  

การศึกษาเปรียบเทียบเพื ่อแสดงออกใหเห็นถึงบริบทในการบังคับใชกฎหมายของแตละ

ประเทศที่มีความแตกตางกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายของประเทศญี่ปุ นและ

ประเทศสิงคโปร ซึ่งประสบความสำเร็จในดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

และความปลอดภัยของบานเมืองจนเปนที่ยอมรับอยางมาก โดยพบวาปจจัยท่ีสงผลใหทั้ง 2 ประเทศ

ประสบความสำเร็จ ไดแก 1)ความมีระเบียบวินัยของประชาชนในการดำรงชีวิต การเคารพกฎหมาย 

และการมีสวนรวมในการดำเนินงานของภาครัฐ 2) บทลงโทษของกฎหมายที่มีความรุนแรง และ                     

3) ความเขมงวดของเจาหนาท่ีในการตรวจตราและจับกุมผูฝาฝน ซ่ึงผลการศึกษาพบวาบริบทการบังคับ

ใชกฎหมายของสองประเทศดังกลาวไมมีความสอดคลองกับบริบทในการบังคับใชกฎหมายของ           

ประเทศไทย  

6. ขอเสนอแนะ 

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหระบบราชการตองมี

การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหมเพื่อพลิกโฉม(transform) โดยการนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานใหมีความทันสมัย โปรงใส สามารถเปนท่ีนาเชื่อถือและไววางใจ
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แกประชาชนได เพื่อใหการบริหารงานเทศกิจกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเปนองคกรชั้นนำ

ในดานการบังคับใชกฎหมายและเปนตนแบบใหกับเทศกิจอ่ืนในประเทศไทย ผูศึกษาเห็นควรนำแนวคิด

ระบบราชการ 4.0 มาประยุกตใช ดังนี้ 

 

1) การเปดกวางเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยตองมีการเปดให

บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและสามารถเขามาตรวจสอบการทำงาน

ของเทศกิจได เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการทำงาน รวมถึงการบูรณาการขอมูลกับหนวยงาน

อ่ืนเพ่ือใหกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคมากยิ่งข้ึน ตลอดจนมีการเปดกวาง

ใหภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ของเทศกิจ 

2) การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) โดยตองมีการ

ทำงานในเชิงรุก มุงเนนแกไขปญหาที่ตรงจุดและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในการปฏิบัติตาม

กฎหมายใหแกประชาชน และมีการใหบริการที่อำนวยความสะดวกใหแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน 

การเสนอความคิดเห็น การรองทุกข การชำระคาปรับ ผานทางระบบออนไลนหรือแอพพลิเคชั่นใน

โทรศัพทมือถือ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

3) การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

โดยติองมีการทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา การวิเคราะหความเสี่ยง การสรางนวัตกรรม หรือ

ความคิดริเริ่ม และประยุกตองคความรูในรูปแบบของสหวิชาเขามาใชในการรองรับและตอบโตกับโลก

แหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ยกระดับบุคลากรใหเปนขาราชการที่มีสมรรถนะและทักษะสูง  

สรางความผูกพันตอองคกร รวมถึงการนำเทคโนโลยีเขามาใชเปนเครื่องมือในการทำงาน 

 โดยปจจัยแหงความสำเร็จของการพัฒนาไปสูเทศกิจ 4.0 มี 3 ประการ ไดแก 1) การสานพลัง

ระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) 2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) 

และ 3) การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) รวมถึงในสวนของขาราชการและ

เจาหนาที่เทศกิจตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ใหตนเองมีความรูเปน

ผู ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จำเปนในการ

ปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวนบุคคล อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปน

อดีต

"ตํารวจเทศกิจ"

ปจจุบัน

"เทศกจิ"

อนาคต

"เทศกจิ 4.0"
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ผูนำการเปลี่ยนแปลง (change leader) เพื่อสรางคุณคาสาธารณะ (public value) และประโยชนสุข

ใหแกประชาชน 

7. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

     ผูศึกษาวิจัยควรศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นดังนี้ 

1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาเทศกิจกรุงเทพมหานครในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม 

2. ควรทบทวนวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารเทศกิจเพ่ิมเติม 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานเทศกิจ

หรือการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของบานเมือง 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการประชาสัมพันธ 

ผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 2) นำผลการศึกษาที่ไดมาเสนอแนะแนวทางการ    

พัฒนา การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใช

คือ ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและใชงานเครือขายสังคมออนไลน จำนวน 400 คน โดยใช

สถิติ ไดแก ความถ่ี รอยละ X� - test และ Multiple regression 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลและขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน สรุปไดวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 21-30 ป สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท สำหรับ

พฤติกรรมการใชสื ่อสังคมออนไลน กลุมตัวอยางสวนใหญใชไลนบอยที่สุด ชวงเวลาที่ใชงาน คือ            

18.01-24.00 น. ปจจัยที ่มีผลตอการประชาสัมพันธผานสื ่อสังคมออนไลน คือ รูปแบบของการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมจะตองวางตำแหนง ขนาด และรูปแบบตัวอักษร             

ควรมองเห็นไดชัดเจน และความคิดเห็นที ่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร สวนใหญเคยพบเห็นหรือใชงานการประชาสัมพันธของสภากรุงเทพมหานครทาง

ชองทางเฟซบุก (Facebook) ) มากท่ีสุด มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ จัดวางตัวอักษร ภาพพ้ืนหลัง 
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และสีสันไดสวยงาม สบายตา และเขาใชงานงาย สำหรับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระดับการพัฒนา              

การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธ

ระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครไดแก ชนิดสื่อ 

สังคมออนไลน เวลาในการใชสื่อสังคมออนไลน และเม่ือใช Multiple regression  

ในการวิเคราะหพบวารูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน มีความสัมพันธ            

กับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงตัวแปรอิสระ

ทั ้งหมดสามารถอธ ิบายระดับการพัฒนาการประชาส ัมพันธ ผ านสื ่อส ังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานครประมาณ รอยละ 46.0 (R2) 
 
คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ  สื่อสังคมออนไลน 
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Guidelines for the public relations development by social 

media of Bangkok Metropolitan Council 
 
 

 
 

Krittiwit Jantakanangkun* 
 
 

Abstract 
 

This study has the following objectives; 1) To study the factors affecting the 

public relations development by social media of Bangkok Metropolitan Council. 2) To 

bring the results of the study to suggest directions. Guidelines for the public relations 

development by social media of Bangkok Metropolitan Council is a quantitative research. 

According to the objective mentioned earlier, the researcher studies the application by 

using questionnaires as a tool to collect data, the 400 people of samples used were 

people living in Bangkok and using social networks via the following methods; namely 

frequency X� -test and multiple regression. 

The researcher found out that according to the personal factors and social media 

data usage, it can be concluded that majority of the sample were more female than 

male, most were 21-30 years old, most of them earned bachelor’s degree qualification 

and were government officials or state enterprise employees, and had income average 

from 10,001-20,000 baht per month. For social media usage behavior, most of the 

sample group used LINE application. The period of usage is from 06.01 p.m. to 12.00 

p.m. Current factors affecting the public relations through social media is a form of 
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public relations by social media which should be both clearly visible and suitable for 

position, size and the shape of the letter. Moreover, opinions for public relations by 

social media of the Bangkok Metropolitan Council used to be seen and accessed via 

Facebook channel the most. The background images are also colorful, beautiful, 

comfortable and easily accessible for browsing in modern style. In terms of various 

factors that affect the leading public relations development by social media of the 

Bangkok Metropolitan Council, it was found that development level leading to public 

relations by social media of the Bangkok Metropolitan Council is social media type and 

media usage time. When using multiple regression in the analysis, it was found that 

public relations development by social media related with the level of development 

conducting public relations by social media of Bangkok Metropolitan Council. All 

independent variables can be described to develop public relations by social media of 

the Bangkok Metropolitan Council 46.0 percent (R2) 
 
Key word: Public relations, Social media 

1. บทนำ 

โครงสรางของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบดวย สภา

กรุงเทพมหานคร ทำหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาฝายบริหาร 

รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 

บทบาทหนาที ่ของสภากรุงเทพมหานครมีความสำคัญตอการบริหารและการพัฒนา

กรุงเทพมหานครควบคูไปกับฝายบริหาร ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี ่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที ่ของ

ประธานสภา กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือ

วิสามัญของสภา กรุงเทพมหานคร การประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ 

การปรึกษา การอภิปราย การลงมติการตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และ

ความเรียบรอย และ กิจการอ่ืนอันเปนหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร  

การประชาสัมพันธมีความสำคัญและจำเปนตอการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเพราะ

ทำใหผู เกี ่ยวของทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกไดรับทราบขาวสารความเคลื ่อนไหว การ

ดำเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง ชวยเสริมสรางภาพลักษณ
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อันดีระหวางสภากรุงเทพมหานครกับสาธารณะ การประชาสัมพันธและการเลือกชองทางหรือสื่อใน 

การสื่อสารที่เหมาะสมจะชวยสรางทัศนคติในเชิงบวกใหเกิดขึ้นแกประชาชนและสาธารณะ ดังนั้น             

การประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพจะทำใหประชาชนและสาธารณะ

ไดรับทราบบทบาทหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอำนาจหนาที่และ

บทบาทของสภากรุงเทพมหานคร สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น            

ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร หากมีปญหาความเดือดรอนสามารถแจงผานสภากรุงเทพมหานคร          

เพื่อตรวจสอบ  การดำเนินการและผลักดันไปสูการแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม การที่จะใหประชาชน

ไดรับทราบและเขาใจความมุ งหมายในนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐก็ตองมี              

การประชาสัมพันธสองทาง คือ บอกกลาวใหประชาชนไดทราบถึงนโยบายและการดำเนินงาน 

ขณะเดียวกันก็รับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย ทั้งนี้ เพื่อจะไดปรับแนวความคิดใหตรงกัน และ

ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนทำใหเกิดความรูสึกในทางบวกรวมกัน 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่เขาถึงผู คนทุกระดับใน

ปจจุบันโดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใตการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร

ซึ่งมีแนวโนมจะกลายเปนสื่อหลักสำหรับผูคนในโลกอนาคต เมื่อสื่อสังคมออนไลนไดรับความนิยม           

มากขึ้นจึงเปนเครือ่งมือหรือชองทางที่ทำใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรตาง ๆ รวมถึง

บุคคลทั่วไป เลือกนำมาใชประโยชนทางการประชาสัมพันธไมวาจะเปนเว็บไซต(Website)  บล็อก 

(Blog) ทวิตเตอร (Twitter) และเฟซบุก (Facebook) โดยเฉพาะเว็บไซตและเฟซบุก ซึ่งเปนสื่อสังคม

ออนไลนที่เปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใหขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธ สงเสริมภาพลักษณ 

สรางสัมพันธภาพที่ดีขององคกร สรางการมีสวนรวม และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกไดอยางรวดเร็ว 

ชวยประหยัดตนทุน และเขาถึงคนไดเปนจำนวนมาก จากที่กระแสความนิยมตอสื่อสังคมออนไลนของ

สังคมยุคใหมเปนไปอยางแพรหลายสงผลตอรูปแบบและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธของหนวยงาน   

ซึ่งการสื่อสารผานชองทางดังกลาวจะตองวางแผนกำหนดกลยุทธการประชาสัมพันธใหสอดคลอง                

กับความสนใจ ความตองการ และพฤติกรรมการสื่อสารของประชาชน  

สำน ักงานเลขาน ุการสภากร ุงเทพมหานครม ีหน าท ี ่ร ับผ ิดชอบราชการประจำของสภา

กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื ่องญัตติและกระทู การรางขอบัญญัติ การรางคำขอแปรญัตติ             

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ

ประจำสภากรุงเทพมหานคร เปนศูนยขอมูลและบริการทางกฎหมาย การคนควาขอมูลทางวิชาการแก

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครการดำเนินการดานการตางประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธภารกิจ             

และงานของสภากรุงเทพมหานครสูสาธารณชน ซึ่งที่ผานมาไดดำเนินการประชาสัมพันธภารกิจของ

สภากรุงเทพมหานครทั้งภารกิจในดานนิติบัญญัติและการตรวจสอบผลักดันการดำเนินงานของฝาย

บริหารของกรุงเทพมหานครผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นของ

ประชาชนและภาพลักษณที่ดีของสภากรุงเทพมหานคร จากการดำเนินงานประชาสัมพันธงานของ           
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สภากรุงเทพมหานครที ่ผ านมา คณะกรรมการกิจการสภา ซึ ่งเปนคณะกรรมการสามัญประจำ              

สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครบางทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธงานของสภากรุงเทพมหานคร ประกอบกับสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร            

ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ พบวาจุดออน (weakness) ในการดำเนินงานดานหนึ่ง คือ ดานงานดานการประชาสัมพันธ

งานดานนิติบัญญัติของสภากรุงเทพมหานครยังไมดีเทาที่ควร เนื่องจากมีขอจำกัดดานบุคคลกรและ

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน เนื่องจากการเผยแพรขาวสารผานชองทางสื่อตาง ๆ 

ไมรวดเร็ว ฉับไว รูปแบบการประชาสัมพันธยังไมนาสนใจเทาที ่ควร รวมทั ้งอัตรากำลังบุคลากร

ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธไมสอดคลองกับภารกิจงานในความรับผิดชอบ เปนตน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธผานสื่อ            

สังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงปจจัยที่เกี่ยวของ

เพื ่อใหการประชาสัมพันธงานผานสื ่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมใหกับประชาชน ชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ี

ดีใหกับสภากรุงเทพมหานครและสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป ระยะท่ี 2   

(พ.ศ. 2561-2565) ดานท่ี 5 มหานครแหงประชาธิปไตย มิติท่ี 5.4 การเมืองสีขาว 5.4.1 ประชาชน มี

ความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง (กองยุทธศาสตร

บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2561) โดยมุงหวังใหผลที่ไดจาก 

การว ิจ ัย จะได นำไปพัฒนาและปร ับปร ุงการประชาส ัมพันธ ผ านสื ่อส ังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารของสภากรุงเทพมหานครผาน                

สื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ไปสูประชาชนไดอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ซ่ึงจะสงเสริมภาพลักษณ

และความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอสภากรุงเทพมหานครในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 ศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื ่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร 

2.2 นำผลการศึกษาที่ไดมาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

  



ทิพยชนม  เตาทอง 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั ้งนี ้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มุงคนควาและศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร จากขอมูลการตอบแบบสอบถามของ

ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและใชงานเครือขายสังคมออนไลน จำนวน 400 คน โดยมี

ขอบเขตดังนี้ 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

 มุงศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน

ของสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

  1) ดานเนื้อหาขาวสาร  

  2) ดานรูปแบบการประชาสัมพันธของสื่อสังคมออนไลน 

  3) ดานชองทางการสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน 

 3.2 ขอบเขตดานประชากร กลุมเปาหมาย และพ้ืนท่ี 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเพ่ือทำการศึกษาคนควาสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีอาศัยใน

กรุงเทพมหานครและใชงานเครือขายสังคมออนไลน 

3.3 ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย จำนวน 3 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2564 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 ทำใหทราบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของ               

สภากรุงเทพมหานคร 

4.2 สามารถนำผลการศึกษาที่ไดมาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธผาน                

สื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ 

5.1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ 

ณัฎฐา ชาวกงจักร (2562) การประชาสัมพันธ หมายถึง วิธีการขององคกรที่มีการ

วางแผนและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องในการสรางความสัมพันธกับผูรับสารทั้งภายในและภายนอก
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องคกร เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจไดตรงกับที่องคกรสื่อสารออกไป เพื่อใหเกิด 

ทัศนคติที่ดี โดยนํามาซึ่งผลตอบกลับคือ การยอมรับและใหความรวมมือตาง ๆ กับองคกรนําไปสู                

การบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารจากองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริม

ความเขาใจอันถูกตองตอกนั และหากขยายความใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น จะหมายถึง “ความพยายามที่มี

การวางแผนและเปนการกระทำที่ตอเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุม 

เปาหมาย โดยการกระทำสิ่งที่ดีมีคุณคาใหกับสังคม เพื่อใหประชาชนเหลานี้เกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน 

กิจกรรม และบริการหรือสินคาของหนวยงานนี้ และเพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนและรวมมือที่ดีจาก

ประชาชนเหลานี้ในระยะยาว” 

รุงรัตน ชัยสำเร็จ (2550 : 2) นักวิชาการประชาสัมพันธ กลาววา “การประชาสัมพันธ 

หมายถึง รูปแบบของการติดตอสื่อสารเพ่ือถายทอดเรื่องราวขาวสาร ท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น

จากสถาบันหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไปสู กลุ มประชาชนเปาหมาย โดยมีการวางแผน กำหนด

วัตถุประสงคและดำเนินการเพื่อบอกกลาวใหทราบ เพื่อชี้แจงใหเขาใจถูกตอง อันเปนการสรางและ

รักษา (To Build and Sustain) ความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนเพ่ือสรางชื่อเสียงและ ภาพลักษณท่ีดีอันจะ

นำไปสูการสนับสนุนและการไดรับความรวมมือจากประชาชนกลุมเปาหมาย” 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558: 96) กลาววา การประชาสัมพันธหมายถึง การติดตอ 

สื่อสารที่จะมีอิทธิพลตอทัศนคติที่ดีตอองคการกลุมตาง ๆ เหลานอาจจะเปนลูกคา ผูถือหุน พนักงาน

สหพันธแรงงาน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม รัฐบาล ประชาชนในทองถิ่น หรือ กลุมอื่น ๆ 

ในสังคม  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557: 127) กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง แผนงาน 

และความพยายามท่ีจะกระทำอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวาง องคการ

และสาธารณชน 

นิศา ชัชกุล (2557: 390) กลาววา การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง 

การวางแผน โดยองคการหนึ่ง ๆ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกบคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปน            

การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีใหเกิดแกองคการกับกลุมตาง ๆ  

สรุปไดวา การประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารจาก

องคการไปสูกลุมเปาหมาย ผานทางสื่อชองทางตาง ๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล เกิดความรู 

ความเขาใจอันดี อันจะทำใหเกิดความรวมมือและสนับสนุนกิจการงานขององคการใหสำเร็จลุลวง
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5.1.2 หลักการประชาสัมพันธ  

การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักใหญ ๆ สำคัญอยู 3 ประการ คือ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 

2553: 146-148) 

1. การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ คือการกลาวชี้แจงใหประชาชนทราบ             

ถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินการ และผลงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนขาวคราวความ

เคลื่อนไหวขององคการใหประชาชนและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบและรูเห็นถึงสิ่งดังกลาว 

ซึ่งนับเปนการปูพื้นฐานความเขาใจในตัวองคการสถาบัน ทำใหสถาบันเปนที่รูจัก เขาใจ และเลื่อมใส 

ตลอดจนทำใหประชาชนเกิดความรูสึกที่เปนไปในทางท่ีดีตอองคการสถาบัน การบอกกลาวหรือชี้แจง

เผยแพรเพื่อการประชาสัมพันธนี้จึงมุงหมายไปในดานการแจงใหทราบ (to inform) และในดานการ         

ใหขาวสารความรู (to educate) แกประชาชนรวมท้ังการเรียกรองความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน 

2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด ทางดานวิชาการประชาสัมพันธถือเปน                

การประชาสัมพันธเพื ่อปองกัน (Preventive Public Relations) ซึ ่งมีความสำคัญมากเพราะเปน             

การปองกันไวกอนยอมมีผลดีกวาการแกไขในภายหลัง ฉะนั ้น การปองกันความเขาใจผิดจึงเปน                

การกระทำที่ปองกันมิใหกลุมประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบัน บังเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได 

ความเขาใจผิดอาจเกิดขึ ้นไดเสมอ และเกิดขึ ้นไดในหายกรณี เชน ความเขาใจผิดในนโยบาย 

วัตถุประสงค หรือการดำเนินงานของสถาบัน การปองกันความเขาใจผิดจึงเปนงานในหนาที่ของฝาย

ประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธจะตองพยายามคนหาสาเหตุที่อาจกอใหประชาชนเปดความเขาใจ            

ผิดเพื่อจะไดหาทางปองกันไวเสียกอน และหากมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับสถาบันเกิดขึ้นจะตองรีบ

ดำเนินการแกไขโดยดวนอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

3. การสำรวจประชามติ หลักสำคัญของการประชาสัมพันธคือจะตองมีการสำรวจวิจัย

ประชามติ เพราะองคการสถาบันจะดำเนินการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองรู  ซ้ึง                 

ถึงความรู ส ึกนึกคิดของประชาชน หรือที ่เร ียกวาประชามติ (Public Opinion) จะตองทราบวา

ประชาชนตองการอะไร ไมตองการอะไร ชอบหรือไมชอบสิ่งไหน ตลอดจนทาทีตาง ๆ ที่ประชาชนมี           

ตอองคการหรือสถาบัน เพื่อองคการจะสามารถตอบสนองสิ่งตาง ๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิด

และความตองการของประชาชน 

5.1.3 ความหมายของส่ือประชาสัมพันธ 

สื่อ แปลมาจากคำวา Medium หรือ Media ซ่ึงเปนภาษาละติน แปลวา กลางอยูตรง

กลางสิ่งที่อยูตรงกลาง แตเมื่อวิทยาการดานการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนกาวหนามากขึ้น คำวา 

“สื่อ” ไดพัฒนาขึ้นจนเปนองคประกอบหนึ่งของการสื่อสารทุกประเภท ชานอลและวีเวอร ,1949                

(อางถึงใน วชิราภรณ ชิตอรุณ, 2545 : 44) ไดอธิบาย ความหมายของสื่อ “คือ ผูที่ทำหนาที่ถายทอด
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สารใหเปนสัญญาณและจะถูกสงไปยังเครื่องรับ ซึ่งจะเปนผูแปลสัญญาณเปนสารสงไปยังจุดหมาย

ปลายทาง”  

เดวิด เค. เบอรโล 1960, (อางถึงใน วชิราภรณ ชิตอรุณ, 2545 : 44) ไดใหความหมาย

ของสื่อออกเปน 3 ประการ คือ 1. วิธีการเขารหัสและถอดรหัสสาร ซึ่งไดแก การพูด การเขียน 2. ตัว 

นำสารหรือชองทางที่นำเอาขาวสารไปยังผูรับสาร ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนเปนตน             

3. ตัวพาหะหรือตัวกลางนำเอาสัญญาณการสงกระจายเสียง หรือภาพเพื่อสงไปยังผูรับ เชน สายเคเบิล

ท่ีใชสงสัญญาณหรืออากาศเปนตัวนำเอาคลื่นเสียงวิทยุ เปนตน  

หากพิจารณาขอบเขตความหมายของคำวา สื่อ ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ

แลว (ดวงพร คานูณวัฒน และวาสนา จันทรสวาง, 2541 : 24) ไดอธิบายไววา สื่อควรจะครอบคลุม              

ถึงสื่อที่เปนพาหะนำสาร ไดแก ภาษา (Language) ซึ่งหมายถึงทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เรียกวา       

วัจนภาษา (Verbal Language) และสื่อที่ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียน ที่เรียกวา อวัจนภาษา (Non-

Verbal Language) เชน ภาษาทาทางสัญลักษณตาง ๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอวัจนภาษา 

(ชุษณะ เตชคณา, 2548 : 521) ที่ไดอธิบายไววาการสื่อสารนั้น นอกจากมนุษยเราจะใชขอความที่เปน

คำพูดหรือขอเขียนแลว การที่จะทำใหการสื่อสาร บรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจำเปนตองใชภาษาที่ไมมี

คำพูด นั้นก็คือภาษากาย เชน การแสดงสีหนา กิริยาทาทาง เปนตน นอกจากนี้ สื่อยังควรจะครอบคลุม

ถึงเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีจะชวยนำสารไปไดอยางรวดเร็ว จำนวนมากและชัดเจน เพราะนับเปนพาหะ

ในการนำสารเคลื่อนท่ีไปยังผูรับสารดวยเชนกัน กลาวโดยสรุป สื่อประชาสัมพันธคือหนทางหรือวิถีทาง

ในการนำขาวสารท่ีตองการประชาสัมพันธจากองคการไปสูกลุมประชาชนเปาหมาย 

5.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ มีดังนี้ (ลดาวัลย 

ยมจินดา, 2535: 156-161)  

1)  กลุมประชาชนเปาหมาย โดยทั่วไปแลวควรกำหนดกลุมประชาชนเปาหมายของ

โครงการประชาสัมพันธใหกวางกวากลุ มผูเกี ่ยวของกับเรื ่องนั้น ๆโดยตรง นั่นคือรวมกลุมอื่น ๆ                    

ท่ีเก่ียวของโดยออม หรือท่ีอาจจะเก่ียวของไวดวย แตกลุมเปาหมายของโครงการประชาสัมพันธจะเปน

คนกลุมใหญที่มีลักษณะหลายอยางที่แตกตางกัน เชน เพศ อายุ รายไดการศึกษา เปนตน ทำใหตองใช

การประชาสัมพันธหลายอยางเพ่ือใหสามารถเขาถึงเปาหมายไดมากท่ีสุด  

2)  เรื ่องหรือขาวสารที่จะเผยแพรลักษณะของเรื ่องหรือขาวสารที่จะเผยแพรเปน

ปจจัยสำคัญในการเลือกสื่อท่ีนำมาพิจารณา ไดแก                                                                          .             

   (1)  ความสำคัญตอองคการ ขาวสารที่จะเผยแพรนั้น เปนเรื่องที่สำคัญตอ

องคการมากนอยเพียงใด องคการจำเปนตองพูดกับกลุมเปาหมายหรือไม ถาขาวสารนั้นมีความสำคัญ
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ตอองคการมากจำเปนตองเผยแพรโดยใชขอความขององคการเอง ควรเลือกสื่อที่องคการสามารถ

ควบคุมได                                              . 

   (2) ความนาสนใจของขาวสาร การแจงขาวสารที ่กำลังเปนที ่สนใจของ

กลุมเปาหมายเชน เหตุการณหรือกิจกรรมที่ประชาชนกำลังสนใจ อยากรู ไมจำเปนตองใชสื่อที่ดึงดูด

ความสนใจของกลุมเปาหมายเทากับสื่อท่ีใชในการเผยแพรเรื่องท่ัวไป เปนตน 

   (3) ความยากงายของเรื่องที ่จะเผยแพร การเผยแพรขาวสารที่อธิบายให             

เปนที่เขาใจไดยาก จำเปนตองใชสื ่อประเภทหนึ่งที่แตกตางจากเรื ่องที่ไมมีความสลับซับซอน เชน               

การอธิบายการทำงานของเครื่องจักรใหคนที่ไมเคยมีความรูทางดานนี้เลย ถาเผยแพรโดยใชสิ่งพิมพ 

หรือคำพูดก็จะไมไดผลดีเทากับการแสดงใหเห็นการทำงานจริง เปนตน                                                .  

   (4) ความถี ่ในการเปลี ่ยนแปลงขาวสาร ขาวสารที ่จะเผยแพรนั ้นมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยหรือไม เปนขาวสารที่เกิดขึ้นเปนครั้งครา หรือเปนกฎระเบียบปฏิบัติที่ตองยึดถือ                 

มาเปนเวลานาน ขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไมบอยนักควรเผยแพรโดยใชสื่อที่มีอายุใชงานนานกวา

ขาวท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ ครัง้ เชน การเผยแพรขาวสารเก่ียวกับบริการตาง ๆ ขององคการซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

ไมบอยนักควรใชสื่อสิ่งพิมพจัดทำในลักษณะถาวรจะเหมาะกวาคำพูด การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ                

การมาเยือนของบุคคลสำคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวก็อาจเผยแพรโดยการใชปายประกาศ 

และลักษณะการเผยแพรขาวสารไมควรจัดทำในรูปหนังสือ คูมือ เปนตน 

3) วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเปนตัวกำหนดกลุมเปาหมายและสื ่อที ่จะ

เลือกใชโครงการประชาสัมพันธที ่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความนิยม เชื ่อถือตอองคการของบุคคล               

ท่ัว ๆ ไป ก็จะใชสื่อท่ีแตกตางไปจากโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลขาวสารเพ่ือสรางความเขาใจ

และเชื่อถือตอหลักทรัพยหรือหุนสามัญขององคการ การประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูสึกที่ดียอมจะ 

ใชเครื่องมือเผยแพรขาวสารท่ีแตกตางจากโครงการเพ่ือแกไขขอเขาใจผิดของพนักงาน 

4) วัตถุประสงคของการเลือกสื่อในการเลือกสื่อเพื่อการประชาสัมพันธแตละครั้ง

ผูรับผิดชอบตองกำหนดวัตถุประสงคในการเลือกสื่อ คือกำหนดวาตองการใหกลุมเปาหมายจำนวน

เทาใดไดเห็นขาวสาร ดวยความถี่จำนวนกี่ครั้งตอสัปดาหและเปนระยะเวลานานเทาใดเพื่อจะไดใช              

เปนแนวทางในการเลือกใชสื่อ  

5) ระยะเวลา เรื่องเวลาท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกสื่อนี้คือระยะเวลาท่ีใชในการจัดทำสื่อ

ตาง ๆ ซ่ึงตองเสียเวลามากนอยตางกัน สื่อบางประเภท เชน ภาพยนตร วารสารประชาสัมพันธ ตองใช

เวลาในการจัดทำมากกวาสื่อบางประเภท ปายประกาศหรือการพูดชี้แจง แตถาการเผยแพรนั้นตอง               

ทำอยางเรงดวนก็ควรใชสื่อท่ีใชระยะเวลาในการจัดทำนอยกวา เปนตน  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

 
     546  

6) งบประมาณ การตัดสินใจเลือกใชสื่อใดก็ตองพิจารณาดวยวาคาใชจายในการจัดทำ

และใชสื ่อนั้นอยูในวงเงินงบประมาณที่มีอยูหรือไมถาเสียคาใชจายมากกวาก็ควรเลือกใชสื ่ออื่นท่ี                  

เสียคาใชจายในวงเงินงบประมาณแตไดผลเหมือนกันแทน 

7) ลักษณะของสื ่อแตละชนิด ผู ที ่ร ับผิดชอบตัดสินใจเลือกสื ่อตองตระหนักถึง

ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยางอยูตลอดเวลา เชน สื่อบางอยางครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากกวา

สื่อบางอยางเปนที่เชื ่อถือในสายตาของกลุมเปาหมายมากกวาสื่ออื่น และจำเปนตองเปรียบเทียบ 

ขอจำกัดในดานตาง ๆ ดวย  

จึงสามารถสรุปไดวา สื ่อประชาสัมพันธมีความสำคัญตอการดำเนินงานประชาสัมพันธ                 

ขององคการเปนอยางมาก การใชสื่อในการประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพ จำเปนตองคำนึงถึง

หลักการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม สถานการณ สภาพแวดลอม และ

กลุมเปาหมายขององคการ ซึ่งการเลือกใชสื ่ออยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหการ

ดำเนินงานขององคการสามารถดำเนินงานไดอยางราบรื ่นและประสบผลสำเร็จ อันจะทำใหเกิด

ภาพลักษณท่ีดีนาเชื่อถือแกองคการตอไป 

5.2 แนวคิดทฤษฎีเรื่องส่ือสังคมออนไลน 

5.2.1 ความหมายของสื่อสังคมออนไลน 

ปจจุบันสื่อสังคมออนไลนเปนที่รู จักและนิยมกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ 

เพราะเปนเครื่องมือในการเขาถึงผูบริโภคจำนวนมากโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง 

โดยมีนักวิจัยไดใหความหมายของเครือขายสังคมออนไลนไว ดังนี้  

สื่อใหม หรือ new media (นิธิดา แสงสิงแกว,2561) หมายถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(communication technology) ที ่ใหความสำคัญกับตัวสื ่อ หรือหมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(information technology) ที่ใหความสำคัญกับสาร ปจจุบันสองคำนี้ไดรวมกันและใชอางอิงสำหรับ

สื่อใหม วาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication technology: 

ICT)  

อิทธิพล ปรีดิประสงค (2552) กลาววา เครือขายสังคมออนไลนเปนปรากฎการณ                  

การเชื่อมตอระหวางบุคคลในโลกของอินเทอรเน็ต รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน กติกา สายเสนีย 

(2550) กลาววา เครือขายสังคมออนไลนคือ เครื่องมือในการเชื่อมโยงผูคนเขาหากันผานทางเว็บไซตท่ี

เรียกวา Social Network โดยตัวอยาง Social Network ที่คนไทยนิยมในปจจุบัน ไดแก Facebook 

เปนตน  

พิชิต วิจิตรบุญยรักษ (2554 : 99-100) ไดกลาวถึงในบทความวิชาการวา มนุษยเปน

สัตวสังคมที่ตองมีการสื่อสารขอมูลถึงกันและกัน ซึ่งในสมัยโบราณมนุษยสื่อสารขอมูลโดยวิธีการท่ี                 

ไมจำกัด ซับซอนนัก เชน ปากเปลา มาเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง



ทิพยชนม  เตาทอง 
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สื ่อสารขอมูล จดหมาย โทรเลข โทรศัพทวิทยุ จากนั ้น เมื ่อเขาสู ย ุคที ่มีเครือขายคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตเขามาเก่ียวของ การสื่อสารของมนุษยมีการปรับเปลี่ยนเปนสื่อท่ีเก่ียวของกับอิเล็กทรอนิกส

มากข้ึน เชน บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Mail หรือ E-mail) และเว็บบอรด (Web Board) จวบจนถึงปจจุบันมนุษยเริ ่มมีการ

สื่อสารขอมูลในชีวิตประจำวันถึงกันและกันดวยการใชสื่อสังคมออนไลน สอดคลองกับ สุธี พลพงษ 

(2550,:183) กลาววา ปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นจนทำใหโลกยุคปจจุบันเปนยุคแหงนวัตกรรม              

ทุกวันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาและทำใหเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสำคัญใน    

การเปลี ่ยนแปลงการดำเนินชีว ิตของมนุษยควบคุมวิถีช ีว ิตของมนุษยมากขึ ้นไมว าจะเปนการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจในระดับระหวางประเทศ 

ภูมิภาคและภายในประเทศ 

สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media สามารถแบงประเภทของสื่อสังคมออนไลน 

(ประเภทสื่อสังคมออนไลน: ออนไลน) ไดจัดประเภทของ Social Media โดยมีลักษณะที่รวมกันคือ 

การที่ผูใชหรือผูบริโภคเปนคนที่สรางเนื้อหาดังกลาวขึ้น หรือที่เรียกวา Users Generated Content 

หรือ Consumer Generated Content ดังนี้  

(1)  Blog ซึ ่งเปนการลดรูปจากคำวา Weblog ซึ ่งถือเปนระบบจัดการเนื ้อหา (Content 

anagement System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำใหผูใชสามารถเขียนบทความเรียกวา Post และทำ

การเผยแพรไดโดยงาย ไมยุงยากในการที่จะเรียนรูถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำ web site ทั้งนี้ 

การเรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหมสุดกอน จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปตามลำดับของเวลา 

(Chronological Order) การเกิดของ Blog เปดโอกาสใหใคร ๆ ท่ี มีความสามารถในดานตาง ๆ สามารถ

เผยแพรความรูดังกลาวดวยการเขียนไดอยางเสรี ไมมีขีดจำกัดเรื่องเทคนิค ทำใหเกิด Blog ขึ้นจำนวน

มากมาย และเพ่ิมเนื้อหาใหกับโลกออนไลนไดเปนมาก นอกจากนี้เครื่องมือท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดลักษณะ

ของ Social คือการเปดใหเพ่ือน ๆ เขามาแสดงความเห็นได  

(2) Twitter และ Microblog อื่นๆ เปนรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จำกัดขนาดของการ Post  

แตละครั้งท่ี 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่ม ผูออกแบบ Twitter ตองการใหผูใชเขียนเรื่องราววาคุณกำลัง

ทำอะไรอยู ในขณะนี้ (What are you doing?) แตกิจการตาง ๆ กลับนนำ Twitter ไปใชในทางธุรกิจ              

ไมวาจะเปนการสราง การบอกตอเพิ่มยอดขาย สราง Brand หรือเปนเครื่องมือสำหรับการบริหาร

ความสัมพันธลูกคา (CRM) ทั้งนี้ ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธบทความใหม ๆ               

บน Blog ไดดวย Twitter ไดรับความนิยมขึ ้นมากอยางรวดเร็ว จนทำใหเว็บไซตประเภท Social 

Network ตาง ๆ เพ่ิม Feature ท่ีใหผูใชสามารถบอกไดวาตอนนี้กำลังทำอะไรอยู  
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(3) Social Networking จากชื ่อก็สามารถแปลความหมายไดวาเปนเครือขายที ่เชื ่อมโยง               

เราเพื่อนจนกลายเปนสังคม ทั้งนี้ ผูใชจะเริ ่มตนสรางตัวตนของตนเองขึ้นในสวนของ Profile ซ่ึง

ประกอบดวยขอมูลสวนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใสวิดีโอ (Video) และ

อื่นๆ นอกจากนี้ Social Networking  ยังมีเครื่องมือสำคัญในการสรางจำนวนเพื่อนใหมากขึ้น คือ ใน

สวนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสรางเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อน นักการตลาดนำ 

Social Networking มาใชในการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาอาจจะอยูในรูปของการสราง Brand ผานเกมส

หรือ Application ตาง ๆ หรืออาจใชเปนเครื่องมือของ CRM ผานทาง Pages และนอกจากนี้ หาก

ลูกคาชื่นชอบในสินคาหรือบริการก็สามารถรวมกลุมกันจัดตั้ง Group ขึ้นมาได เว็บไซตที่มีลักษณะ               

ของ Social Networking มีมากมาย แตอาจจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกจะสนใจใน                

การสรางเครือขายระหวางเพื่อน ๆ หรือครอบครัว เชน Facebook, Hi5 หรือ Myspace และ อีก

ประเภท คือสนใจในการสรางเครือขายในเชิงธุรกิจท่ีเปดใหใส Resume และขอมูลเชิงอาชีพตาง ๆ เชน 

Linkedin หรือ Plaxo เปนตน  

(4)  Media Sharing เปนเว็บไซตท่ีเปดโอกาสใหเราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพ่ือแบงปน

ใหกับครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือแมกระท่ังเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน นักการตลาด ณ ปจจุบัน ไมจำเปน

จะตองทุมทุนในการสรางหนังโฆษณาที่มีตนทุนสูง ซึ่งอาจจะใชกลองดิจิตอล ถายทอดความคิดเปน

รูปแบบวิดีโอ จากนั้นนำขึ้นไปสูเว็บไซต Media Sharing อยาง YouTube หากความคิดเปนที่ชื่นชอบ 

ก็ทำใหเกิดการบอกตออยางแพรหลาย หรือกรณีหากกิจการขายสินคาที่เนนดีไซนที่สวยงาม ก็อาจจะ

ถายรูปแลวนำขึ้นไปสูเว็บไซตอยาง Flickr เพื่อใหลูกคาไดชม หรืออาจจะใชเปนเครื่องมือในการนำชม

โรงงาน หรือบรรยากาศในการทำงานของกิจการ เปนตน  

(5) Social News and Bookmarking เปนเว็บไซตที่เชื ่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใด               

ในอินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสงและเปดโอกาสใหคะแนนและทำการโหวตไดเปนเสมือนมหาชน                

ชวยกลั่นกรองวาบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเปนที่นาสนใจที่สุด ในสวนของ Social Bookmarking นั้น 

เปนการเปดโอกาสใหคุณสามารถทำการ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซตที่ชื่นชอบ โดยไมขึ้นอยูกับ

คอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่ง แตสามารถทำผานออนไลน และเนื้อหาในสวนที่ทำ Bookmark ไว 

สามารถท่ีจะแบงปนใหคนอ่ืน ๆ ไดดวย  

(6) Online Forums ถือเปนรูปแบบของ Social Media ท่ีเกาแกท่ีสุด เปนเสมือนสถานท่ีท่ีให

ผูคนเขามาพูดคุยในหัวขอท่ีพวกเขาสนใจ ซ่ึงอาจจะเปนเรื่องเพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ 

การลงทุน และอื่น ๆ ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงขอมูลขาวสาร ตลอดจนถึงการแนะนำ

สินคาหรือบริการตาง ๆ   
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5.2.2 แนวคิดทฤษฎีเรื่องการประชาสัมพันธทางออนไลน 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการ

ทางสังคม (Social Tool) เพื่อใชสื่อสารระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Network) ผานทาง

เว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต (สภาการหนังสือพิมพ

แหงชาติ, 2553) โดยเนนใหผูใชทั้งที่เปนผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) ในการผลิต

เนื้อหาขึ้นเอง (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2553) ในรูปของขอมูล ภาพ และเสียง (วัฒนี ภูวทิศ, 2554) สื่อ

สังคมออนไลน จึงเปนชองทางท่ีผูคนนิยมใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความ คิดเห็น ประสบการณ ความ

ตองการ และมุมมองตอเรื่องตางๆ ระหวางกันโดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการสื่อสาร

จากแนวดิ ่ง (Vertical Communication) มาสูการการสื่อสารแนวนอน (Horizontal Communication) 

มากขึ้น (Wilcox & Cameron, 2012) สื่อสังคมออนไลนที่นิยมนำมาใชในการประชาสัมพันธมีหลาย

ประเภท ไดแก เว็บไซต (Website) บล็อก (Weblog) ทวิตเตอร (Twitter) และเฟซบุค (Facebook) 

Taylor & Kent (2010) กลาววา การประชาสัมพันธเปนหนึ่งในชองทางการสื่อสาร            

ที่สำคัญในการสรางความเขาใจที่ดีระหวางองคกรกับกลุมที่มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป 

งานประชาสัมพันธเปนงานที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือสื่อสาร นักประชาสัมพันธตองรูการใชสื่อ

ประชาสัมพันธใหไดผล ในอดีตสื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ 

เปนเครื่องมือสื่อสารหลักที่นักประชาสัมพันธใชในการสื่อสารองคกร แตเมื ่อเทคโนโลยีกาวหนา

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการถือกำเนิดของสื่อใหม (new media) เชน สื่ออินเทอรเน็ต สื่อสังคม

ออนไลน เปนเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใชอยางกวางขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธดวยการนําขอมูล

หรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร   มาเผยแพรผานเว็บไซดหองสนทนา การสงผานอีเมล การสงขาว

ประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน 

สื่อสังคมออนไลนนับเปนชองทางที่มีบทบาทสำคัญตอการรับรูขาวสารของคนในยุค

ปจจุบัน เนื่องจากเปนเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกันไดทั่วทุกมุมโลก สามารถรับสงขอมูลไดหลายรูปแบบ

ดวยศักยภาพในการสื่อสารที่รวดเร็วไมมีขอจำกัดเรื่องเวลาและระยะทางและสามารถคนควาขอมูล

ขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยไมจำกัดปริมาณ (Somerville, Wood & Gillham, 2007) ซึ่งพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาว นอกจากจะสงผลตอรูปแบบและวิธีการรับรูขอมูลขาวสารรอบตัว

ของผูคนในสังคมแลว ยังสงผลตอการสื่อสารประชาสัมพันธขององคกรตาง ๆ อีกดวย เพราะสื่อสังคม

ออนไลนเขามาทำใหประชาชนผูรับขาวสารสามารถติดตอถึงกันโดยที่แตละคนสามารถเปนผูสรางสาร

และสงสารเองได อาจกลาวไดวาสื่อสังคมออนไลน ทำใหทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเปนผูสรางสารและ

เผยแพรขาวสารแขงกับนักประชาสัมพันธขององคการตาง ๆ ไดตลอดเวลา ดังนั้น นักประชาสัมพันธจึง

ตองหันมาใสใจกับวิธีการและกลยุทธในการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนใหเหมาะสมและตรง

จุดจึงจะประสบผลสำเร็จได 
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5.2.3 การวางแผนงานประชาสัมพันธรวมกับส่ือสังคมออนไลน 

Deirdre Breakenridge (2008: 257) (อางถึงใน ณัฏฐา ชาวกงจักร, 2562:42) ได

กลาวถึง การวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธผาน Social Network ดังนี้ 

1. ถึงแมวาจะมีการดําเนินงานประชาสัมพันธผาน Social Media แตการประชาสัมพันธ

องคกรและสินคาใหประสบความสำเร็จ นักประชาสัมพันธจะตองใหความสำคัญท้ัง  การประชาสัมพันธ

แบบเดิมและการประชาสัมพันธผาน Social Network อยางสมดุลเพื่อใหเขาถึง กลุมเปาหมายของ

องคกร  

2. องคกรที่จะใช Social Media ควรมีการอัพเดทขอมูลขาวสาร และมีการโพสต

ขอความรูปภาพ หรือความคิดเห็นอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารผาน Social Media 

ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เชน ควรใชทวิตเตอรควบคูกับบล็อกเพื่อชวยประชาสัมพันธขอมูลใหอยูใน

รูปแบบที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผู รับสาร โดยองคกรสามารถสงขาวหรือขอมูลใหม ๆ ใหถึง

เครื่องมือของผูรับสารไดตลอดที่มีการอัพเดท กลาวคือ เมื่อองคกรมีการอัพเดทขอมูลใหม ๆ ขอมูล

ดังกลาวก็จะถูกสงผานไปยังผูรับสารทันที 

3.  การประชาสัมพันธผาน Social Network ใหคํานึงวาประชาชนทุกกลุม อายุ 

อาชีพ และระดับการศึกษา ดังนั้น การดําเนินงานประชาสัมพันธจะตองพยายามทราบใหไดวาบุคคลท่ี

เปนกลุมเปาหมายที่แทจริงขององคกรเปนใคร ซึ่งนักประชาสัมพันธสามารถดูไดจากการตั้งคาโปรไฟล

ของบุคคลดังกลาวท่ีไดกำหนดไวท่ีเว็บเครือขายท่ีบุคคลเหลานั้นใชบริการ  

4. ขอมูลที่นำเสนอผาน Social Network ชวยในการหาขอมูล วางแผนและแบงปน

ขอมูล 

5. องคกรสามารถใช Social Network เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสื่อสารไป

ยังบุคลากร พนักงาน หรือผูเก่ียวของอ่ืนๆ ดวยคาใชจายท่ีไมแพง  

6. การประชาสัมพันธผาน Social Network ทำใหองคกรเปนบุคคลแรกที่จะทราบ

ความคิดเห็นจากผูใชและยังใหกลุมผูเก่ียวของกับองคกรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสื่อสารแบบ

มีปฏิสัมพันธกับองคกรได  

7. การประชาสัมพันธ ผ าน Social Network จะชวยใหองคกรเก็บขอมูลทาง

การตลาดเพ่ิมโอกาสการเขาถึงเนื้อหาใหแกกลุมเปาหมาย 

8. รูปแบบการประชาสัมพันธผาน Social Network ของแตละองคกรอาจจะแตกตาง

กันออกไปตามวัตถุประสงคขององคกร บางองคกรอาจจะเพิ่งเริ ่มใหความสำคัญและเริ่มใช Social 

Network เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลทางการติดตอสื่อสาร  

9. การประชาสัมพันธผาน Social Network สามารถนำใชบริหารจัดการขอมูล            

ตาง ๆ ใหกับองคกรได โดยองคกรสามารถใชเปนแหลงความรู (Knowledge Base) ภายในองคกรได 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการใชสื่อสังคมออนไลนกับ

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุ มตัวอยางที ่เปนผู ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

ผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธมีการรับรูและความเขาใจในการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนในระดับมาก

และมากท่ีสุด สวนใหญมีประสบการณใช Facebook และไมใช Twitter เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร

มากกวาใชเพื่อการทำงานรวมกัน มีปญหาดานการขาดนโยบายและแนวทางการใชงานที่ชัดเจนและ

ความเขาใจในการใชเครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการบริหารจัดการ

การนำสื่อสังคมออนไลนมาใชกับงานประชาสัมพันธอยางเปนระบบ โดยประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนท่ี

เหมาะกับงานประชาสัมพันธอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter กำหนดนโยบาย

การใชงาน สรางแนวปฏิบัติการใชงานรวมกัน มีระบบตรวจสอบ และควบคุมเนื้อหาสาระที่โพสตหรือ

แชร ฝกอบรมการใชงาน สรางเครื่องมือประเมินผลที ่กำหนดตัวชี้ว ัดอยางชัดเจน แตงตั้งทีมงาน

ขับเคลื่อนการใชงานและสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการใชงานสื่อ สังคมออนไลน 

วิภัคฉณัฏฐ นิมิตพันธ และ ศิริจันทรา พลกนิษฐ (2559) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธ

ภายใตสื่อสังคมออนไลน” ไดเปรียบเทียบการดำเนินงานประชาสัมพันธภายหลังการเติบโตของสื่อ 

สังคมออนไลน ในอดีต ปจจุบ ัน และอนาคต วามีความแตกตางจากเดิม สรุปไดว า กลยุทธ

ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเปนกลยุทธที ่นำมาชวยเสริมสื่อประชาสัมพันธแบบออฟไลนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเด็นเนื้อหาสวนใหญ ไดแก ความเคลื่อนไหวขององคกร เรื่องราวธุรกิจ 

วิสัยทัศนของผูบริหาร คุณคาของสนิคาและบริการ รวมถึงกิจกรรมตางๆ โดยรูปแบบการประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความ นิยมอยางมากสำหรับประเทศไทย ไดแก บลอก ทวิตเตอร เฟซบุก 

และเว็บยูทูบ เครื่องมือเหลานี้สามารถใหขอมูลขาวสาร สรางการมีสวนรวม สรางความผูกพันระหวาง

องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ อันนำมาซึ่งชื่อเสียงภาพลักษณ และการสนับสนุนองคกรสนับสนุนสินคา 

และบริการ 

นุชรีย แผนทอง (2555) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการเครือขาย

สังคมออนไลนบนเฟซบุคของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การใชบริการเครือขายสังคมออนไลนบนเฟซบุค ศึกษาปจจัยดานรูปแบบการใหบริการที่มีอิทธิพล                 

ตอพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนบนเฟซบุค และศึกษาปจจัยดานแหลงการแสวงหา

ขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนบนเฟซบุคของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจำนวน 424 ราย ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั ้นตอน 

(Multi-stage sampling) และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา  1. กลุม

ตัวอยางเปนเพศหญิง ชวงอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาหรือเทากับ 25,001 บาท  2. พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคม

ออนไลน บนเฟซบุคของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชบริการมีวัตถุประสงคเพ่ือหาเพ่ือนใหม ติดตอเพ่ือนเกา 

ประเภทการใชเปนการโพสตขอความ สมัครดวยตัวเอง ใชที่บานหรือที่พักอาศัย ใชบริการเครือขายมา

นาน 1-2 ป เวลาที่ใชแตละครั้ง 1-2 ชั่วโมง ชวงเวลาที่ใชบริการ 20.01-24.00 น. สวนใหญไมเคยมี 

การนัดพบสมาชิก มีจำนวนเพื่อน 100-500 คน และสวนใหญมีเนื ้อหาของการสนทนาหรือโพสต

ขอความเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป  3. ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ

เครือขายสังคมออนไลนบนเฟซบุค พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญปานกลางดวย เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา ผู ใชบริการใหความสำคัญในระดับมาก ไดแก สวนของฟเชอร 

(Features) และสวนของ แอปพลิเคชัน และสวนของบุคคลใหความสำคัญในระดับปานกลาง 4. ปจจัย

ดานแหลงการแสวงหาขอมูลขาวสารที ่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน

บนเฟซบุค พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญปานกลาง เมื ่อพิจารณารายละเอียด พบวา 

ผูใชบริการใหความสำคัญในระดับมาก ไดแก เว็บไซต เพื่อน และโทรทัศน ใหความสำคัญในระดับ  

ปานกลาง ไดแก บุคคลที่มีชื่อเสียง/ นักแสดง/ นักรองจากนิตยสาร/วารสาร บุคคลในครอบครัว/ญาติ 

หนังสือพิมพ ปายโฆษณา วิทยุ นอกจากนั้น ใหความสำคัญในระดับนอย ไดแก แผนพับ/ ใบปลิว/            

โบวชัวร และงานนทิรรศการ/อบรมสัมมนา    

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

 7.1 กลุมประชากร 

 ประชาชนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครและใชงานเครือขายสังคมออนไลน  จำนวน 400 คน 

 7.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ใชการตอบแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยสวนบุคคล ขอมูลการใชสื ่อสังคมออนไลน 

ปจจัยที่มีผลตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน และความคิดเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังนี้    

  ตอนท่ี 1 เปนคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถาม

แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ย              

ตอเดือน  

  ตอนท่ี 2 เปนขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนคำถามท่ี 

มีหลายคำตอบใหเลือก จำนวน 6 ขอ ดังนี้      

   1) ชนิดของสื่อสังคมออนไลน    

   2) ความชอบในการใชสื่อสังคมออนไลนแตละชนิด   

   3) คาเฉลี่ยในการใชสื่อสังคมออนไลนตอสัปดาห 
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   4) ชวงเวลาท่ีใชงานสื่อสังคมออนไลน 

   5) ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลน 

   6) ประสบการณในการใชงานสื่อสังคมออนไลน 

  ตอนท่ี 3 เปนคำถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน 

3 ดาน ประกอบดวย 

   1) เนื้อหาขาวสาร    

   2) รูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน  

   3) ชองทางในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 

  ตอนท่ี 4 เปนคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 3 ดาน ประกอบดวย 

   1) เนื้อหาขาวสาร    

   2) รูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน  

   3) ชองทางในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 

  โดยประกอบดวยคำถามท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามและคำถามเปนแบบ

มาตรวัดทัศนคติ ซ่ึงมีขอคำถามลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยมาก 

   3 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง 

   2 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอย 

   1 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ เห็นดวยนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ ่มเติม เปนคำถามลักษณะปลายเปด เปนขอคำถามท่ี

กำหนดใหตอบไดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

 7.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยมีรายละเอียดข้ันตอน ดังนี้ 

1) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามออนไลน (Internet Sampling) ในรูปของ Web Page 

โดย Google Spreadsheets จำนวน 400 ชุด แกประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน 
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2) นำแบบสอบถามมารวบรวมขอมูล และทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ           .   

 7.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยวิธีการทาง

สถิติ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหข อมูลสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน เพ่ืออธิบาย

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และนำขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหหาคาสถิติ ประกอบดวย คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) โดยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ 

2) วิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลน และระดับความคิดเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานเนื ้อหาขาวสาร ดานรูปแบบของสื ่อสังคมออนไลน และดานชองทาง                  

การสื ่อสาร ของสื ่อสังคมออนไลน  ดวยคาสถิติดวยคาสถิติพื ้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage)  X�  - test และ Multiple regression ซึ่งผลการวิเคราะหหา

คาทางสถิติ กำหนดใหคะแนนคำตอบของแบบสอบถามการวิจัย 

8. สรุปผลการวิจัย 

8.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอมูลทั่วไป พบวากลุมตัวอยาง               

สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.30 สวนใหญเปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 

30.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.00  

8.2  การวิเคราะหขอมูลการใชส่ือสังคมออนไลน      

ผลการวิเคราะหดานขอมูลการใชสื ่อสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชไลน                 

มากที่สุด จำนวน 336 คน รองลงมาคือ ยูทูป (Youtube) 258 คน นอยที่สุดคือ เว็บไซต (Website) 

196 คน และผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมการใชสื ่อสังคมออนไลน กลุมตัวอยางสวนใหญใชไลน              

บอยที่สุด รอยละ 36.0 ใชสื่อสังคมออนไลนทุกวันตอสัปดาห รอยละ 57.0 ชวงเวลาที่ใชงานสื่อสังคม

ออนไลนคือ 18.01-24.00 น. รอยละ 42.8 ระยะเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนคือ 3-4 ชั่วโมงตอวัน 

และประสบการณในการใชงานสื่อสังคมออนไลนคือ 6-10 ป รอยละ 41.3  
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8.3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเห็นวาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสม คือ เนื้อหา ขาวสาร จะตองมี

ถูกตองครบถวนใหความรู มีประโยชนในชีวิตประจำวันมากที ่ส ุด รอยละ 49.0 รูปแบบของการ

ประชาสัมพันธออนไลนที่เหมาะสม คือ ตำแหนงและขนาดรูปแบบตัวอักษรควรมองเห็นไดชัดเจนมาก

ที่สุด รอยละ 40.3 และมีความพึงพอใจในการเขาใชงานของสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด เมื่อสื่อมีระบบ

ชวยเหลือผูใชงานในการคนหาขอมูล สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นไดสะดวก และเชื่อมโยงกับ

สังคมออนไลนอ่ืน ๆ รอยละ 42.5 

8.4 การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร 

  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที ่มีตอการประชาสัมพันธผานสื ่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร พบวา เคยพบเห็นหรือใชงานการประชาสัมพันธของสภากรุงเทพมหานครทาง

ชองทางเฟซบุก (Facebook) มากที่สุด 336 คน รองลงมาคือ ไลน (Line) 250 คน นอยที่สุดคือ ยูทูป 

(Youtube) 142 คน การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร มีความถูกตอง 

ครบถวน ชัดเจน มีความนาเชื ่อถือ มีความทันสมัย ใชในชีวิตประจำวันได และมีความเปนกลาง                 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ มากที่สุด รอยละ 46.8 รองลงมาคือ                  

มีความเปนกลาง ปราศจากอคติ รอยละ 46.3 นอยที่สุด คือ ใหความรู มีประโยชนในชีวิตประจำวัน 

รอยละ 0.3 รูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร มีการจัด

วางตัวอักษร ภาพพื้นหลัง และสีสันไดสวยงาม สบายตา ตำแหนงและขนาดและรูปแบบตัวอักษร

มองเห็นไดชัดเจน ภาพประกอบสื่อความหมายถึงเนื้อหา เขาใจไดงาย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ตำแหนงจัดวางตัวอักษร ภาพพื้นหลัง และสีสันไดสวยงาม สบายตา มากที่สุด รอยละ 50.5 รองลงมา

คือ ตำแหนงและขนาดและรูปแบบตัวอักษรมองเห็นไดชัดเจน รอยละ 47.5 นอยท่ีสุด คือ จัดหมวดหมู

ขอมูลใหงายตอการสืบคน รอยละ 0.3 และมีความพึงพอใจในรูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อ

สังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รอยละ 43.8 

8.5 ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของ

สภากรุงเทพมหานคร 

  ในสวนนี ้จะเปนการนำเสนอเพื ่อตอบวัตถุประสงค คือ ศึกษาปจจัยที ่มีผลตอระดับการ

พัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชไดแก x2– test 

(Chi Square test)และ Multiple Regression  
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 ตัวแปรที่นำมาหาความสัมพันธไดแก ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรขอมูลการใชสื่อสังคมออนไลน ไดแก สื่อสังคมออนไลนที่ใชบอย

ความถ่ีท่ีในการใชสื่อสังคมออนไลน ชวงเวลาใดท่ีใชงานสื่อสังคมออนไลน ระยะเวลาในการใชสื่อสังคม

ออนไลน ประสบการณในการใชงานสื่อสังคมออนไลน การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนที่เห็น

วาเหมาะสม และความเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

ไดผลการทดสอบดังนี้  

8.5.1 เพศกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร  เพศไมมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร เม่ือทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงวาเพศ 

ไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของ

สภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

เพศ เห็นดวย 

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

ชาย - 4.8 22.8 52.9 19.6 100.0 (189) 

หญิง - 3.3 23.2 53.6 19.9 100.0 (211) 

รวม - 94.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 0.543   df = 3 p = 0.909   
 

8.5.2 อายุกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร  อายุไมมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร เม่ือทดสอบดวย x2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงวาอายุ 

ไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของ

สภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

อายุ เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

นอยกวา 20 ป - 5.1 30.8 48.7 15.4 100.0 (39) 

21-30 ป - 5.7 15.1 61.3 17.9 100.0 (106) 

31-40 ป - 2.2 23.9 57.6 16.3 100.0 (92) 

41-50 ป - 4.9 18.5 49.4 27.2 100.0 (81) 

51 ปข้ึนไป - 2.4 32.9 43.9 20.7 100.0 (82) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 17.206  df = 12 p = 0.142  
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8.5.3 ระดับการศึกษาสูงสุดกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เมื ่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญ           

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวาระดับการศึกษาสูงสุด ไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับ

การพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

ระดับการศึกษาสูงสุด เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

ประถมศึกษา - 5.0 32.5 57.5 5.0 100.0 (40) 

มัธยมศึกษา - 7.9 21.1 42.1 28.9 100.0 (38) 

ปวช. หรอื ปวส. หรือ 

อนุปริญญา 

- 3.8 17.3 53.8 25.0 100.0 (104) 

ปริญญาตร ี - 2.1 28.3 51.0 18.6 100.0 (145) 

สูงกวาปริญญาตร ี - 5.5 16.4 60.3 17.8 100.0 (73) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 19.074 df = 12 p = 0.087 

 
8.5.4 อาชีพกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร อาชีพไมมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวา

อาชีพ ไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

อาชีพ เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

นักเรียน / นักศึกษา - 6.7 16.9 57.3 19.1 100.0 (89) 

ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

- 3.3 15.6 58.2 23.0 100.0 (122) 

ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย - - 28.6 57.1 14.3 100.0 (42) 

พนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจาง 

- 4.0 29.7 47.5 18.8 100.0 (101) 

พอบาน / แมบาน - 4.3 34.8 41.3 19.6 100.0 (46) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 17.371 df = 12 p = 0.136 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร 

 
     558  

8.5.5 รายไดเฉลี ่ยตอเดือนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื ่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวารายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการ

พัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

ต่ำกวาหรอืเทากับ 

10,000 บาท 

- 6.1 15.2 48.5 30.3 100.0 (33) 

10,001 – 20,000 บาท - 5.6 22.2 54.6 17.6 100.0 (108) 

20,001 – 30,000 บาท - 1.4 27.5 53.6 17.4 100.0 (69) 

30,001 – 40,000 บาท - 6.3 25.0 53.1 15.6 100.0 (64) 

40,001 – 50,000 บาท - 2.9 22.9 52.9 21.4 100.0 (70) 

มากกวา 50,001 บาท       

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 9.038 df = 15 p = 0.876 
 

8.5.6 ชนิดสื่อสังคมออนไลนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ชนิดสื่อสังคมออนไลนมีผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา มีนัยสำคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวาชนิดสื ่อสังคมออนไลนมีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธตอระดับการ

พัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

ชนิดสื่อสังคม

ออนไลน 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

เฟซบุก (Facebook) - 1.1 17.8 66.7 14.4 100.0 (90) 

ทวิตเตอร (Twitter) - 15.2 30.3 48.5 6.1 100.0 (33) 

เว็บไซต (Website) - - 24.5 46.9 28.6 100.0 (49) 

ยูทูป (Youtube) - 4.8 29.8 52.4 13.1 100.0 (84) 

ไลน (Line) - 4.2 20.1 48.6 27.1 100.0 (144) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 34.584 df = 12 p = 0.001 
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8.5.7 ความถี่ที่ใชสื่อสังคมออนไลนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อ

สังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ความถี่ที่ใชสื่อสังคมออนไลนไมมีผลตอระดับการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เม่ือทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวาความถี่ที ่ใชสื ่อสังคมออนไลนไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมี

ความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดัง

ตาราง 

ความถี่ท่ีใชสื่อ

สังคมออนไลน 

เห็นดวย 

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

1 – 2 วัน - 9.1 27.3 51.5 12.1 100.0 (33) 

3 – 4 วัน - 1.8 25.0 58.9 14.3 100.0 (56) 

5 – 6 วัน - 7.2 19.3 54.2 19.3 100.0 (83) 

ทุกวัน - 2.6 23.2 51.8 22.4 100.0 (228) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 10.009 df = 9 p = 0.350 
 

8.5.8 ชวงเวลาที่ใชงานสื่อสังคมออนไลนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผาน

สื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ชวงเวลาที่ใชงานสื ่อสังคมออนไลนไมมีผลตอระดับการ

พัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test 

พบวา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวาชวงเวลาที่ใชงานสื่อสังคมออนไลนไมมีผล ไมมี

อิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภา

กรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

ชวงเวลาท่ีใชงานสื่อ

สังคมออนไลน 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

00.01 – 06.00 น. - 2.9 21.7 42.0 33.3 100.0 (69) 

06.01 – 12.00 น. - 5.9 15.7 54.9 23.5 100.0 (51) 

12.01 – 18.00 น. - 5.5 25.7 52.3 16.5 100.0 (109) 

18.01 – 24.00 น. - 2.9 24.0 57.9 15.2 100.0 (171) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 14.971 df = 9 p = 0.092 
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8.5.9 เวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อ

สังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนมีผลตอระดับการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา มี

นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงวาเวลาในการใชสื่อสังคมออนไลนมีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ

ตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน ของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

เวลาในการใชสื่อ

สังคมออนไลน 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

นอยกวา 1 ช่ัวโมง - 1.6 16.1 56.5 25.8 100.0 (62) 

1 – 2 ช่ัวโมง - 6.3 27.4 56.8 9.5 100.0 (95) 

3 – 4 ช่ัวโมง - 1.8 20.0 44.5 33.6 100.0 (110) 

5 – 6 ช่ัวโมง - 6.0 22.6 59.5 11.9 100.0 (84) 

มากกวา 6 ช่ัวโมง  4.1 30.6 51.0 14.3 100.0 (49) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 30.909 df = 12 p = 0.002 

 
8.5.10 ประสบการณในการใชงานสื ่อส ังคมออนไลนกับระดับการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ประสบการณในการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนกับระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เม่ือ

ทดสอบดวย 𝑥𝑥2 – test พบวา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงวาประสบการณในการใช

งานสื่อสังคมออนไลนไมมีผล ไมมีอิทธิพล ไมมีความสัมพันธตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผาน

สื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ดังตาราง 

ประสบการณในการ 

ใชงานสื่อสังคมออนไลน 

เห็นดวย

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

รวม 

(รอยละ) 

นอยกวาหรอืเทากับ 1 ป - 2.9 21.7 42.0 33.3 100.0 (69) 

2 – 5 ป - 5.9 15.7 54.9 23.5 100.0 (51) 

6 – 10 ป - 5.5 25.7 52.3 16.5 100.0 (109) 

มากกวา 10 ปข้ึนไป - 2.9 24.0 57.9 15.2 100.0 (171) 

รวม - 4.0 (16) 23.0 (92) 53.3 (213) 19.8 (79) 100.0 (400) 

𝑥𝑥2= 14.971 df = 9 p = 0.092 
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8.5.11 การประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนท่ีประชาชนเห็นวาเหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ปจจัยท่ีอธิบายระดับการ

พัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร ไดดีท่ีสุดและมีผลทางบวกคือ 

รูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่งมีคา Beta 0.178 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถ

อธิบายระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานครประมาณ

รอยละ 46.0 (R2) ดังตาราง 

ปจจัย (b) (β) t p 

เน้ือหาขาวสาร 0.10 0.051 0.640 0.523 

รูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม

ออนไลน 

0.038 0.178 2.057 0.040 

ชองทางในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน -0.001 -0.007 -0.079 0.937 

R2 = 0.046 

9. การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอระดับการพัฒนาการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน               

ของสภากรุงเทพมหานคร พบวา ชนิดสื ่อส ังคมออนไลนมีความสัมพันธ ก ับระดับการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร การสื่อสารจากองคกรไปสูประชาชน 

หรือผูรับสาร การท่ีจะเผยแพรขอมูลขาวสารจากองคการไปสูกลุมเปาหมาย ผานทางสื่อชองทางตาง ๆ 

เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล เกิดความรู ความเขาใจอันดี อันจะทำใหเกิดความรวมมือและ

สนับสนุนกิจการงานขององคการใหสำเร็จลุลวงนั้น ซึ่งสื่อแตละชนิดการเขาถึงของประชาชนมีความ

แตกตางกัน ทั้งดานเวลาในการรับสื่อ ความสนใจของแตละบุคคล ชองทางในการรับสื่อ เปนตน การท่ี

ตัดสินใจใชประเภทของสื่อ ผูสงสารจะตองเลือกสื่อใหเหมาะสมกับผูรับสื่อ และตรงกับความสนใจ 

สอดคลองกับแนวคิดของ ลดาวัลย ยมจินดา (2535: 156-161) ที่กลาววา ลักษณะของสื่อแตละชนิด     

ผูที่รับผิดชอบตัดสินใจเลือกสื่อ ตองตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของสื่อแตละอยางอยูตลอดเวลา เชน    

สื่อบางอยางครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากกวาสื่อบางอยางเปนที่เชื่อถือในสายตาของกลุมเปาหมาย

มากกวาสื่ออื่น และจำเปนตองเปรียบเทียบ ขอจำกัดในดานตางๆ ดวย สื่อจะตองมีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม สถานการณ สภาพแวดลอมและกลุมเปาหมายขององคการ ซึ่งการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหการดำเนินงานขององคการสามารถดำเนินงานไดอยางราบรื่นและ

ประสบผลสำเร็จ อันจะทำใหเกิดภาพลักษณท่ีดีนาเชื่อถือแกองคการตอไป 
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ดานเวลาในการใชสื ่อสังคมออนไลนเปนอีกหนึ ่งปจจัยที ่สงผลตอระดับการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาข้ึน

จนทำใหโลกยุคปจจุบันเปนยุคแหงนวัตกรรม ทุกวันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาและ

ทำใหเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษยควบคุมวิถีชีวิต

ของมนุษยมากขึ้น ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

ธุรกิจในระดับระหวางประเทศ ภูมิภาคและภายในประเทศ ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อไดทุกท่ีทุก

เวลาตามที่ตองการ แตเวลาในการเขาถึงสื่อของแตละคนแตกตางกันการที่จะประชาสัมพันธใหทุกคน

สละเวลามารับรูขาวสารที่องคการตองการสื่อนั้น ผูสรางสื่อจะตองทำสื่อใหนาสนใจ มีขอมูลที่ทันสมัย 

มีความเปนกลางนาเชื่อถือ นาสนใจ มีขอมูลที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงไปหาสื่ออื่นๆไดงาย ดังนั้น 

นักประชาสัมพันธจึงตองหันมาใสใจกับวิธีการและกลยุทธในการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน 

ใหเหมาะสมและตรงจุดจึงจะประสบผลสำเร็จได 

 ดานรูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน ในปจจุบันสื่อสังคมออนไลนนับ            

เปนชองทางที ่มีบทบาทสำคัญตอการรับรูขาวสารของคนในยุคปจจุบันเนื่องจากเปนเครือขายท่ี 

เชื ่อมโยงถึงกันไดทั ่วทุกมุมโลก สามารถรับสงขอมูลไดหลายรูปแบบดวยศักยภาพในการสื่อสารท่ี

รวดเร็วไมมีขอจำกัดเรื่องเวลาและระยะทางและสามารถคนควาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยไม

จำกัดปริมาณ ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาวนอกจากจะสงผลตอรูปแบบและวิธีการ

รับรูขอมูลขาวสารรอบตัวของผูคนในสังคมแลว ยังสงผลตอการสื่อสารประชาสัมพันธขององคการ            

ตาง ๆ อีกดวย เพราะสื่อสังคมออนไลนเขามาทำใหประชาชนผูรับขาวสารสามารถติดตอถึงกันโดยท่ีแต

ละคนสามารถเปนผูสรางสารและสงสารเองได อาจกลาวไดวาสื่อสังคมออนไลนทำใหทุกคนสามารถ              

ลุกข้ึนมาเปนผูสรางสารและเผยแพรขาวสารแขงกับนักประชาสัมพันธขององคการตาง ๆ ไดตลอดเวลา 

การสรางสรรคสื่อจำเปนตองคำนึงถึงรูปแบบใหตรงกับความสนใจของผูรับสื่อ ตองทำสื่อใหมีความ

นาสนใจ ใหความรูแกประชาชน มีความเปนกลาง สามารถติดตอสื่อสารไดสองทางระหวางองคการและ

ประชาชน สื่อจะตองมีความทันสมัยเพราะในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน องคกรและ

ประชาชนจะตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เฉียบพลันนี้ สอดคลองกับ Deirdre Breakenridge 

(2008, อางถึงใน ณัฏฐา ชาวกงจักร, 2562:42) ที่กลาววา องคกรที่จะใช Social Media ควรมีการ

อัพเดทขอมูลขาวสาร และมีการโพสตขอความ รูปภาพ หรือความคิดเห็นอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้

ควรมีการสื่อสารผาน Social Media ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เชน ควรใชทวิตเตอรควบคูกับบล็อก

เพ่ือชวยประชาสัมพันธขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกผูรับสารโดยองคกรสามารถ

สงขาวหรือขอมูลใหมๆ ใหถึงเครื่องมือของผูรับสารไดตลอดที่มีการอัพเดท กลาวคือ เมื่อองคกรมีการ

อัพเดทขอมูลใหม ๆ ขอมูลดังกลาวก็จะถูกสงผานไปยังผูรับสารทันที และการประชาสัมพันธผาน 

Social Network ทำใหองคกรเปนบุคคลแรกที่จะทราบความคิดเห็นจากผูใชและยังใหกลุมผูเกี่ยวของ

กับองคกรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสือ่สารแบบมีปฏิสัมพันธกับองคกรได 



ทิพยชนม  เตาทอง 
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10. ขอเสนอแนะการวิจัย 

10.1   ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธใหมีความนาเชื่อถือ มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ มี

ความเปนกลาง ปราศจากอคติ และสามารถใหความรู กับประชาชนได เชนการใหความรู ในดาน

กฎหมายตาง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร แผนการดำเนินงานตางๆ ของสภาฯ เปนตน 

10.2  การจัดทำสื ่อประชาสัมพันธของสภากรุงเทพมหานคร ควรตระหนักชนิดสื ่อสังคม

ออนไลน ใหตรงกับกลุมเปาหมาย และรูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนใหมีความ

นาสนใจ โดยสื่อสังคมออนไลนที่สภากรุงเทพมหานครใชประชาสัมพันธยังไมสามารถสื่อสาร และสราง

ความนาสนใจใหกับคนทุกกลุมเปาหมายไดโดยเฉพาะรุนใหมท่ีตองการขาวสารท่ีฉับไว เท่ียงตรง และมี

เนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจ อีกทั้งสภากรุงเทพมหานครควรจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธผาน

สื่อสังคมออนไลนในรูปแบบตางใหประชาชนเขาถึงไดงายทุกเพศ ทุกวัย ควรมีการนำแอปลิเคชันไลน 

(Line) มาประยุกตใชในการแจงขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสรางแอพพลิเคชั ่นของสภา

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการสื่อสารกับประชาชน ซ่ึงจะเปนอีกหนึ่งชองทางในการ

เปดเผยขอมูลใหกับคนในกรุงเทพมหานครไดทราบโดยทั่วกัน เชน ขอมูลการใหบริการตางๆของสภา

กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ ขอมูลการประชุมของสภาฯ รายละเอียดการประชุมฯ มติที่ประชุมฯ 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลตางๆอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันเพ่ือสรางคามโปรงใสในการดำเนินงาน

ขององคกร 

10.3  ควรสรางสื่อสังคมออนไลนใหมีการติดตอสองทางเพื่อเพิ่มการรับทราบความตองการ

ของประชาชน และองคกรสามารถนำขอมูลนั ้นมาปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะกอใหเกิดการ

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองประชาชนไดถูกจุด กอใหเกิดการสรางคุณคาและความ

นาเชื่อถือใหกับองคกรได เชนมีชองทางในการถาม - ตอบ ของประชาชนโดยมีเจาหนาที่คอยตอบ

คำถามของประชาชนเสมอ และการถามตอบนั้นตองใหประชาชนคนอื่นสามารถเห็นหรือแสดงความ

คิดเห็นรวมกันไดในกระดานถาม – ตอบนั้น 
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การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) 

แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน   

กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 

 

ธนพล  เอกรัตน0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชแรงงานตางดาวและการตรวจคัดกรอง           

โควิด-19 ในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน 2) เพื่อศึกษามาตรการปองกันโควิด-19 แรงงาน             

ตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3) เพ่ือ 

เสนอแนะแนวทางการปองกันโควิค-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน 

 ประชากร คือ เกษตรกรสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 

377 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบน มาตรฐาน 

(Standard  deviation) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเกษตรกรเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหนงหัวหนาคนงาน/ผูชวยหัวหนาคนงาน ประสบการณ

ทำงาน 5-10 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 30,000 บาท รอยละ 34.00 ผลการศึกษาพบวา               

การใชแรงงานในสวนทุเรียนสวนใหญ มีจำนวน 11-20 คน แรงงานตางดาวสวนใหญมีสัญชาติพมา 

แรงงานตางดาวมีประสบการณทำงาน 6-10 ป คาจางตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และแรงงาน             

ตางดาวรับจางทำงานในสวน 2-3 สวน การคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน

ของเกษตรกร พบวา สวนใหญไมมีแรงงานติดโควิด-19 และชวงที่มีโควิด-19 สวนไมมีการรับแรงงาน

ตางดาว ในสวน มีการคัดกรองโควิด-19 และไดรับการคัดกรองโดย จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุข

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: Tanapon.aekk@gmail.com 
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ประจำหมูบาน  (อสม.) และ มาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของ

เกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ             

มากที่สุด ขอเสนอแนะ เกษตรกรสวนทุเรียนควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด-19 ของภาครัฐ

เก่ียวกับการใชแรงงานตางดาวอยางเครงครัด 

 
คำสำคัญ: แรงงานตางดาว  โควิด-19  การคัดกรองโรคโควิด-19  สวนทุเรียน 

1. บทนำ  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไวรัสอุบัติใหมที่พบวามีการระบาดตั ้งแต            

เดือนธันวาคม 2562 โดยรายงานครั้งแรกท่ีมณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื้อไวรัส COVID-19 

สามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เชน น้ำมูก น้ำลาย

ของคน ผูติดเชื้อจะมีอาการหลายแบบตั้งแตติดเชื ้อไมมีอาการ อาการเล็กนอยคลายเปนไขหวัด 

ธรรมดา อาการปานกลางเปนปอดอักเสบ และอาการรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต โดยองคการอนามัย

โลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health 

Emergency of International Concern) ในวันท่ี 30 มกราคม 2563 และตอมาไดประกาศใหโรค            

โควิด 19 เปนการระบาดใหญ (Pandemic) หลังมีการลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตาง ๆ               

ท่ัวโลก (ศุภัคชญา ภวังคะรัต ,สมภพ อาจชนะศึก, ปยะณัฐ นามชู, 2563) 

ประเทศไทยเริ ่มมีการรายงานสถานการณโรคตั้งแต วันท่ี 10 มกราคม 2563 สถานการณ               

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงในวงกวางมากข้ึน คณะกรรมการโรคติดตอ

แหงชาติไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เปนโรคติดตออันตราย ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยพบไดในทุกกลุมวัย มีรายงานพบในเด็ก           

อายุนอยที่สุดที่อายุ 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ป อายุเฉลี่ยที่ติดเชื้อ 37 ป โดยภาพรวมพบการติดเชื้อ

มากที่สุดในวัยทำงาน อายุ 30-39 ป ทั้งนี้ กลุมเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดคือ กลุมที่มีโรค

ประจำตัวและผูสูงอายุ โดยสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดการติดเชื้อ คือการสัมผัสอยางใกลชิด (Closed 

Contact) โดยการสัมผัสละออง (Droplet) ท่ีปนเปอนเชื้อไวรัสจากบุคคลสูบุคคล และจากสิ่งแวดลอม

สูบุคคล (อัมพร จันทวิบูลย, พีระยุทธ สานุกูล, พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ, ณีรนุช อาภาจรัส, 2563) และ

เพื่อเปนการควบคุมการแพรระบาด รัฐบาลไทยจึงประกาศขอกำหนดแหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ใชบังคับทั่วราชอาณาจักรหามประชาชนเขาไป              

ในพื ้นที ่ที ่ม ีความเสี ่ยงตอการติดโรคโควิด-19 มีผลบังคับใชตั ้งแตว ันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563                 

(กรมควบคุมโรค, 2563) 
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จากเหตุการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ในประเทศเมียนมาร  

ซึ ่งมีรายงานผู ป วยเพิ ่มมากขึ ้นมาตั ้งแตเดือนพฤษภาคมและสูงขึ ้นอยางตอเนื ่องตั ้งแตเด ือน                

กันยายน 2563 โดยขอมูล ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ประเทศเมียนมารมีรายงานผูติดเชื้อกวา 

63,000 ราย และเสียชีวิต 1,461 ราย และเมื ่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงวาการตรวจพบผูติดเชื้อในตลาดกลางกุงมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

ถือวามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งภายใน 1 วันพบ ผูติดชื้อ 500 กวาราย ผูติดเชื้อ 90 เปอรเซ็นตเปน

แรงงานตางดาวชาวเมียนมาร เปนการระบาดใน วงกวางที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

ใกลเคียง เนื่องจากประเทศไทยมีชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมารและมีความเสี่ยงที่อาจจะมีการ

เดินทางผานเขาออกบริเวณชายแดน จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในประเทศไทย              

ได การเฝาระวังในประชากรกลุมแรงงานตางดาวท่ีพบในประเทศไทยจึงมีความสำคัญ (กรมควบคุมโรค, 

2563) 

สำนักจัดหางานจังหวัดชุมพร แจงมาตรการกำกับดูแล ปองกัน และเฝาระวังการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานตางดาว ขอความรวมมือนายจาง              

สถานประกอบการ กำชับแรงงานตางดาวที่อยูในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอกำหนด เพื่อลดอัตรา

เสี่ยงการแพรระบาดของโรคโควิด -19 จัดหางานจังหวัดชุมพร เปดเผยวา เมื่อวัน 4 เมษายน 2564                   

ที่ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชุมพร นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร 

สสจ. ชุมพร พรอมผูเกี่ยวของ รวมกันแถลงขาวสรุปสถานการณการแพรระบาดโควิด -19 ในพื้นท่ี

จังหวัดชุมพร วาพบผูปวยยืนยันวาติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 2 ราย ขณะนี้ผู ปวยทั้งสองรายอยูใน                 

การดูแลรักษาอยางใกลชิดของทีมแพทย-พยาบาล รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์แลว และกลุมสอบสวนโรค

กำลังเรงคนหาผูสัมผัสเสี่ยงสูงและผูสัมผัสเสี่ยงต่ำที่ใกลชิดกับผูปวยทั้งสองราย ทั้งครอบครัว เพื่อนฝูง 

และสถานที่ตาง ๆ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ดูแลเรื ่องการออก

ใบอนุญาตทำงานใหกับแรงงานตางดาว ไดตระหนักถึงความสำคัญและเขมงวดในการตรวจติดตามดูแล 

โดยออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุมแรงงานตางดาว โดยขอความรวมมือ

ไปยังนายจาง สถานประกอบการ ซึ่งอยูใกลชิดกับแรงงานตางดาวมากที่สุด กำชับใหแรงงานตางดาวท่ี

อยูในความรับผิดชอบการจางงานของตน ปฏิบัติตามขอกำหนดและมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด 

(สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร, 2564) 

ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่มาของการศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID 

-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพรเพื่อนำผลที่ไดจากการศึกษาไปใชปรับปรุงการตรวจคัดกรองและการปองกันโควิด-19  

(COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาการใชแรงงานตางดาวและการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสวนทุเรียนของ

เกษตรกรสวนทุเรียน  

2.2 เพื ่อศึกษามาตรการปองกันโควิด-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร                 

สวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปองกันโควิค-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร

สวนทุเรียน 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ไวดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดกลาววา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ

สำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยที่เปนการสมควรใหมีการประกาศใหโรค              

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เปนโรคติดตอ

อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม

โรคติดตออันตราย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แหงพระราชบัญญัติโรค              

ติดตอ พ.ศ. 2558รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดตอ

แหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง ชื ่อและอาการสำคัญของ

โรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563”  

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (14) ของขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและ

อาการสำคัญของโรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559  

“(14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) มีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง                                 

จะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว และอาจถึงข้ันเสียชีวิต” 
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กรมควบคุมโรค (2563) ไดกลาววา ขอมูลสำหรับการปองกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ

ใหม 2019 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเชื้อไวรัส 

1.1 เชื้อไวรัสโคโรนา คือ ไวรัสโคโรนา เปนกลุมของเชื้อไวรัสที่สามารถกอใหเกิด              

โรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยูในกลุมนี้มีหลายสายพันธุสวนใหญทำใหเกิดอาการไมรุนแรง คือ                                                

เปนไขหวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุอาจกอใหเกิดอาการรุนแรงเปนปอดอักเสบได เชน โรคติด

เชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอรส) หรือ โรคซาร (SARS) ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตท่ี

ผานมา 

1.2 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 คือ ไวรัสในกลุมโคโรนาที่เพิ่งมีการคนพบใหม     

(ไมเคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมากอน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปยสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในชวงปลายป 2019 

2. การติดตอและอาการ  

2.1 คนสามารถติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 นี ้ได ไวรัสสามารถแพร 

กระจายจากคนสูคนไดผานทางการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น จึงตองระมัดระวังไมใหผูปวย                 

ที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไปสัมผัสใกลชิดหรือใชสิ่ง               

ของรวมกันกับผูอ่ืน เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ 

2.2 อาการปวยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 จะมีอาการไข 

รวมกับ อาการทางเดินหายใจ เชน ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ  

3. คำแนะนำในการปองกันตนเอง 

3.1 หากมีอาการปวย หากมีอาการไข ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 

14 วัน หลังกลับมาจากตางประเทศหรือจากพื้นที่เสี่ยง โปรดไปพบแพทยและยื่นบัตรคำแนะนำดาน

สุขภาพสำหรับผูเดินทางเขามาในประเทศไทย กับแพทยผูทำการรักษาพรอมแจงประวัติการเดินทาง 

ทานอาจไดรับเชื้อโรคกอนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจงรายละเอียดตาง ๆ กับแพทยผู ทำ            

การรักษา เชน อาการปวย วันท่ีเริ่มมีอาการปวย วันเดินทางมาถึงประเทศไทยสถานท่ีพัก เพ่ือแพทยจะ

ไดวินิจฉัยไดถูกตองและรักษาไดทันทวงที แพทยผูทำการรักษาจะรายงานตอหนวยงานสาธารณสุข             

ในพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการ

ปองกันควบคุมโรคโดยเร็ว 
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3.2 การลางมือ 

- Normal hand washing (การลางมือทั่วไป) การลางมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกตาง ๆ 

เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยูชั่วคราวบนมือ การลางมืออยาง

ถูกวิธีตองลางดวยสบูกอนหรือสบูเหลว ใชเวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที 

-  การลางมือดวยแอลกอฮอลเจล (Alcohol gel) การลางมือในกรณีรีบดวนไมสะดวก

ในการลางมือดวยน้ำ และมือไมปนเปอนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผูปวย ใหทำความสะอาดมือ

ดวยแอลกอฮอลเจล การลางมือดวยแอลกอฮอลเจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใชเวลาประมาณ                   

15-25 วินาที (ในกรณีใชแอลกอฮอลเจล (Alcohol Gel) ไมตองลางมือซ้ำดวยน้ำ และไมตองเช็ด                 

ดวยผาเช็ดมือ) 

3.3 การสวมใสหนากากอนามัย 

วิธีการใสหนากากอนามัยที่ถูกตอง ควรใหดานสีเขมออกดานนอกเสมอ คลุมใหปด

จมูก ปาก คาง คลองหูขยับใหพอดีกับใบหนา กดลวดขอบบนใหสนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและ

ท้ิงลงในภาชนะท่ีมีฝาปด เพ่ือปองกันการติดเชื้อ ท้ังจากตนเองและผูอ่ืน 

3.4 การไอ จาม ท่ีถูกวิธี 

-  เมื่อรูสึกวาจะไอ จาม ควรหากระดาษชำระ หรือทิชชู มาปดปาก เพื่อปองกันไมให

เชื้อโรคกระจาย แลวนำไปท้ิงในถังขยะปดใหเรียบรอย 

- เมื่อรูสึกวาจะไอ จาม แลวไมมีกระดาษชำระ ควรใชการไอ จามใสขอศอก โดยยก

แขนขางใดขางหนึ่งมาจับไหลตัวเองฝงตรงขาม และยกมุมขอศอกปดปากและจมูกตนเองกอนจาม                  

ไอทุกครั้งไมควรไอ จามใสมือ 

- หลังจากไอ จามเสร็จแลว ควรรีบลางมือใหสะอาดทุกครั้ง ดวยสบูหรือแอลกอฮอล              

ฆาเชื้อ เพ่ือกำจัดเชื้อโรคไมใหแพรกระจาย 

WHO (2020) ไดกลาววา ไวรัสโคโรนา เปนไวรัสในวงศใหญท่ีเปนสาเหตุของโรคท้ังในสัตวและ

คน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุทำใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแตโรคหวัดธรรมดาจนถึง

โรคที่มีอาการรุนแรง เชน โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่คนพบลาสุดทำใหเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ             

โควิด-19 

โรคโควิด 19 คือ โรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคนพบลาสุด ไวรัสและโรค               

อุบัติใหมนี้ไมเปนที่รูจักเลยกอนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมป 2019 

ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญไปท่ัว สงผลกระทบแกหลายประเทศท่ัวโลก 
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อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุด คือ ไข ไอ ลิ้นไมรับรส จมูกไมไดกลิ่น และ

ออนเพลีย อาการที่พบนอยกวาแตอาจมีผลตอผูปวยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล 

เจ็บคอ ทองเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเทา อาการเหลานี้มักจะไม

รุนแรงนกัและคอยๆเริ่มทีละนอย บางรายติดเชื้อแตมีอาการไมรุนแรง ผูปวยสวนมาก (80%) หายปวย

ไดโดยไมตองเขารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผูติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจ

ลำบาก ผูสูงอายุและมีโรคประจำตัวเชน ความดันโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโนม

ท่ีจะมีอาการปวยรุนแรงกวา อยางไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ไดและอาจปวยรุนแรง คนทุก

เพศทุกวัยที ่มีอาการไข หรือไอรวมกับอาการหายใจลำบาก ติดขัด เจ็บหนาอก เสียงหาย หรือ

เคลื่อนไหวไมได ควรปรึกษาแพทยทันที หากเปนไปได แนะนำใหโทรไปลวงหนา เพ่ือสถานพยาบาลจะ

ไดใหคำแนะนำ หากมีอาการไมรุนแรง เชน ไอเล็กนอยหรือไขต่ำ ๆ โดยทั่วไปแลวไมจำเปนตองพบ

แพทย อยูบาน กักตัวเอง และติดตามดูอาการ ปฏิบัติตามขอแนะนำของทางการในการแยกตัวเองจาก

ผูอื ่น แตอยางไรก็ตามหากคุณเปนผูปวยโรคโควิด 19 (ยืนยันโดยการตรวจ) ทานควรปฏิบัติตาม

มาตรการของภาครัฐ อยางไรก็ตาม หากทานอยูในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียหรือไขเลือดออก 

ทานตองเฝาระวังอาการไขและไปพบแพทย เมื ่อไปสถานพยาบาล ควรสวมหนากากและเวนระยะ           

อยางนอย 1 เมตรจากผูอื่นและไมเอามือไปจับพื้นผิวตาง ๆ หากเปนเด็กปวย ใหดูแลเด็กใหทำตาม

คำแนะนำนี้ดวยไปพบแพทยทันทีหากมีอาการหายใจลำบากหรือเจ็บหนาอก หากเปนไปได โทรไปกอน

ลวงหนา เพ่ือทางสถานพยาบาลจะไดใหคำแนะนำ 

การแพรระบาดของโรคโควิด 19  

เชื ้อโควิด 19 สามารถแพรจากคนสู คนผานทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปาก                                                                                              

ซ่ึงออกมาเม่ือผูปวยโรคโควิด 19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหลานี้คอนขางหนัก ไปไมไดไกล และจะตกลง

สูพื้นอยางรวดเร็ว เรารับเชื้อโรคโควิด 19 ไดจากการหายใจเอาละอองเขาไปจากผูปวย เพราะฉะนั้น                                                    

จึงจำเปนอยางยิ่งที่เราจะรักษาระยะหางจากผูอื่นอยางนอย 1 เมตร ละอองเหลานี้ยังตกลงสูวัตถุและ

พื้นผิวตางๆ เชน โตะ ลูกบิดประตู ราวจับ และเมื่อคนเอามือไปจับพื้นผิวเหลานั้นแลวมาจับตา จมูก

หรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค นี่เปนเหตุผลวาทำไมเราจึงตองลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบู หรือใชแอลกอฮอล

เจลถูมือ 

โรคโควิด 19 แพรทางละอองจากระบบทางเดินหายใจของผูปวยเมื่อผูปวยไอ จาม หรือมี

อาการอื่นเชน ไขหรือออนเพลีย ผูปวยโควิด 19 จำนวนมากมีอาการเพียงเล็กนอยโดยเฉพาะในระยะ

เริ่มแรก ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่เราจะติดเชื้อโควิด 19 จากผูปวยที่ไอจามเล็กนอยและไมรู สึก           

ปวยเลย 
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การปองกันตัวเองเบื้องตน 

การรักษาสุขอนามัยของมือ การเวนระยะหาง รักษามารยาทในการไอหรือจาม เปนสิ่งสำคัญท่ี

ควรทำตลอดเวลาและเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะปองกันตัวเองและคนที่เรารัก รวมถึงการรักษาระยะอยาง 

นอย 1 เมตรจากผูอื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แนนขนัดไปดวยผูคนหรือสถานที่ที่อากาศไมถายเท และคุณ

ควรสวมหนากากอนามัยหากไมสามารถเวนระยะหางทางกายไดและคุณควรทำทุกอยางที่กลาวมา

ขางตน  

การตรวจหาเชื้อ 

หากเปนไปไดทุกคนที่มีอาการ หรือบุคคลที่ไมมีอาการแตเปนบุคคลที่มีประวัติสัมผัสใกลชิด 

กับผูติดเชื้อโควิด 19 ควรไดรับการตรวจหาเชื้อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของหนวยงานสาธารณสุข               

ในพื้นที่ของทานในขณะที่คุณรอผลการตรวจหาเชื้อ คุณควรแยกกักจากผูอื่น และรักษามาตรการการ

ปองกันโรคอยางเครงครัด ในบางพื้นที่ที่การตรวจอาจมีขอจำกัด การตรวจหาเชื้อควรทำกับกลุมบุคคล

ที่มีความเสี่ยงสูง เชน บุคลากรดานสาธารณสุข บุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บปวยรุนแรง เชน ผูสูงอายุ 

รวมถึงบุคคลท่ีอาศัยอยูในบานพักผูสูงอายุ 

หากไปสัมผัสใกลชิดกับผู ติดเชื ้อโควิด 19 ก็อาจจะติดเชื ้อได การสัมผัสใกลชิด หมายถึง               

อาศัยอยูดวยกันหรืออยูใกลกันภายในระยะ 1 เมตรกับผูปวย ในกรณีเหลานี้ ควรอยูบานและปฏิบัติ

ตามมาตรการของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่อยางเครงครัด อยางไรก็ตาม หากอยูในพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของมาลาเรียหรือไขเลือดออก ตองเฝาระวังอาการไขและไปพบแพทย เมื่อไปสถานพยาบาล 

ควรสวมหนากากและเวนระยะอยางนอย 1 เมตรจากผูอื่นและไมเอามือไปจับพื้นผิวตาง ๆ หากเปน  

เด็กปวย ใหดูแลเด็กใหทำตามคำแนะนำนี้ดวย  

การปองกันตัวเองและลดการแพรระบาดของโรค 

ติดตามขาวสารขอมูลลาสุดเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งหาไดจากเว็บไซตของ

องคการอนามัยโลกและหนวยงานดานสาธารณสุขของทาน หลายประเทศทั่วโลกมีตัวเลขผูปวยยืนยัน

และหลายประเทศกำลังมีการระบาดใหญ ทางการบางประเทศประสบความสำเร็จในการชะลอการ

ระบาด อยางไรก็ตาม สถานการณไมสามารถคาดเดาไดจึงควรติดตามขาวสารตอเนื่อง 

สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพรเชื้อไดดวยการทำตามขอควรระวัง ดังนี้ 

1. ลางมือบอยๆ ใหสะอาดดวยแอลกอฮอลเจลหรือดวยน้ำและสบูเพราะการทำความสะอาด

มือดวยสองวิธีนี้เปนการฆาเชื้อโรคท่ีอยูบนมือเรา 

2. รักษาระยะอยางนอย 1 เมตร จากผูอื่น เพราะเมื่อคนไอ จาม หรือ พูด จะทำใหเกิดฝอย

ละอองขนาดเล็กจากจมูกและลำคอซึ่งอาจมีเชื้อโรคได ถาอยูใกลเกินไปก็จะหายใจเอาละอองเหลานั้น

เขาไปดวยซ่ึงมีเชื้อโรคปนอยู ในกรณีท่ีคนนั้นไมสบาย 
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3. สวมหนากากหากไมสามารถรักษาระยะหางได 

4. เลี ่ยงการไปพื้นที่หนาแนนหรือการระบายอากาศไมดี เพราะเมื่อคนมารวมตัวกันเปน

จำนวนมาก เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเขาใกลผู ปวยโควิด 19 และเมื่อคนหนาแนนก็จะรักษาระยะหาง                 

1 เมตรไดยาก 

5. เลี่ยงการเอามือมาจับตา จมูกและปาก เพราะมือไปสัมผัสอะไรมาหลายอยางและอาจ                 

ไปสัมผัสเชื้อโรคมาดวย เมื่อมือปนเปอนก็จะสงตอเชื้อโรคไปยังตา จมูกและปาก จากนั้นเชื้อโรคก็จะ

เขาสูรางกายและทำใหเราปวย 

6. ทั้งตัวเราเองและคนรอบขางควรมีสุขลักษณะที่ดีเกี ่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซ่ึง

หมายความวา ตองปดปากทุกครั้งที่ไอหรือจามดวยขอพับแขนดานในหรือดวยกระดาษทิชชู จากนั้น              

ทิ้งกระดาษทิชชูทันทีและลางมือ เพราะละอองแพรเชื้อได การมีมารยาทในการไอหรือจามที่ดี เราก็

ปองกันคนรอบตัวจากเชื้อโรคอ่ืนๆ ดวยเชน หวัด ไขหวัดและโรคโควิด 19 

7. อยูบานและแยกตัวเองถึงแมจะมีอาการเพียงเล็กนอย เชน ไอ ปวดศีรษะ ไข จนกวาจะ

หายดี ใหใครมาสงเสบียงและสิ่งของจำเปน แตหากตองออกจากบานใสหนากากเพื่อปองกันการไป   

แพรเชื้อใหผูอื่น เพราะการเลี่ยงการสัมผัสกับผูอื่นเปนการปองกันผูอื่นจากเชื้อโควิด 19 และเชื้อโรค 

อ่ืน ๆ 

8. หากมีอาการไข หรือไอรวมกับอาการหายใจลำบาก ติดขัด ควรปรึกษาแพทยทันที หาก

เปนไปได แนะนำใหโทรไปลวงหนา เพื่อสถานพยาบาลจะไดใหคำแนะนำ เพราะหนวยงานของรัฐและ

ทองถิ่นมีขอมูลของสถานการณลาสุดในพื้นที่ของทาน การโทรไปแจงลวงหนาจะทำใหเจาหนาท่ี

สาธารณสุขสามารถแนะนำทานใหไปยังหนวยบริการทางการแพทยไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปน  

การปองกันตัวทานเองและปองการการแพรกระจายของไวรัสและเชื้อโรคอ่ืน ๆ ดวย 

9. ติดตามขาวสารขอมูลจากแหลงที ่นาเชื ่อถือ เชน องคการอนามัยโลกและหนวยงาน

สาธารณสุข เพราะทางการและทองถิ่นจะใหขอมูลไดดีที่สุดวาคนในพื้นที่ควรจะทำอยางไรเพื่อปองกัน

ตนเอง 

สมจิต พฤกษะริตานนท (2563) ไดกลาววา โรคโควิด-19 เปนโรคติดตอจากละอองไอ จาม 

หรือสิ่งคัดหลั่งจากผูปวย มีสาเหตุจากโคโรนาไวรัส ผูที่ติดเชื้อสวนใหญไมมีอาการ หรืออาการนอย             

มีสวนนอยเปนรุนแรง อาการของโรคมักเปนทางเดินหายใจสวนบน หากเปนมากจะมีอาการมักที่ปอด 

พบผูใหญเปนโรคมากกวาเด็ก ผูที่เปนรุนแรงมักเปนผูสูงอายุ และมีโรค เรื้อรังรวมดวย อัตราเสียชีวิต

พบไดรอยละ 2-3 ของผูปวยทั้งหมด ยังไมมียารักษาโรคโดยตรง แตมีการใชยาตานไวรัส วิธีปองกัน

ไมใหเปนโรคใชหลักการปองกันโรคท่ีแหลงกำเนิดโรค ทางผานคือการรักษาระยะหาง และผูรับโดยตอง

รักษาสุขอนามัยและสวมใสอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ และยังไมมีวัคซีนปองกันโรคนี้ 
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มาตรการการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

ในจังหวัดชุมพร 

สำนักงานจังหวัดชุมพร (2563)  ไดกลาววา มาตรการการเดินทาง เขา-ออก จังหวัดชุมพร 

1. ทางบก มีเสนทาง เขา-ออก สายหลัก 4 ชองทาง ซึ่งมีการตั้งดานตรวจ และมีการคัดกรอง

ขอมูลบุคคลท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ประกอบดวย 

1.1 ดานตรวจบานพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ถนนเพชรเกษม 

ขาลองใต) 

1.2 ดานตรวจทุงสวรรค ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ถนนเอเชีย 41 

ขาข้ึนเหนือ) 

1.3 ดานตรวจหนาเทศบาลตำบลวังใหม ตำบลวังใหม อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพร (ถนนเพชรเกษม ชุมพร-ระนอง) 

1.4 ดานตรวจหนาที่วาการอำเภอพะโตะ ตำบลพะโตะ อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 

(ถนน 4006 หลังสวน-ระนอง) 

2. ทางอากาศ คือ ทาอากาศยานชุมพร (ปจจุบันงดการบิน) 

3. ทางเรือ ผานทาเทียบเรือ จำนวน 5 แหง ประกอบดวย ทาเรือโชคกัลปงหา, ทาเรือพรทวีสิน, 

ทาเรือทะเลทรัพย, ทาเรือเร็วลมพระยา และทาเรือเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (ทาเรือสงเสริม) 

ปจจุบันทาเรือทุกแหง ผูวาราชการจังหวัดชุมพร ไดสั่งปดหามเดินทาง เขา-ออก 

4. ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ จำนวน 18 สถาน ี(ปจจุบันหยุดการเดินรถ) 

 

ภาพท่ี 1:  มาตรการการเดินทาง เขา-ออก จังหวัดชุมพร 

ท่ีมา : สำนักงานจังหวัดชุมพร, 2563 



ธนพล  เอกรัตน 
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องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร (2563) ไดกลาววา คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื ่อง มาตรการ

ควบคุมปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

1. ใหสำนักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชุมพร แจงรายชื่อผูเดินทางทั้งชาวตางชาติและ              

คนไทยที่เดินทางจากประเทศเขตติดโรคติดตออันตรายและประเทศพื้นที่แพรระบาดตอเนื่อง หรือ

ประเทศที่มีความเสี่ยง หรือประเทศอื่นๆ ที่อยูในขายความเสี่ยงใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

ชุมพรทราบ 

2. หามขาราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนมีเหตุ

จำเปนสำคัญและเตือนประชาชนใหงดการเดินทางไปในประเทศซ่ึงเปนพ้ืนท่ีระบาดตอเนื่อง 

3. งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากตั้งแต 100 คนขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 เชน การประชุมสัมมนา การจัดงานแสดงสินคาตางๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

และกีฬา เวนแตเปนกิจกรรมที่มีความจำเปนสำคัญ แตตองมีมาตรการคัดกรองผูเขารวมกิจกรรมโดย

เครงครัด 

4. ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อ ในสถานท่ีท่ีมีประชาชนใชบริการจำนวนมาก ไดแก สถานท่ี

ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เชน คัดกรองอุณหภูมิกอนเขาอาคาร การวางเจลางมือในจุดท่ีมีการใชรวมกัน 

การทำความสะอาดพ้ืนท่ีผิวและหองสุขาจำกัดจำนวนคนเขาใชบริการในแตละชวงเวลา 

5. งดการอนุญาตจัดใหมีการชนไกและกัดปลา ท้ังนี้จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

6. ใหสำนักงานขนสงจังหวัดชุมพร และสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการเพ่ือ

ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อในระบบขนสงสาธารณะภายในประเทศ และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ

หรือเดินเรือ  

7. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง เรงดำเนินการผลิตหนากากอนามัยชนิดผาแจกจาย

ใหกับประชาชนใหครบทุกคน 

สำนักงานจังหวัดชุมพร (2564) ไดกลาววา คำสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 1113/2564 เรื่องมาตรการ

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในดาน

การเดินทางมาตรการสวนบุคคลและมาตรการครัวเรือน  

ตามท่ี ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2523 และตอมาไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวออกไป               

เปนคราวท่ี 11 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ยังคงเปนสถานการณฉุกเฉินที ่คุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนมีการแพรระบาดออกไปยังหลายจังหวัด และมีความเสี่ยงสูงที่จะแพรระบาดไปทั่วประเทศ 

ประกอบกับคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน  

กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 
     576  

ท่ี 3/2564 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ไดจำแนกเขตพื้นที่สถานการณใหมที่เหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันมากขึ้น โดยกำหนดใหจังหวัดชุมพรเปนเขตพื้นที่เฝาระวังสูง จังหวัดชุมพรจึง

ยกระดับมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับ               

การดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขโดยมุงถึงความปลอดภัยของประชาชนเปนสำคัญ 

อาศัยอำนาจตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที ่ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 20 ลงวันท่ี 16 

เมษายน พ.ศ. 2564 และฉบับท่ี 22 สงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 22 และมาตรา 

34 (1) แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2548 ผูวาราชการจังหวัดชุมพร/ผูกำกับการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินจังหวัดชุมพร โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชุมพร              

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชุมพรครั้งท่ี 22/2564 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 

2564 มีมติใหยกเลิกคำสั ่งจังหวัดชุมพรท่ี 3158/2564 ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 และมี                 

คำสั่งดังนี้ 

“จังหวัดชุมพรขอใหประชาชนงด หรือ ชะลอการเดินทางในชวงเวลานี้โดยไมมีเหตุจำเปน 

โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเขาไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดและเขตพื้นที่ควบคุม

สูงสุดซ่ึงมีการแพรระบาดของโรคท่ีอาจทำใหเสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค 

สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดและเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เขามาในจังหวัดชุมพร ตองกักกันตนเองเปนระยะเวลา 14 วันทุกราย และเขารับการตรวจหา                  

สารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ตามความเห็นของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ 

ทั้งนี้ บุคคลที ่เดินทางมาจากนอกเขตพื้นที ่จังหวัดชุมพร ยังตองแจงขอมูลการเดินทาง                  

ผานระบบ Google Form QR code “Save Chumphon” ทุกราย ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรท่ี 1113/2564 

ลงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในดานการเดินทางมาตรการสวนบุคคลและมาตรการครัวเรือน

อยางเครงครัด”  

ขอกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16                                          

แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และการดำเนินการตาม           

คำสั่งนี้ เปนกรณีที่มีสถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอย และเปนกรณีที่มี

ความจำเปนเรงดวนใหเนิ่นขาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะจึงไมอาจใหคูกรณีใชสิทธิโตแยงตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติ
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539อนึ่ง บรรดาคำสั่งจังหวัดชุมพรใดที่ใชบังคับอยูกอนวันท่ี    

คำสั่งนี้ใชบังคับ ใหยังบังคับใชตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับคำสั่งนี้ 

ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน                  

สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558  

คำสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 1273/2564  เรื่อง มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดตามมาตรการ

เรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดานการจัดกิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาด ตามท่ี ไดมีคำสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 1154/2564 ลงวันท่ี 10 เมษายน 

พ.ศ. 2564 เรื ่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปดสถานที่เสี ่ยงตอการแพรระบาดตามมาตรการเรงดวนใน                

การปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ยังคงเปนสถานการณฉุกเฉินที ่คุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนมีการแพรระบาดออกไปยังหลายจังหวัด และมีความเสี่ยงสูงที่จะแพรระบาดไปทั่วประเทศ 

ประกอบกับขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 20) ไดกำหนดเขตพื้นท่ีสถานการณเพื่อการบังคับใชมาตรการ

ควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น โดยกำหนดให

จังหวัดชุมพรเปนพ้ืนท่ีควบคุมจังหวัดชุมพรจึงยกระดับมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถ

ขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขโดยมุงถึงความปลอดภัย                

ของประชาชนเปนสำคัญ 

มาตรการการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

ในตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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ภาพท่ี 2: ประกาศมาตรการการปองกันการแพรระบาดโควิด-19 องคการบริหารสวนตำบลถ้ำสิงห 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตำบลถ้ำสิงห, 2564 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) คือ 

เชื ้อไวรัสที่กอใหเกิดโรคทางเดินหายใจไมวาจะในคนหรือสัตว สามารถแพรกระจายเชื้อโรคไดโดย              

การไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ำลาย เชน การไปสัมผัสใกลชิดหรือใชสิ่งของรวมกันกับผูอื่นที่มีเชื้อโรคนี้                

ผูเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะมีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของ             

โรคปอดอักเสบในรายท่ีมีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว และอาจถึงข้ันเสียชีวิต 

ดั้งนั้น รัฐบาลจึงไดมีมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือ โควิด-19 (COVID-19) ท่ีสงผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน เพ่ือใหประชาชน

ไดมีแนวทางการปฏิบัติการปองกัน การควบคุม และการดำรงชีวิต กับสถานการณที่เกิดขึ้นจากโรค                

โควิด-19 (COVID-19) ได 

   3.2 ประวัติตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

องคการบริหารสวนตำบลถ้ำสิงห (2564) ไดกลาววา ถ้ำสิงห เดิมเรียกวา “ถ้ำสิงโต” คุณลุง

ผวน ศิลปศร เลาใหฟงวา คุณลุงเปนผูบุกเบิกตั้งแต ป พ.ศ. 2500  เมื่อกอนบริเวณบานถ้ำสิงหเปน                 

ปาทึบ ปาดงดิบ ใชเปนที่พักของชาวบานที่มาหาของปา เชน หวาย สมุนไพร สัตวปา ฯลฯ สาเหตุท่ี

เรียกวา “ถ้ำสิงห” เพราะที่ถ้ำมีหินงอกหินยอยที่มีลักษณะคลายสิงโตมาก เชื่อกันวาหินรูปสิงโตนี้มี

ความศักดิ์สิทธิ์ และเปนท่ีเคารพบูชาของชาวบานมาตลอด 
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         ในดานความเชื่อชาวบานในชุมชนเชื่อวา หินรูปสิงโตมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานจะบนบาน            

ศาลกลาวในสิ่งที่ตองการและมักจะไดในสิ่งที่บนบานไว เมื่อเปนเชนนั้นชาวบานก็จะนำของมาแกบน   

สัตวที่นิยมนำมาเซนไหวสมัยกอน ไดแก ลิง คาง บางคนจะมีการยิงปนถวายแลวแตวาบนบานไววา                 

จะนำสิ่งใดมาแกบน 

        ชาวบานในชุมชนนี ้สวนใหญจะโยกยายมาจากภาคกลาง และภาคตะวันตก เชน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี อีกสวนหนึ่งเปนคนในทองถิ่นดั้งเดิมและชาวเกาะ              

สมุย ในตำบลถ้ำสิงหจึงมีการผสมผสานของวัฒนธรรม ระหวางภาคกลางกับภาคใต ทั้งภาษาพูด   

อาหาร การละเลน ประเพณี และความเชื่อ แตระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษที่ชุมชนแหงนี้ตั ้งขึ้นก็                   

ชวยหลอหลอมใหวัฒนธรรมทั ้ง 2 สาย ผสมผสานกันจนแทบจะเปนเนื ้อเดียวกัน ตำบลถ้ำสิงห                     

เดิมแยกมาจากตำบลทุงคา ซ่ึงมีอยู 5 หมูบาน ตำบลถ้ำสิงห  มีเนื้อท่ีประมาณ  35.90  ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 22,437.5 ไร พื้นที่ในตำบลเปนแหลงผลิตพืชสวนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน ทุเรียน, 

มังคุด, กาแฟ, ลองกอง, เงาะ, ยางพารา และปาลมน้ำมัน ฯลฯ 

        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลถ้ำสิงห เปนที่คอนขางสูง  สวนมากเปนภูเขา 

สภาพดินเปนดินเหนียวสีแดง เหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตรและการใชประโยชนในท่ีดิน

โดยทั่วไป จึงมีการทำสวนกันเปนสวนใหญ เชน สวนทุเรียน, เงาะ, ลองกอง, กาแฟ, ปาลมน้ำมัน และ

ยางพารา ฯลฯ 

        3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษางานวิจัยที่มีเนื้อหาที่กลาวถึงประเด็นเรื่องการศึกษา

การตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของ

เกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ไดมีผู ทำการศึกษา                   

ไวดังนี้ 

ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) ไดทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 (COVID-19) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสถานภาพสวนบุคคลและพฤติกรรมผู บร ิโภคใน

กรุงเทพมหานครที ่เคยสั ่งอาหารแบบดิลิเวอรี ่ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรคติดเชื ้อไวรัส                                                                 

โคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ย              

ตอเดือน ระดับ การศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 20-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย                

ตอเดือน 20,001-30,000 บาท แอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก LINEMAN รองลงไป 

ไดแก Grab food และ Food Panda ตามลำดับ สำหรับประเภทอาหารที่สั่งมากที่สุด 3 อันดับแรก 
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ไดแก ฟาสตฟูด รองลงไป คือ อาหารตามสั่ง และเครื่องดื่ม ตามลำดับ ทำการสั่งอาหารในชวงเวลา 

12.01-14.00 น. โดยท่ีวัย Gen X สั่งอาหารในจำนวนเงินท่ีมากกวาวัยอ่ืน ๆ  

สุมาลี จุทอง (2563) ไดทำการวิจัยเรื ่องการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นท่ี            

ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย สำนักงานเขตบางกะป มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษานโยบายและ

แนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื ้นที ่ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย 

สำนักงานเขตบางกะป 2) เพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายและแนวทางของรัฐมาใชในการจัดการ             

ภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย สำนักงานเขตบางกะป 3) เพื่อศึกษา

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย 

สำนักงานเขตบางกะป ผลการวิจัยพบวา นโยบายและแนวทางของรัฐในการควบคุมและปองกัน                

การแพรระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดนโยบายในรูปแบบของกฎหมายคือ ประกาศ และขอกำหนด 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด กรุงเทพมหานครแปลง

นโยบายของรัฐบาลออกเปนประกาศกรุงเทพมหานครและใหหนวยงานในสังกัดนำนโยบายไปปฏิบัติ 

สำนักงานเขตบางกะปเปนหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในพื้นที่ใหปลอดจากการติดเชื้อ จึงนำมาตรการควบคุมและปองกันโรคโควิด 19 มา

ปฏิบัติ โดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรวมเปนทีมงานในศูนยบริหารสถานการณ              

โควิด-19 (ศบค.กทม.) ขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครใหเกิดผลสำเร็จ สำนักงานเขตบางกะป

ไดดำเนินงานเชิงรุก อาทิ การคนหาผูปวยในพ้ืนท่ีเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ กิจการหรือกิจกรรมท่ี

สั่งปดชั่วคราวหรือไดรับการผอนคลาย การตั้งจุดตรวจคัดกรอง การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 

สะพานลอย ปายรถประจำทาง จัดหาถังขยะและจัดสถานท่ีท่ีวางถังติดเชื้อ จัดเก็บขยะติดเชื้อไปทำลาย

สรางการรับรูความเขาใจในการปองกันโรคโควิด-19 ในทุกชองทาง และประสานความรวมมือกับ

ประธานชุมชน เจาของกิจการใหชวยในการควบคุมและปองกันโรคโควิด 19 สวนในชุมชนริมคลอง

หัวหมากนอย  พบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 คน หลังจากนั้นไมพบผูติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 

และในพื้นที่เขตบางกะปวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 เปนวันสุดทายที่พบผูติดเชื้อในพื้นที่เขตบางกะป 

ดังนั้น การนำนโยบายไปปฏิบัติและกระบวนการจัดการโรคโควิด-19 ของสำนักงานเขตบางกะป 

ประสบความสำเร็จ 

นภชา สิงหวีรธรรม (2563) ไดทำการวิจัยเรื่องการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพ่ือ                  

1. เพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ               

ทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรูโอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

การรับรู ความรุนแรงของโรค และการรับรู ของหนวยงานเกี ่ยวกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามสถานที่ทำงานและประสบการณ

ทำงาน 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสถานที่ทำงาน และการรับรูกับพฤติกรรมการปองกันโรค               



ธนพล  เอกรัตน 

 
                      
                   581 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตาม              

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงานตำแหนง และวุฒิการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการรับรูความรุนแรงของโรค COVID-19 

อยูในระดับมากทีสุด สวนการรับรูของหนวยงานตอการดำเนินงานควบคุมโรคอยูในระดับมาก สำหรับ

ทันตาภิบาลที่มีสถานที่ทำงานตางกันมีการรับรูของหนวยงานตอการดำเนินงานควบคุมโรค COVID-19 

แตกตางกัน ในขณะที่ทันตาภิบาลมีประสบการณการทำงานดานทันตสาธารณสุขตางกันมีการรับรู    

ความรุนแรงของโรค COVID-19 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 0.05 

ตามลำดับ นอกจากนี ้สถานที ่ทำงานของทันตาภิบาล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน                   

โรค COVID-19 ในประเด็นการรับประทานอาหารที่เพิ ่งปรุงสุกใหมๆ ดวยความรอน (X2 = 4.985,               

p-value = 0.026) และการหลีกเลี ่ยงเขาสถานที่ที ่มีบุคคลพลุกพลานหรือแออัด (X2 = 6.538,                  

p-value = 0.011) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งการรับรูมีความสัมพันธทางบวกใน

ระดับต่ำมากกับพฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 ของทันตาภิบาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ดังนั้น ควรมีการเตรียมความพรอมและความรูใหกับทันตาภิบาล ในทุกหนวยงาน เก่ียวกับ

การปองกันตัวเองสำหรับการปองกันโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงานประจำ 

อโณทัย จัตุพร (2563) ไดทำการวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดการบุคลากร

ทางการแพทยที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ              

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการของบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสเชื้อโควิด-19 ที่เผยแพรใน

ปจจุบัน 2. เพื่อเผยแพรเครื่องมือและวิธีการที่ใชประเมินความเสี่ยง ผลการวิจัยพบวา การประเมิน

ความเสี ่ยงของบุคลากรทางการแพทยอาศัยการประเมินการรับสัมผัสตอเชื ้อไวรัสโควิด-19 โดย           

อาศัยขอมูล เชน ระยะหาง ระยะเวลา และความรุนแรงของเหตุการณสัมผัส การใสหนากากปองกัน

ของผูปวย กิจกรรมที่บุคลากรทำกับผูปวย และการใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลของบุคลากรทาง

การแพทย จากนั้นบุคลากรจะถูกแบงระดับความเสี่ยงออกเปนระดับสูง กลาง และต่ำ โดยมีกระบวน           

การจัดการบุคลากรท่ีเครงครัดแตกตางกัน ท่ีประกอบไปดวย การหยุดการปฏิบัติงานและกักตัว การสง

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 การสังเกตอาการและวัดอุณหภูมิรางกายเปนระยะเวลาอยางนอย 14 วัน หลัง

วันท่ีสัมผัสผูปวยครั้งสุดทาย และการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

วราวุฒิ เกรียงบูรพา  (2563) ไดทำการวิจัยเรื ่องการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กมี

วัตถุประสงคเพื่อที ่จะศึกษาลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก ผลการวิจัยพบวา                                             

เด็กเพียงรอยละ 1-5 ที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อโควิด-19 ผูปวยเด็กที่ติดเชื้อโควิค-19 รอยละ 91                 

ติดเชื ้อมาจากครอบครัวหรือในชุมชน ในเด็กที ่ต ิดเชื ้อโควิด-19 มาดวยการติดเชื ้อปอดอักเสบ                                              

(รอยละ 40.9-64.9), ติดเชื ้อทางเดินหายใจสวนบน (รอยละ 19.3-43.1), ไมมีอาการ (รอยละ                  

12.9-15.8) และอยูในภาวะวิกฤต (รอยละ 0.4) อาการท่ีพบบอยไดแก อาการไอ (รอยละ 44-65) และ

มีไข (รอยละ 41.5-60) การตรวจปอดดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร พบลักษณะความผิดปกติเปน
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แบบ ground-glass opacity (รอยละ 32.7-60), local patchy shadowing (รอยละ 18.7), bilateral 

patchy shadowing (ร อยละ 12.3) และ interstitial abnormalities (ร อยละ 1.2) การติดเชื้อ             

โควิด-19 มีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงนอยในเด็กเมื่อเทียบกับผูใหญ สิ่งสำคัญจากการคนพบนี้คือ 

ผูปวยเด็กสามารถแพรกระจายเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ไดอยางรวดเร็ว กลยุทธในการลดความเสี่ยง             

จากการแพรเชื้อโควิด-19 ในเด็กตองไดรับการแนะนำ 

รัชนีพร ชื่นสุวรรณ (2563) ไดทำการวิจัยเรื่องโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในดาน

ระบบทางเดินอาหารและตับ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 

ในดานตางๆ ไดแกอาการแสดงในระบบทาง เดินอาหารและตับ fecal oral transmission 2. การปองกัน

การติดเชื้อในหองสองกลองระบบทางเดินอาหาร ผลการวิจัยพบวา SARS-CoV-2 เปนภัยคุกคาม

รายแรงของมนุษยโลก เนื่องจากการติดตอเกิดไดงาย โดยในชวงแรกๆ ของการระบาดอาการหลักท่ี

นำมาสูการคัดกรองคือ อาการทางเดินหายใจแตอยางไรก็ตาม เม่ือมีขอมูลรายงานมากข้ึนพบวา อาการ

ทางดานทางเดินอาหารก็พบไดบอยเชนกัน โดยในบางรายเปนอาการนำกอนจะมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจดวยซ้ำ และมีรายงานการตรวจพบอนุภาคของไวรัสในอุจจาระแมวาผลจากการตรวจ   

ในทางเดินหายใจจะเปนลบแลว ดังนั ้นการรณรงคปองกันการแพรระบาดผานทาง fecal oral 

transmission มีความสำคัญอยางยิ่งยวด เพื่อลดการระบาดในชุมขน และองคความรูที่ไดมาจะนำมา

ซ่ึงการพัฒนาการรักษาใหม ๆ ท่ีมุงเนนท่ีระบบทางเดินอาหารในอนาคตอีกดวย 

ปราโมทย ถางกระโทก (2563) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพเก่ียวกับการปองกัน

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั ่วประเทศ มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความรอบรู ดานสุขภาพเกี ่ยวกับ               

การปองกันการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั ่วประเทศ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

พบวา ประชาชนมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับชองทางการแพรกระจายของเชื้อเพียง                   

รอยละ 30.9 มีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลางมืออยางถูกวิธีรอยละ 69.0 มีความรู

และความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการไอและการจามที่ถูกวิธีรอยละ 55.2 มีความรูและความเขาใจท่ี

ถูกตองเกี่ยวกับการสวมใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธีรอยละ 80.0 2) ทักษะการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ

การปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พบวา ประชาชนสวนใหญสามารถคนหา หรือเขาถึง

แหลงขอมูลไดทันทีรอยละ 98.5 และประชาชนสวนใหญสามารถคนหาหรือเขาถึงแหลงขอมูลท่ี           

ถูกตองและทันสมัยรอยละ 97.4 3) ทักษะการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรค            

ติดเชื้อโควิด-19 พบวา ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลขาวสารที่นำเสนอ จากหนังสือพิมพ 

โทรทัศน สื่อออนไลน บุคลากรดานสุขภาพรอยละ 96.9 4) ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปองกัน          

การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พบวา หากมีอาการไข ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย และมี

ประวัติสัมผัสกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 จะไปพบแพทยทันทีรอยละ 99.3 หากสงสัยวาอาจไดรับ
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เชื้อโรค จะแจงรายละเอียดตางๆ กับบุคลากรทางการแพทยผูทำการดูแลรักษา รอยละ 99.7 หากไมมี

อาการเจ็บปวยใด ๆ สามารถออกไปสถานที่ตางๆ ได เนื่องจากไมมีการติดเชื้อและไมสามารถแพรเชื้อ

ใหผูอื่นไดพบมากถึงรอยละ 77.1 5) ทักษะการจัดการตนเองเกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรค             

ติดเชื้อโควิด-19 พบวา ประชาชนทั้งหมดมีการกำหนดเปาหมาย วางแผน ทำตามแผน และทบทวน

แผนการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อปองกันการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6) ทักษะ  

การรูเทาทันสื่อเกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พบวา ประชาชนสวนใหญ               

รอยละ 62.4 หลงเชื่อและจะปฏิบัติตามขาวปลอมท่ีไดรับ 

จากการศึกษางานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวของขางตนพบวา สวนใหญจะประกอบดวยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุการทำงาน สถานท่ี

ปฏิบัติงาน และตำแหนง มีผลตอการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 ของแรงงานตางดาว

ในสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจ

ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณทำงาน 

และรายไดตอเดือน มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 

(COVID -19) ของแรงงานตางดาวในสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

3.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

      ในการศึกษาเรื ่อง การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) 

แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง               

จังหวัดชุมพร มีกรอบแนวความคิดและตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

- การใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน 
 

- การตรวจคัดกรองโควิค-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน 
 

- มาตรการปองกันโควิค-19 ของแรงงานตางดาวในสวนทุเรียน 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร จำนวน 3,464 คน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2563)  

กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

จำนวน 3,464 คน ทำการคำนวณตัวอยางขั้นต่ำ โดยใชสูตรการคำนวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง

จากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 อางถึงใน ธีระดา  ภิญโญ, 2552) ไดกลุ มตัวอยาง 

จำนวน 359 คน และไดทำการสุมตัวอยางเพิ่มอีก 5 % เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย จึงไดทำการเก็บ 

แบบสอบถามในครั้งนี้ จำนวน 377 ชุด ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เปนการเก็บขอมูลใหครบตามตองการ โดยไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 เปนคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตำแหนงงาน ประสบการณทำงาน และรายไดตอเดือน ลักษณะเปนแบบ Check List ใหเลือกตอบ 

     สวนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกับการใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียนในชวงท่ีมีโควิด-19 (COVID -

19) ของเกษตรกรสวนทุเรียน ลักษณะเปนแบบ Check List ใหเลือกตอบ 

สวนท่ี 3 เปนคำถามเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวน

ทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ลักษณะเปนแบบ 

Check List ใหเลือกตอบ 

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวใน

สวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน จังหวัดลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale)  

4.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

    สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) ใช

วิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร การใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียน และ การตรวจคัดกรอง 

โรคโควิค-19 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชวิเคราะหมาตรการ

ปองกันโรคโควิค-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale)  
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5. สรุปผล และอภิปรายผล 

           การศึกษาเรื ่อง การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) 

แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร มีผลการศึกษาและอภิปรายผลนำเสนอ ไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

        1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ตอบแบบสอบถาม                         

จำนวน 377 คน นำเสนอดวย จำนวนและรอยละ แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: จำนวนและรอยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร     

                    ตัวแปร จำนวน (คน) 

( n = 377 ) 

รอยละ 

เพศ   

     ชาย 301 79.80 

     หญิง 76 20.20 

อายุ   

     นอยกวา 20 ป - - 

     20-30 ป 30 8.00 

     31-40 ป 163 43.20 

     40-50ป 127 33.70 

     51-60 ป 40 10.60 

     มากกวา 60 ป 17 4.50 

ระดับการศึกษา   

     ต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลาย 71 18.83 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 209 55.44 

     ปวช./ปวส 97 25.73 

     ปริญญาตร ี - - 

     สูงกวาปริญญาตร ี - - 

ตำแหนง   

     หัวหนาคนงาน/ผูชวยหัวหนาคนงาน 204 54.10 

     นายจาง/เจาของสวน/ผูประกอบการ/เจาของกิจการ 112 29.70 

     นายหนา/ผูวาจาง/ผูรับเหมา 61 16.20 

ประสบการณ   

     นอยกวา 5 ป 30 8.00 

     5-10 ป 163 43.20 
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ตารางท่ี 1: จำนวนและรอยละของลักษณะทางประชากรศาสตร (ตอ)     

                    ตัวแปร จำนวน (คน) 

( n = 377 ) 

รอยละ 

ประสบการณ   

     11-20 ป 127 33.70 

     มากกวา 20 ป 57 15.10 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

     นอยกวา 15,000 บาท 45 11.90 

     15,001-20,000 บาท 93 24.70 

     20,001-30,000 บาท 128 34.00 

     30,001-40,000 บาท 111 29.40 

     มากกวา 40,000 บาท - - 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาผลการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาดานเพศ

พบวา สวนใหญเปนเกษตรกรเพศชาย จำนวน 301 คน คิดเปนรอยละ 79.80 และเพศหญิง จำนวน  

76 คน คิดเปนรอยละ 20.20  

 ดานอายุ พบวา เกษตรกรสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

43.20 รองลงมามีอายุระหวาง 40-50 ป จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 33.70 มีอายุระหวาง             

51-60 ป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.60 มีอายุระหวาง 20-30 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

8.00 และมีอายุมากกวา 60 ป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลำดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จำนวน 209 คน คิดเปนรอยละ 55.44 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช/ปวส. 

จำนวน 97 คน คิดเปนรอย 25.73 ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสูงกวาปริญญาตรี 

 ดานตำแหนง พบวา เกษตรกรสวนใหญมีตำแหนงหัวหนาคนงาน/ผูชวยหัวหนาคนงาน จำนวน 

204 คน คิดเปนรอยละ 54.10 รองลงมามีตำแหนงนายจาง/เจาของสวน/ผูประกอบการ/เจาของกิจการ 

จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.70 และมีตำแหนงนายหนา/ผูวาจาง/ผูรับเหมา จำนวน  61 คน  

คิดเปนรอยละ 16.20 ตามลำดับ 

 ดานประสบการณทำงาน พบวา เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณทำงาน 5-10 ป จำนวน 

163 คน คิดเปนรอยละ 43.20 รองลงมามีประสบการณทำงาน 11-20 ป จำนวน 127 คน คิดเปนรอย

ละ 33.70 มีประสบการณทำงานมากกวา 20 ป จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.10 และมีประสบการณ

ทำงานนอยกวา 5 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลำดับ 
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 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 30,000 บาท 

จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมามีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 30,001- 40,000 บาท                                    

จำนวน 111 คน คิดเปนรอยละ 29.40 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000- 20,000 บาท จำนวน 93 คน       

คิดเปนรอยละ 24.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 15,000  จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 11.90 

ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 40,000 บาท    

2. ผลการวิเคราะหการใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียนในชวงโควิด-19 ของเกษตรกรสวน

ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นำเสนอดวยจำนวน และรอยละแสดงผลการวิเคราะห

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: จำนวนและรอยละของการใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียน   

ตัวแปร จำนวน (คน) 

( n = 377 ) 

รอยละ 

มีแรงงานตางดาวในสวนของทานก่ีคน   

     1-5 คน 20 5.30 

     6-10 คน 121 32.10 

    11-20 คน 125 33.20 

    มากกวา 20 คน 111 29.40 

แรงงานตางดาวในสวนของทานสญัชาติใด   

    พมา 363 96.30 

    ลาว 3 0.80 

    กัมพูชา 6 1.60 

    ท้ัง 3 สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา 5 1.30 

    อ่ืน ๆ - - 

แรงงานตางดาวในสวนของทานมปีระสบการการทำงาน

มาแลวก่ีป 

  

    1-5 ป 132 35.00 

    6-10 ป 173 45.90 

    11-20 ป 72 19.10 

    มากกวา 20 ป - - 

คาจางตอเดือนของแรงงานตางดาว   

    นอยกวา 15,000 บาท 210 55.70 

    15,000 -20,000 บาท 157 41.60 

    20,001 -30,000 บาท 10 2.70 

    มากกวา 30,000 บาท - - 
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ตารางท่ี 2: จำนวนและรอยละของการใชแรงงานตางดาวในสวนทุเรียน  (ตอ) 

ตัวแปร จำนวน (คน) 

( n = 377 ) 

รอยละ 

แรงงานตางดาว 1 คน มีการรับจางในสวนก่ีสวน   

    1 สวน 146 38.70 

    2-3 สวน 221 58.60 

    3-4 สวน 10 2.70 

    มากกวา 4 สวน - - 

 
  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแรงงานในสวนทุเรียนมีผลการวิเคราะหดังนี้  

  ดานจำนวนแรงงานตางดาวในสวน พบวา เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานตางดาวในสวน 11-20 คน 

จำนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 33.20 รองลงมามีแรงงานตางดาวในสวน 6-10 คน จำนวน 121 คน 

คิดเปนรอยละ 33.10 มีแรงงานตางดาวในสวน มากกวา 20 คน จำนวน 111 คน คิดเปนรอยละ 29.40 

แล.ะมีแรงงานตางดาวในสวน 1-5 คน จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.30 ตามลำดับ 

 ดานสัญชาติของแรงงานตางดาวในสวน พบวา แรงงานตางดาวในสวนสวนใหญเปน สัญชาติ 

พมา คิดเปนรอยละ 96.30 รองลงมาแรงงานตางดาวมีสัญชาติกัมพูชา จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

1.60 แรงงานตางดาวในสวนมีท้ัง 3 สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 และ

แรงงานตางดาวในสวนมีสัญชาติลาว จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลำดับ 

 ดานประสบการณการทำงานของแรงงานตางดาว พบวา แรงงานตางดาวมีประสบการณ             

การทำงาน  6-10 ป จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.90 รองลงมาแรงงานตางดาวมีประสบการณ

การทำงาน 1-5 ป จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางท่ีมีแรงงาน

ตางดาวมีประสบการณในการทำงานมากกวา 20 ป 

 ดานคาจางตอเดือน พบวา แรงงานตางดาวสวนใหญมีคาจางตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท 

จำนวน 210 คน คิดเปนรอยละ 55.70 รองลงมา แรงงานตางดาวมีคาจางตอเดือน 15,000-20,000 บาท 

จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 41.60 และ แรงงานตางดาวมีคาจางตอเดือน 15,000-20,000 บาท   

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลำดับ และไมพบแรงงานตางดาวที่มีคาจางตอเดือนมากกวา 

30,000 บาท 

 ดานแรงงานตางดาว 1 คนมีการรับจางทำงานในสวนกี่สวน พบวา แรงงานตางดาว มีการรับจาง

ทำงาน 2-3 สวน จำนวน 221 คน คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมาแรงงานตางดาว มีการรับจาง 1 สวน 

จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 38.70 และแรงงานตางดาวมีการรับจางทำงาน 3-4 สวน จำนวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลำดับ และไมพบแรงงานตางดาวมีการรับจางทำงานมากกวา 4 สวน 
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 สรุปการใชแรงงานในสวนทุเรียนสวนใหญ มีจำนวน 11-20 คน แรงงานตางดาวสวนใหญมี

สัญชาติพมา แรงงานตางดาวมีประสบการณทำงาน 6-10 ป คาจางตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และ

แรงงานตางดาวรับจางทำงานในสวน 2-3 สวน 

 3. ผลการวิเคราะหการคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร 

นำเสนอดวยจำนวน และรอยละแสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3: จำนวนและรอยละของการตรวจคัดกรองโรคโควิค-19        

ตัวแปร จำนวน (คน) 

( n = 377 ) 

รอยละ 

สวนของทานมีแรงงานท่ีติดโควิค-19   

     1  คน 38 10.05 

     2 คน 102 27.05 

     3 คน 64 17.00 

     มากกวา 3 คน 21 5.60 

     ไมมี่แรงงานตางดาวท่ีติดโควิค-19 152 40.30 

ชวงท่ีมีโควิค-19 สวนของทานมกีารรับแรงงานตางดาวกี่คน   

    1-2  คน 184 48.8 

    3-4 คน - - 

    5-6 คน - - 

    มากกวา 6 คน - - 

    ไมมี่การรับแรงงานตางดาว  193 51.2 

มีการตรวจคัดกรองโควิค-19แรงงานตางดาวในสวนของทาน      

หรือไม 

  

     มี 370 98.10 

     ไมม ี 7 1.90 

แรงงานตางดาวในสวนของทานไดรับการตรวจคัดกรอง     

โควิค-19 โดยหนวยงานใด 

  

     จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 160 42.40 

     ผูใหญบาน/องคการบรหิารสวนตำบล (อบต.) 148 39.30 

     โรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล 15 4.00 

     สำนักงานสาธารณสุข 54 14.30 

     สำนักงานจัดหางาน - - 

     สำนักงานจังหวัด - - 

     อ่ืน ๆ - - 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน

ของเกษตรกร มีผลการวิเคราะหดังนี้  

 ดานในสวนมีแรงงานติดโควิค พบวา ในสวนแรงงานสวนใหญไมมีแรงงานตางดาวติดโควิด-19 

จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 40.30 รองลงมาแรงงานตางดาวติดโควิด-19 2 คน จำนวน 102 คน                                         

คิดเปนรอยละ 27.10 แรงงานตางดาวติดโควิด-19 3 คน จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.00 แรงงาน

ตางดาวติดโควิด-19 1 คน จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.05 แรงงานตางดาวติดโควิด-19 มากกวา 

3 คน จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.60 ตามลำดับ   

 ดานชวงที่มี โควิด-19 สวนมีการรับแรงงานตางดาวหรือไม พบวา สวนใหญในชวงโควิค-19 

สวนไมมีการรับแรงงานตางดาว จำนวน 193 คน คิดเปนรอยละ 51.20 และในชวงโควิค-19 สวนมีการ

รับแรงงานตางดาว 1-2 คน จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 48.80 และไมพบสวนท่ีรับแรงงานตางดาว 

3-4 คน  5-6 คน และมากกวา 6 คนในชวงโควิค-19  

 ดานในสวนมีการคัดกรองโควิด-19 หรือไม พบวา ในสวนมีการคัดกรองโควิค-19 จำนวน 370 

คน คิดเปนรอยละ 98.10 และไมมีการคัดกรองโควิค-19 จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.90 

 ดานในสวนมีการคัดกรองโควิด-19จากหนวยงานใด พบวาในสวนสวนใหญมีการคัดกรอง

แรงงานตางดาวจากหนวยงานดาน จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน  

160 คน คิดเปนรอยละ 42.40 รองลงมาไดรับการคัดกรองจากผูใหญบาน/องคการบริหารสวนตำบล 

(อบต.) จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 39.30 ไดรับการคัดกรองจากสำนักงานสาธารณสุข จำนวน             

54 คน คิดเปนรอยละ 14.30 และไดรับการคัดกรองจากโรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล จำนวน   

15 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลำดับและสวนไมไดรับการคัดกรองจากสำนักงานจัดหางาน และ

สำนักงานจังหวัด  

 4 . ผลการวิเคราะหมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของ

เกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นำเสนอดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน มีผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรการปองกันโควิค-19 ในสวนทุเรียน 

มาตรการปองกันโควิค-19 ในสวนทุเรียน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับปฏิบัติ 

สวมหนากากอนามยัหรือหนากากผาอยางถูกวิธีทุกครั้ง

ตลอดเวลาท่ีออกนอกเคหะสถาน/สถานท่ีพำนัก/ขณะทำงาน 

4.38 .624 มากท่ีสุด 

ลางมือดวยสบูและแอลกอฮอลเจลเปนประจำ 4.25 .651 มากท่ีสุด 

รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย  

1-2 เมตร 

4.41 .659 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรการปองกันโควิค-19 ในสวนทุเรียน (ตอ) 

มาตรการปองกันโควิค-19 ในสวนทุเรียน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับปฏิบัติ 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัหรือเขาไปยังสถานท่ีแออัดและมีคนจำนวน

มาก 

4.47 .692 มากท่ีสุด 

เลี่ยงการรับประทานอาหารรวมกันหรือหากรับประทานอาหาร

รวมกันใหใชชอนกลางสวนตัว 

4.50 .632 มากท่ีสุด 

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการทำสวนเปน

ประจำทุกวัน 

4.44 .642 มากท่ีสุด 

ทำความสะอาดพ้ืนท่ีผิวสมัผสัและขาวของเครื่องใชในบานเปน

ประจำทุกวัน 

4.31 .766 มากท่ีสุด 

8. การใหคำแนะนำในการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา

อยางถูกตองหรือถูกวิธี 

4.37 .719 มากท่ีสุด 

9. การใหคำแนะนำในการลางมือและลางมือดวยแอลกอฮอล

เจล อยางถูกตองหรือถูกวิธี 

4.31 .769 มากท่ีสุด 

10. การใหคำแนะนำในการไอ จาม ท่ีถูกวิธี 4.20 .795 มาก 

รวม 4.37 .586 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวใน

สวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบวา มาตรการปองกัน

โควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน ของเกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอ

เมือง จังหวัดชุมพรในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) เมื่อพิจารณา

คาเฉลี่ยการปฏิบัติพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 9 ขอ คือ เลี่ยงการรับประทาน

อาหารรวมกันหรือหากรับประทานอาหารรวมกันใหใชชอนกลางสวนตัว (คาเฉลี ่ยเทากับ 4.50) 

รองลงมาคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเขาไปยังสถานท่ีแออัดและมีคนจำนวนมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.47) 

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการทำสวนเปนประจำทุกวัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.44) รักษา

ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1-2 เมตร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.41) สวมหนากาก

อนามัยหรือหนากากผาอยางถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาท่ีออกนอกเคหะสถาน/สถานท่ีพำนัก/ขณะทำงาน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) การใหคำแนะนำในการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาอยางถูกตองหรือ 

ถูกวิธี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสและขาวของเครื่องใชในบานเปนประจำ            

ทุกวัน และการใหคำแนะนำในการลางมือและลางมือดวยแอลกอฮอลเจล อยางถูกตองหรือ ถูกวิธี 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) ลางมือดวยสบูและแอลกอฮอลเจลเปนประจำ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.25) และ ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การใหคำแนะนำในการไอ จาม ท่ีถูกวิธี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)   
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) แรงงานตางดาวใน

สวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร มีประเด็น

สำคัญนำมาอภิปรายผลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางเปนเพศชาย อายุ

ระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหนงหัวหนาคนงาน/ผูชวยหัวหนาคนงาน 

ประสบการณทำงาน 5-10 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 30,000 บาท สอดคลองกับผลการศึกษา

ของสอดคลองกับผลการศึกษา นภชา สิงหวีรธรรม (2563) เรื่องการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน            

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พบวา การ

รับรู โอกาสเสี ่ยงจากการปฏิบัติงานและการรับรู ความรุนแรงของโรค COVID-19 ที่พบวา ปจจัย             

สวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค COVID-19 

จากการวิจัยพบวา การใชแรงงานในสวนทุเรียนสวนใหญ มีจำนวน 11-20 คน แรงงานตางดาว

สวนใหญมีสัญชาติพมา แรงงานตางดาวมีประสบการณทำงาน 6-10 ป คาจางตอเดือนนอยกวา  

15,000 บาท และแรงงานตางดาวรับจางทำงานในสวน 2-3 สวน แสดงวาเกษตรกรสวนทุเรียนมีการ 

ใชแรงงานตางดาว สัญชาติพมามากที่สุด โดยแรงงานตางดาวรับจางทำงานในสวนทุเรียน 2-3 สวน 

เปนสวนใหญ และคาจางตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และสอดคลองกับ กรมควบคุมโรค (2563) ท่ี

การตรวจพบผูติดเชื้อในตลาดกลางกุงมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ถือวามากที่สุดในประเทศไทย ซ่ึง

ภายใน 1 วันพบ ผูติดชื้อ 500 กวาราย ผูติดเชื้อ 90 เปอรเซ็นตเปนแรงงานตางดาวชาวเมียนมาร เปน

การระบาดในวงกวางที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกลเคียง เนื่องจากประเทศไทย                   

มีชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมารและมีความเสี่ยงท่ีอาจจะมีการเดินทางผานเขาออกบริเวณ

ชายแดน จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในประเทศไทยได การเฝาระวังในประชากร

กลุมแรงงานตางดาวท่ีพบในประเทศไทยจึงมีความสำคัญ    

จากการวิจัยพบวา การคัดกรองโควิค-19 แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนในชวงโควิค-19   

(COVID-19) พบวา แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร พบวา สวนใหญไมมีแรงงาน ตางดาวท่ี

ติดโควิด-19 และในชวงที่มีโควิด-19 สวนใหญสวนทุเรียนไมมีการรับแรงงานตางดาว ในสวนมีการ              

คัดกรองโควิด-19 โดยไดรับการคัดกรองสวนใหญจากจิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

(อสม.) สอดคลองกับผลการศึกษาของปราโมทย ถางกระโทก (2563) เรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพ

เกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-

19) กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่พบวา การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรอาศัย

การประเมินการรับสัมผัสตอเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยขอมูล เชน ระยะหาง ระยะเวลา และความ

รุนแรงของเหตุการณสัมผัส การใสหนากากปองกันของผูปวย กิจกรรมที่บุคลากรทำกับผูปวย และการ

ใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย จากนั้นบุคลากรจะถูกแบงระดับความเสี่ยง



ธนพล  เอกรัตน 
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ออกเปนระดับสูง กลาง และต่ำ โดยมีกระบวนการจัดการบุคลากรท่ีเครงครัดแตกตางกัน ท่ีประกอบไป

ดวย การหยุดการปฏิบัติงานและกักตัว การสงตรวจหาเชื้อโควิด-19 การสังเกตอาการและวัดอุณหภูมิ

รางกายเปนระยะเวลาอยางนอย 14 วัน หลังวันที่สัมผัสผูปวยครั้งสุดทาย และการปฏิบัติตามหลัก

สุขอนามัย สอดคลองกับสำนักจัดหางานจังหวัดชุมพร (2563) เรื่องมาตรการกำกับดูแล ปองกัน และ

เฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในแรงงานตางดาว                  

ขอความรวมมือนายจางสถานประกอบการ กำชับแรงงานตางดาวที่อยูในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

ขอกำหนด เพ่ือลดอัตราเสี่ยงการแพรระบาดของโรคโควิด -19   

 จากการวิจัยพบวา มาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนระดับ              

มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะภาครัฐมีมาตรการเขมงวดเกี่ยวกับการเขามารับจางของแรงงานตางดาวที่เขา            

มารับจางในประเทศไทย และพบวาติดเชื้อโควิค-19 มากที่สุด สอดคลองกับกรมควบคุมโรค, (2563) 

ที่วา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเมียนมาร ซึ่งมีรายงาน

ผูปวยเพิ่มมากขึ ้นมาตั้งแตเดือนพฤษภาคมและสูงขึ้นอยางตอเนื ่องตั้งแตเดือนกันยายน 2563 - 

พฤศจิกายน 2563 ประเทศเมียนมารมีรายงานผูติดเชื้อกวา 63,000 ราย และเสียชีวิต 1,461 ราย 

สอดคลองกับ สำนักงานจังหวัดชุมพร (2564) ที่มีคำสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 1113/2564 เรื่องมาตรการ               

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในดาน

การเดินทางมาตรการสวนบุคคลและมาตรการครัวเรือน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมาลี                  

จุทอง (2563) เรื ่องการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย 

สำนักงานเขตบางกะป ที่พบวาในชวงสถานการณโควิค-19 ไดนำมาตรการควบคุมและปองกันโรค                  

โควิด-19 มาปฏิบัติ โดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรวมเปนทีมงานในศูนยบริหาร

สถานการณโควิด 19 (ศบค.กทม.) ขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครใหเกิดผลสำเร็จ และ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร (2563) ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตทำงาน

ใหกับแรงงานตางดาว ไดตระหนักถึงความสำคัญและเขมงวดในการตรวจติดตามดูแล โดยออก

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุมแรงงานตางดาว โดยขอความรวมมือไปยัง

นายจาง สถานประกอบการ ซึ่งอยูใกลชิดกับแรงงานตางดาวมากที่สดุ กำชับใหแรงงานตางดาวที่อยูใน

ความรับผิดชอบการจางงานของตน ปฏิบัติตามขอกำหนดและมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด 

(สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร, 2564) 
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6. สรุปและขอเสนอแนะ  

 การศึกษาเรื่อง การตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิด-19 (COVID -19) แรงงานตางดาว  

ในสวนทุเรียนของเกษตรกรสวนทุเรียน กรณีศึกษา : ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สรุป              

ผลการศึกษาและขอเสนแนะ ดังนี ้

    1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเกษตรกรเพศชาย 

อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหนงหัวหนาคนงาน/ผูชวยหัวหนา

คนงาน ประสบการณทำงาน 5-10 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 30,000 บาท  

    2. การใชแรงงานในสวนทุเรียนสวนใหญ มีจำนวน 11-20 คน แรงงานตางดาวสวนใหญมี

สัญชาติพมา แรงงานตางดาวมีประสบการณทำงาน 6-10 ป คาจางตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท และ

แรงงานตางดาวรับจางทำงานในสวน 2-3 สวน  

    3. การคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร พบวา 

สวนใหญไมมีแรงงานตางดาวที่ติดโควิด-19 และชวงที่มีโควิด-19 สวนไมมีการรับแรงงานตางดาว                            

ในสวนมีการคัดกรองโควิด-19 และไดรับการตรวจคัดกรองโดย จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม.) และ มาตรการปองกันโควิด-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียน ของ

เกษตรกรสวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ             

มากท่ีสุด  

    4. มาตรการการปองกันโควิค-19 (COVID-19) แรงงานตางดาวในสวนทุเรียนของเกษตรกร

สวนทุเรียน ตำบลถ้ำสิงห อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบวา อยูในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 

6.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา           

จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนทุเรียนควรใหความสำคัญกับจำนวนแรงงานตางดาวใน

สวน เจาของสวนทุเรียนควรใหความสำคัญกับจำนวนแรงงานตางดาว และไมควรรับแรงงานตางดาว

เพิ่มในชวงโควิด-19 และใหการดูแลและปองกันโควิค-19 แรงงานตางดาวอยางใกลชิด และควรรักษา

หางทางสังคมในการทำงานในทุกสถานท่ี เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค-19 

จากการศึกษาพบวา ในสวนทุเรียนมีแรงงานตางดาว 1 คนทำงาน 2-3 สวน เพราะแรงงาน           

ตางดาวอาจติดเชื้อโควิด-19 มาจากสวนอื่น ดังนั้น เจาของสวน/หัวหนาคนงาน ตองตรวจ คัดกรอง

กอนแรงงานตางดาวกอนเขาทำงานทุกครั้ง และใชมาตรการการเวนระยะหางทางสังคมกับแรงงาน            

ตางดาวและกับแรงงานทุกคนท่ีรับจางทำงานในสวนทุเรียนของตนอยางเครงครัด  

จากการศึกษาพบวา คาจางตอเดือนของแรงงานตางดาวมีรายไดนอย ซึ่งอาจมีปญหาเรื ่อง

คาใชจายในการซื้ออุปกรณปองกันโควิค-19 เจาของสวนทุเรียนควรจัดหาเรื่องอุปกรณที่ใชในการ

ปองกันโควคิ-19 เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอลหรือเจลลางมือใหกับแรงงานที่เขามาทำงานในสวน
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ทุเรียนทุกคน และวัดอุณหภูมิทุกครั้งกอนเขาทำงานในสวน เพื่อปองกันโรคโควิด-19เบื้องตน และควร

มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 กับแรงงานตางดาวตามมาตรการของจังหวัดอยางเครงครัด 

6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

      1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะสวนทุเรียน ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงค อำเภอเมือง                       

จังหวัดชุมพร ควรศึกษาการตรวจคัดกรองและมาตรการปองกันโควิค-19 ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดชุมพร 

เพื่อไดขอมูลครบถวน และเปนแนวทางในการปองกันการระบาดของโรคโควิค-19  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

      2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึก ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ และสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของสวน

และแรงงานตางดาวที่ทำงานในสวน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนยิ่งขึ้น และไดทราบถึงปญหาซึ่งเปน

ขอมูลสำคัญท่ีสามารถนำมาวางแผนในการปองกันการแพรระบาดของโควิค-19 ไดดียิ่งข้ึน 
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คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของ 

ขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ 
 

 

 

ธนภรณ  โสตถิอุดม0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเกี ่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของขาราชการ

สวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุมตัวอยาง จำนวน 221 คน สถิติ

เชิงพรรณาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี การหาคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชวีิต

ในการทำงาน ไดแก t-Test และ One-Way ANOVA สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ

กับคุณภาพชีวิตในการทำงานใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

ผลการศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้ 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.6) มี 

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 41.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 64.7) มีสถานภาพ

โสด (รอยละ 58.8) เปนขาราชการ (รอยละ 66.1) มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ป (รอยละ 29.9) 

และมีเงินเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 33.0) 2) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตใน             

การทำงานอยูในระดับสูง (𝑋𝑋 �=3.84) ) (ซึ่งดานที่กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานสูงสุด 

คือ ความเกี ่ยวของสัมพันธกับสังคม (𝑋𝑋� =4.02) และดานที ่กลุ มตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตใน                 

การทำงานต่ำสุด คือ คาตอบแทน (𝑋𝑋� =3.53) 3) ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคการอยู

ในระดับสูง (𝑋𝑋� =4.15) 4) กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มี

ระดับความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่กลุมตัวอยาง

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจางงาน และเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับความผูกพัน

ตอองคการไมแตกตางกัน 5) ในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของกลุม

ตัวอยาง มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งความสัมพันธ 

อยูในระดับปานกลาง (r=0.529**) โดยความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน              

การทำงานดานสภาพแวดลอมในการทำงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมากท่ีสุด (r=0.520**) 

และดานของคุณภาพชีวิตในการทำงานที ่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการต่ำที ่สุด คือ                

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (r=0.304**) 

 
คำสำคัญ: ความผูกพันตอองคการ  คุณภาพชีวิตในการทำงาน  หนวยงานภาครัฐ 

1. บทนำ 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม กิจกรรมการใชน้ำสวนใหญของประเทศจึง

เปนไปเพื่อการเกษตรกรรม แตเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมของประเทศไทยมี

ความแตกตางกัน ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ำเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม มีภารกิจการเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผนและมาตรการที่เกี ่ยวของกับ

ทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการพัฒนาอนุรักษฟนฟูรวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตามประเมินผล

และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำพัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐานและถายทอดเทคโนโลยีดาน

ทรัพยากรน้ำท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมน้ำเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน  

 จากแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำ (HR Scorecard) ระยะเวลา             

5 ป (พ.ศ. 2562-2566) และจากรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำป 2563 ของสวนราชการ

ระดับกรม พบวา สัดสวนการลาออกและสาเหตุอื่น ๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูลดังกลาว             

ทำใหพบปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก 1) การตัดโอนอัตรากำลังจากผลการ           

ถายโอนภารกิจใหหนวยงานอื่น ซึ่งสงผลกระทบตอกรอบอัตรากำลัง ทำใหขาดอัตรากำลังในการ

ปฏิบัติงานและเกิดความลาชาในระยะเวลาที่หนวยงานตองปรับโครงสรางใหม 2) การโอนและลาออก

ไปรับราชการในสวนราชการอื่นเปนจำนวนมาก เนื่องจากตองการยายกลับภูมิลำเนา ยายตามคูสมรส 

หรือตองการความกาวหนาในสายอาชีพ 3) การสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงานของขาราชการในกรม

ทรัพยากรน้ำ บางตำแหนงตองมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทำงาน ทำใหไมสามารถหา                 

ผู มาปฏิบัติงานทดแทนไดทันที 4) มีการรับโอนบุคลากรจากหลาย ๆ หนวยงาน พบปญหาเรื ่อง

วัฒนธรรม คานิยม ในการทำงานท่ีแตกตางกัน 
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 ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอ

องคการของขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ โดยวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการ เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงเสริมความผูกพันตอองคกร 

เพราะคุณภาพชีวิตในการทำงานเปนสวนสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน 

กลาวคือ หากในบุคลากรในองคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ก็จะเกิดความรูสึกที่มั่นคงในชีวิต 

ทำใหเกิดความสุขทั ้งทางกายและทางใจ สงผลใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานดีข้ึน 

บุคลากรในองคการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

2. คำถามการวิจัย 

2.1 คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง กรม

ทรัพยากรน้ำ อยูในระดับใด 

2.2 ปจจัยใดที ่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง กรม

ทรัพยากรน้ำ 

2.3 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อสงเสริมความผูกพันตอองคกรของ

ขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ เปนอยางไร 

3. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือสำรวจระดับความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ 

3.2  เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ

ขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ 

3.3  เพื ่อพัฒนาแนวทางในการสงเสริมความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง       

กรมทรัพยากรน้ำ 

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา งานวิจัยครั้งนี้ผูศึกษามุงศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและ

ระดับความผูกพันตอองคการของขาราชการสวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ และวิเคราะหปจจัยที ่มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการทำงาน  

4.2 ขอบเขตดานดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงาน ณ สวนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และ

ลูกจางชั่วคราว ซ่ึงมีจำนวน 491 คน โดยการคำนวณกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน ไดจำนวน 

221 คน 
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4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี คือ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา ผูวิจัยไดเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 

2564 

5. วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผานวิธีการศึกษา              

เชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอคำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

สวนท่ี 2 ขอคำถามเกี่ยวกับความผูกพันในองคการ และสวนท่ี 3 ขอคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน            

การทำงานและความผูกพันตอองคการ และใชขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Analysis) เปนคำถามในลักษณะมาตราวัดประเมินคา (Rating scale) โดยกำหนด

เกณฑการใหคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย

อยางยิ่ง จากนั้นนำขอมูลทั้งหมดไปประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อประมวลผลหาคาทางสถิติ 

ซึ ่งคาสถิติที ่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี (Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-Test และ One-Way ANOVA 

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s Correlation) 

6. ผลการศึกษา 

6.1 ขอคำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.6 

มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปน               

รอยละ 29.0 ในดานการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.7 รองลงมา คือ 

ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 28.1 ดานสถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 58.8 

รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 38.5 ดานประเภทการจางงานสวนใหญเปนขาราชการ 

รอยละ 66.1 รองลงมา คือ พนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 24.4 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยูในชวง 5-10 ป รอยละ 29.9 รองลงมา คือ มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานต่ำกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 26.7 ดานเงินเดือนสวนใหญอยูในชวง 20,001-30,000 บาท              

คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา คือ ชวงเงินเดือน 10,001-20,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 29.9 

  6.2 ขอคำถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง

มีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยูในระดับสูง (𝑋𝑋� = 3.84) เมื่อพิจารณารายดาน จากตารางท่ี 4.16 พบวา 

ประเด็นท่ีความเห็นของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม (𝑋𝑋� = 4.02) 
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รองลงมา คือ การบูรณาการทางสังคมในองคการหรือการทำงานรวมกัน (𝑋𝑋� =3.98) และประเด็นท่ี

ความเห็นของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ คาตอบแทน (𝑋𝑋� =3.53) แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทำงานของกลุมตัวอยาง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 𝑿𝑿� SD การแปลผล 
1. คาตอบแทน 3.53 0.927 ระดับสูง 

2. สภาพแวดลอมในการทำงาน 3.92 0.698 ระดับสูง 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3.93 0.669 ระดับสูง 

4. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3.78 0.763 ระดับสูง 

5. การบูรณาการทางสังคมในองคการหรือการทำงานรวมกัน 3.98 0.583 ระดับสูง 

6. ปจจัยธรรมนูญในองคการ 3.85 0.672 ระดับสูง 

6. ปจจัยธรรมนูญในองคการ 3.85 0.672 ระดับสูง 

7. ความสมดลุระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 3.74 0.781 ระดับสูง 

8. ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 4.02 0.585 ระดับสูง 

 
 6.3 ขอคำถามเกี่ยวกับความผูกพันในองคการ 

 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความ

ผูกพันตอองคการดานความตั้งใจและความพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยูเพื ่อองคการสูงที่สุด 

(𝑋𝑋�=4.27) รองลงมา คือ ดานความศรัทธาและเชื่อมั่นในเปาหมายและคุณคาขององคการ (𝑋𝑋�=4.12) 

และดานความตั้งใจที่จะเปนสมาชิกองคการ (𝑋𝑋�=4.06) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา กลุม

ตัวอยางมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�=4.15) แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยความผูกพันของกลุมตัวอยาง 

ความผูกพันในองคการ 𝑿𝑿� SD การแปลผล 

1. ความศรัทธาและเช่ือมั่นในเปาหมายและคณุคาขององคการ 4.12 0.694 ระดับสูง 

2. ความตั้งใจและความพรอมท่ีจะใชความพยายามท่ีมีอยูเพ่ือ  

    องคการ 

4.27 0.662 ระดับสูงมาก 

3. ความตั้งใจท่ีจะเปนสมาชิกของคการ 4.06 0.767 ระดับสูง 
 

 6.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความผูกพันตอองคการ 

 ผูวิจัยไดศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจางงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือน สามารถสรุป

ผลไดดังนี้  

1. กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีระดับ

ความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2. กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจางงาน และ

เงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  

 5. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ 

 ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการ                  

ของกลุมตัวอยาง โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3: ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอองคการของกลุม

ตัวอยาง (n = 221) 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ความผูกพันตอองคการ 

คาสัมประสิทธิ์ (r) Sig (2-tailed) ระดับความสัมพันธ 
คาตอบแทน 0.401** 0.000 ระดับปานกลาง 

สภาพแวดลอมในการทำงาน 0.520** 0.000 ระดับปานกลาง 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 0.520** 0.000 ระดับปานกลาง 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 0.429** 0.000 ระดับปานกลาง 

การบูรณาการทางสังคมในองคการหรือการทำงาน

รวมกัน 

0.479** 0.000 ระดับปานกลาง 

ธรรมนูญในองคการ 0.467** 0.000 ระดับปานกลาง 

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 0.304** 0.000 ระดับปานกลาง 

ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 0.475** 0.000 ระดับปานกลาง 

    **มีระดับนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันตอ

องคการ พบวา ในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับความผูกพัน

ตอองคการอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง (r=0.529**) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ความผูกพันตอองคการสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานดานสภาพแวดลอมในการทำงาน

และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมากท่ีสุด (r=0.520**) รองลงมา คือ ดานการบูรณาการทางสังคม

ในองคการหรือการทำงานรวมกัน (r=0.479**) และดานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ           

ต่ำท่ีสุด คือ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (r=0.304**) 
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7. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สภาพแวดลอมใน             

การทำงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการบูรณาการทางสังคมในองคการหรือการทำงาน

รวมกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน 3 ดาน ดังนี้ 

7.1 สภาพแวดลอมในการทำงาน 

  องคการจึงควรปรับสถานท่ีทำงานใหนาอยูและมีความรูสึกอยากทำงานมากยิ่งข้ึน โดยยึดหลัก 

4 ประการ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ประกอบดวย 

1) สะอาด คือ การปรับปรุงสถานที่ทำงานตามหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลกัษณะ และสรางนิสัย) 

2) ปลอดภัย คือ การสรางความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยใหบุคลากรในองคการ

ตอสถานท่ีทำงาน  

3) สิ่งแวดลอมที่ดี คือ การสรางความเชื่อมั่นในดานสุขภาพของบุคลากรในองคการ

ตอสถานท่ีทำงาน รวมถึงการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

4) มีชีวิตชีวา คือ การสรางขวัญและกำลังใจตอบุคลากรในองคการ ดวยกิจกรรม

นันทนาการ เชน การออกกำลังกาย เปนตน  

 นอกจากนี้องคการควรสรางบรรยากาศการทำงานที่เปนกันเองในองคการ โดยจัดใหมีพื้นท่ี 

Co-working space พรอมท้ังอุปกรณสำนักงานและอุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ เชน เครื่องถาย

เอกสาร อินเทอรเน็ตแบบไรสาย เปนตน เพื่อใหบุคลากรในองคการไดมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู  

7.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 เพื่อปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตใหม องคการควรนำเทคโนโลยีเขามาปรับใชในองคการใหมากข้ึน 

ในเรื่องของการฝกอบรมบุคลากรและการเปดการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงานใน

องคการใหเปนแบบออนไลน ทำใหบุคลากรสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาแคมีอินเตอรเน็ต และยัง

สามารถจัดอบรมไดตอเนื่อง ทำใหประเมินผลไดบอยขึ้น ดังนั้นองคการสามารถวางแผนการพัฒนา

บุคลากรแบบระยะยาวได 

7.3 การบูรณาการทางสังคมในองคการหรือการทำงานรวมกัน 

 องคการควรจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายขององคการ ตลอดจน

วัฒนธรรมและคานิยมขององคการ เพ่ือสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองคการ และ

ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองค เชน การจัดกิจกรรมกีฬากระชับ 
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สัมพันธ โดยกำหนดใหมีกิจกรรมปละครั้งและใหหมุนเวียนสถานที่จัดกิจกรรมใหครบทั้ง 12 แหง 

(กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11) และจัดกิจกรรมสัมมนา ซึ่งเปนการรวมตัว

ของบุคลากรแตละหนวยงานที่มีสายงานตรงกัน โดยมีเปาหมายใหบุคลากรในองคการไดรูจักและสราง

ความสัมพันธอันดีตอกัน เพื่อสะดวกในการทำงานรวมกันและสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร                  

ในองคการ 
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ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณยี  

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

 

 

ธัชปภา พุมสุวรรณ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระเรื ่อง ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานกรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด มีวัตถุประสงค คือ 1) 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงตอผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย

ไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 2) เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบไปดวยปจจัย 7 ดาน ไดแก ดานความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ ดานความคาดหวังในการพยายาม ดานอิทธิพลทางสังคม ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก

ในการใชงาน ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน ดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน และดานความวิตกกังวล 

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากร

ฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด จำนวน 128 คน โดยการวิเคราะหขอมูลโดยการหา 

คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t – test One-way ANOVA การหา

ความความสัมพันธโดยการการหาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบเพียร สัน (Pearson’s Product – 

Moment Correlation Coefficient) แล ะ  Stepwise Multiple Regression Analysis โ ดยกลุ ม

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนผูชาย คิดเปนรอยละ 51.6 มีอายุระหวาง 21-30 ป จำนวน

รอยละ 35.2 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จำนวนรอยละ 56.3 โดยสวนใหญมีตำแหนงพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จำนวนรอยละ 69.5 และมีอายุในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป จำนวนรอยละ 53.1 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: Tanoooooo_2@hotmail.com 
    



ธัชปภา พุมสุวรรณ 

 
                                                                                                                        609 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหนงงาน มี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยี พบวา 

ไดแก ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายาม ปจจัยดาน

อิทธิพลทางสังคม  ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน  ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอ           

การใชเทคโนโลยี และ ปจจัยดานความเชื ่อมั ่นของผู ใชงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน                 

การปฏิบัติงานของบุคลากร สวนตัวแปรปจจัยดานความวิตกกังวลไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเมื่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) ดวยวิธี Stepwise พบวา ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน มี                 

3 ตัวแปร ไดแก ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน และ              

ดานความเชื่อมั่นของผูใชงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 3 ดานนี้

มากข้ึน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากข้ึนดวย 

ขอเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูศึกษาอยากเสนอเรื่องแนวทางการพัฒนาปจจัย 

ดานตาง ๆ ที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในระดับองคการ ใหมีการพัฒนาตามทันสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู ตลอดเวลา ซึ ่งสามารถนำไปพัฒนาและใชไดจริงกับองคการจากทุกภาคสวนและหลากหลาย

อุตสาหกรรม 

 

คำสำคัญ: ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยี  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไปรษณียไทย 

1. บทนำ 

 จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหทุกองคการ

ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความจำเปนในการปรับตัวใหทันตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือ               

ใหองคการมีความพรอมในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการของผู บริโภคไดโดยไดมี                  

การพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ทำ

ใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื ่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนใน                 

การดำเนินงาน เชน การมีเว็บไซตสำหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ การรับสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งความสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการนั้น 

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ใหการทำงานบรรลุผลตามเปาหมายไดเที่ยงตรง และรวดเร็ว                 

เกิดผลผลิตเต็มที่ไดประสิทธิผลสูงสุด ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทำงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ    

ในการพัฒนาองคการสูความสำเร็จ (เสาวนีย มหาชัย, 2561) 

 ซึ่งปจจุบันเนื่องจากภาคการขนสงมีการแขงขันที่สูงขึ ้นถึงแมวาไปรษณียไทยจะเปนขนสง

รัฐวิสาหกิจของหนวยงานภาครัฐที ่มีการเปดใหบริการมาอยางยาวนานแตเนื ่องจากมีเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเติบโตและพัฒนาอยูเสมอ โลกการคาขายปรับเปลี่ยนไปอยางมาก เดิมการซ้ือขายจะเนนท่ี
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การเดินทางไปซื้อยังสถานที่นั้น ๆ แตเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีสามารถเขาถึงมนุษยทุกคนโดยงาย

และยังสะดวกรวดเร็ว ทำใหธุรกิจตางๆมีการเปลี่ยนแปลง อยางเชนการคาขายออนไลน ณ ปจจุบันมี

การเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดการแขงภาคการขนสงที่เติบโตอยางตอเนื่องและมี

คูแขงทางการตลาดในภาคเอกชน อยางเชน SCG EXPRESS , Alpha Fast , Kerry Express , Lineman  

Grab Express  ซึ่งเปนบริษัทภาคเอกชนที่เติบโตขึ้นมาเปนคูแขงกับไปรษณีย ซึ่งเมื่อมีความตองการ

มากขึ้น การเกิดขึ้นของบริษัทเอกชนจึงมีมากขึ้นตามความตองการของตลาด เพราะในปจจุบันคนเนน

การสั่งซ้ือสินคาออนไลนกันอยางมาก และจากการสังเกตของความเปนไปของพฤติกรรมของการบริโภค 

เมื่อมีการสั่งซื้อของออนไลน ระบบการขนสง เดลิเวอรี่ก็เปนที่ตองการมากขึ้น และนั้นก็เปนจุดเริ่มตน

ของการกอตั้งระบบการขนสงทางไปรษณียที่มีการเติบโตของบริษัทเอกชนในไทยซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยน

ของการปรับตัวอยางมากในระบบการทำงานของไปรษณียไทย เนื่องจากผูคนมีทางเลือกมากข้ึน จึงตอง

เลือกสิ่งที่ดีและสะดวกรวดเร็ว รวมถึงดานราคาและคาใชจาย ซึ่งเหตุผลดานนี้จึงเปนที่มาของการวจิัย

ครั้งนี้ในการศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ในดานระบบศูนยไปรษณียในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานในองคกรโดยยการพัฒนาศักยภาพ

การทำงานดานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ซึ ่งเหตุผลที ่กลาวมาขางตนทำใหผู วิจัยจึง                 

นำประเด็นเหลานี้เขามาศึกษาและตั้งเปนหัวขอในประเด็นของการวิจัยในครั้งนี้  

 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาถึงประเด็นการรองเรียนเกี่ยวกิจกรรมการบริการตาง ๆ

ที่เกี ่ยวของกับงานไปรษณียไทย แสดงใหเห็นวาบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอัน

เนื่องมาจากปจจัยตางๆ โดนเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูวิจัยมองวาหากไมเรงแกไขใหถูกตอง 

ก็จะทำใหองคการเกิดปญหาตางๆตามมา แลวสงผลกระทบตอความสำเร็จขององคการ ซึ่งการแขงขัน  

มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปรษณียไทยจะมีประสิทธิภาพ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในองคการไดมากนอยเพียงใด เพ่ือ

หาขอสรุปและแนวทางการพัฒนาขอเสนอแนะใหกับองคการนั้นเอง 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงตอผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย

จัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.2 เพื ่อศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.3 เพื ่อศึกษาปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.4 เพื่อศึกษาปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
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2.5 เพื่อศึกษาปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานที่สงผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบคุลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.6 เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.7 เพื่อศึกษาปจจัยดานความเชื่อมั่นของผูใชงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

2.8 เพื ่อศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวลที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ผูวิจัยไดทำการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดทำการศึกษาวา ทฤษฎีการยอมรับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนทฤษฎีเพื ่อใชอธิบายวิธีการและเหตุผลการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมของแตละบุคคลหรือแตละองคการ และพบวาเปนหลักการท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไดยอมรับ

อยางกวางขวาง โดย Venkatesh, Davis, and Morris (2003) ไดเสนอทฤษฎีที่สรางขึ้นจากงานวิจัย

ตางๆที่ผานมาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งทฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) เก ิดจากการพัฒนาแนวคิดทฤษฎี            

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวยกัน 8 ทฤษฎ ีไดแก  

3.1.1 ทฤษฎีการกระทำตามหลักและเหตุผล (The theory of reasoned action: 

TRA) ใชสำหรับการเชื่อมโยงระหวางความเชื่อและทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม 

3.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned behavior: TPB) ซ่ึง

เปนทฤษฎีท่ีศึกษาทางดานพฤติกรรมซ่ึงไดรับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA 

3.1.3 แบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A technology acceptance 

model: TAM) เปนตัววัดความสำเร็จของการพัฒนาการใชเทคโนโลยี 

3.1.4 แบบจำลองการใชประโยชนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Model of PC 

utilization: MPCU) ทฤษฎีที่ใชวัดการใชงานจริงในเทคโนโลยีและใชทำนายเกี่ยวกับการยอมรับและ

การใชเทคโนโลยีของแตละบุคคล 
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3.1.5 ทฤษฎีการเผยแพร นว ัตกรรม  (Diffusion of innovation theory: DOI) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมท่ีใชศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของปจจัยท่ีใชในอธิบายถึงนวัตกรรมและใช

เปนเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมในองคการ 

3.1.6 แบบจำลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation model: MM) เปนทฤษฎีที ่ใช

สำหรับการวิจัยในเรื่องเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือใชสนับสนุนแรงจูงใจท่ีใชอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม 

3.1.7 ทฤษฎีปญญาทางสังคม (Social cognitive theory: SCT) ทฤษฎีดานพฤติกรรม

มนุษยท่ีพบวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยนั้นเกิดจากอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมปจจัยสวนบุคคล 

และคุณสมบัติดานพฤติกรรมสวนตัว 

3.1.8 ทฤษฎีผสมผสานระหวาง TAM กับ TPM (Combined-TAB-TPB หรือ C-

TAM-TPB) เพื่อใชสำหรับทดสอบการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยประสบการณการใชระบบวามีอิทธิพล 

ตอการปรับปรงุและการใชระบบเทคโนโลยีของแตละบุคคล 

 โดยหลักการของทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (UTAUT) เปนการศึกษาพฤติกรรมการใช

ที ่ไดรับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรมโดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอความตั้งใจ             

แสดงพฤติกรรมประกอบดวยปจจัยท่ีมีความสัมพันธโดยตรง 4 ประการ และปจจัยโดยออม 3 ประการ 

ดังนี้ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ คือ ความเชื่อของแตละบุคคลวาสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานใหกับผูใชเทคโนโลยี 2) ความคาดหวังในการพยายาม คือ ความงายของการใชงาน                 

3) อิทธิพลทางสังคม คือ การรับรู ของแตละบุคคลวากลุ มบุคคลที ่มีความสำคัญตอบุคคลไดให               

ความคาดหวัง หรือเชื่อวาแตละบุคคลควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม 4) สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก

ในการใชงาน คือ ความเชื ่อของแตละบุคคลวาโครงสรางพื้นฐานที ่องคการมีจะชวยสงเสริมหรือ            

อำนวยความสะดวกใหเกิดการใชงานได 5) ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี คือ ปฏิกิริยาทางความรูสึก

โดยรวมแตละบุคคลที่มีตอการใชงาน 6) ความเชื่อมั่นของผูใชงาน คือ ความสามารถของแตละบุคคล 

ในการใชงาน 7) ความวิตกกังวล คือ ความรูสึกตางๆซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการแสดงพฤติกรรม 

และมีตัวแปรเสริม หรือตัวแปรผันแปรในแบบจำลอง 4 ตัวแปร ไดแก 1) เพศ 2) อาย ุ3) ประสบการณ 

และ 4) ความสมัครใจในการใชงาน 

 จากแนวคิดทฤษฎีขางตนผู ศึกษาทำการวิจัยพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ อันไดแก ปจจัยที่มีความสัมพันธโดยตรง ประกอบไปดวย ปจจัยดานความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายาม ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพ  

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน และปจจัยที่มีความสัมพันธโดยออม ไดแก ปจจัยดานทัศนคติที่มี

ตอการใชเทคโนโลยี ปจจัยดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน และปจจัยดานความวิตกกังวล เปนปจจัย

สำคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผูวิจัยจึงใชปจจัยดังกลาวในการศึกษาเรื่อง ปจจัยการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝาย

จัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
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 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 แนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพประกอบ

ไปดวยองคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชน

คุ มคาและมีความพึงพอใจ ผลการทำงานมีความถูกตองไดมาตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี

คุณภาพควรกอเกิดประโยชนตอองคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 

โดยผลงานที่ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัทวางไวและ

ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตาม

หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน 

4. คาใชจาย (Costs) ในการดำเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการ 

คือจะตองลงทุนนอยและไดผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิตซ่ึง

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2550:3) ไดกลาวถึง ประสิทธิภาพ วาหมายถึง การวัดผลการทำงานของ องคกร

นั้นวาทำงานไดปริมาณมากนอยแคไหน คุณภาพงานดีมาก นอยแคไหน ใชเงิน ใชเวลา ใชแรงงานไป

มาก นอยแคไหน เปนผลดีตอผูรับบริการมาก นอยแคไหน โดยรวมความมี ประสิทธิภาพ จึงหมายถึง 

การทำงานใหไดปริมาณและคุณภาพมาก องคกรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพและความสุข

รวมกัน เปนผลดีตอสวนรวมและผูรับบริการ แตใชเวลา แรงงาน และงบประมาณนอย ซึ่งกันตยา               

เพิ่มผล (2550:34) ไดกลาวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานวา เปนการ ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

ความสามารถและทักษะในการทำงานของตนเองหรือผูอื่นใหดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ อันจะทำใหตนเองผูอ่ืนและองคการเกิดความสุขในท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

มีความสำคัญอยางยิ ่งต อองคการพัฒนาองคการหรือการพัฒนาสังคม และทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2560) ระบุวา ประสิทธิภาพในการผลิตหรือ  

ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางจำนวนสินคาหรือบริการที่ผลิตได (Output) กับ

จำนวนของทรัพยากรหรือปจจัยที่ใชในการผลิตสินคา หรือบริการนั้นออก (Input) ความสัมพันธ

ดังกลาวกลาวนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต ปจจัยที่มีผลตอ

การเพิ่มหรือลดลงของประสิทธิภาพ การผลิตอาจแบงได 3 หมวดคือ 1) ปจจัยทางดานเทคโนโลยี เชน 

กระบวนการผลิต กระบวนการทำงานของ เครื่องจักร หรือเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ 2) ปจจัยดาน

ระบบการบริการ เชน การใชเทคนิคทางการบริหาร สงเสริมระบบแรงงาน สำพันธการใชระบบทวิภาคี

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 3) ปจจัยดานแรงงาน เปนปจจัยสำคัญที่สุดเพราะกิจการ            

ใด ๆ อาจใชเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักรท่ีทันสมัยท่ีสุด มีการบริหารงานท่ีดีเพ่ือผลิตสินคาหรือบริการท่ี

ดีที่สุดในกิจการนั้น ๆ แตหากไมมีแรงงานเปนผูใชเทคโนโลยีและระบบที่วางไวเปนอยางดีนั้นก็ยอม             
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ไมสามารถ ประสบความสำเร็จไดดังนั้นแรงงานจึงเปนปจจัยหรือองคประกอบที่สำคัญที่สุด การปรับปรุง 

ระบบการ 9 ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของแรงงานนั้นเปนสิ่งจำเปนที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ    

การผลิต แตในปจจุบันยังขาดขอมูลที่จะเปนเครื่องตัดสินใจในการดำเนินนโยบาย ทางดานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของแรงงาน อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนบริหารแรงงาน การวางแผน ทรัพยากร

มนุษย ตลอดจนการวางแผนพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน ซี่งวิไลวรรณ 

บานกรด ( 2558 ) ระบุวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ผูบริหาร หรือผูประกอบการเจาของ

ธุรกิจองคการมีความตองการเปนอยางมาก เพราะถาบุคลากรภายในองคการสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพนั้น ก็จะสงใหผลงานตางๆ เกิดผลิตผลไดตามเปาหมายที่องคการกำหนดไว อีกท้ัง

ยังชวยในเรื่องของผลิตผลภายภาคหนาท่ีสามารถเพ่ิมข้ึนไดทันกับความตองการในอนาคต 

 สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการใช ทรัพยากรที่มีอยู

อยางคุมคาโดยรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปเพื่อการบรรลุเปาหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัด                 

ในรูปแบบของ ตนทุน หรือจำนวนทรัพยากร ที่ใชไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ไดเชน ตนทุน 

แรงงาน เวลาที่ใช อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดไดหลายมิติ ตามแต

วัตถุประสงคที่ตองการ วาทำงานไดปริมาณมากนอยแคไหน คุณภาพงานดีมาก นอยแคไหน ใชเงิน                

ใชเวลา ใชแรงงานไปมาก นอยแคไหน เปนผลดีตอผูรับบริการมาก นอยแคไหน 

 3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 เสาวนีย มหาชัย (2561) ไดทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพิ ่มประสิทธิภาพ                 

การปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการศึกษา

วา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผน/สวนงาน และระดับเงินเดือน 

มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยพบวาบุคลากรที่มีเพศแตกตางกันมีการใชเทคโนโลยีใน              

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา

แตกตางกัน เชน เพศหญิงอาจใหความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

มากกวาเพศชาย จึงทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม                  

ในจังหวัดนครราชสีมาแตกตางกันไป และบุคลากรที่มีอายุที่แตกตางกัน มีการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด นครราชสีมาแตกตาง

กัน ทั้งนี ้เนื ่องจาก ชวงอายุที ่แตกตางกันทำใหความสนใจเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา แตกตาง

กันไปตามชวงอายุ สอดคลองกับงานวิจัยของ นวรัตน เพชรพรหม (2562) ทำการศึกษาวัฒนธรรม

องคกรและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

ไปรษณียไทย จำกัด โดยพบวาปจจัยสวนบุคลดานอายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย ดิษาภิรมย (2561) ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก โดยพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อายุงาน รายไดสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมีนัยยะสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตำแหนงงาน และอายุงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นความแตกตางในบริบท

ดานสังคม คานิยม ความเชื่อ ประสบการณทำงาน อารมณความรู สึก ลวนมีผลตอประสิทธิภาพ                

การปฏิบัติงานท้ังสิ้น 

 3.4 ความสัมพันธของปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพที่มีผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย                  

ของความคาดหวังในประสิทธิภาพ วาคือ ความเชื่อมั่นในแตละบุคคลวาสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานใหกับผูใชเทคโนโลยีได ปจจัยที่มีความเกี่ยวของหรือมีความหมายคลายคลึงกับความ

คาดหวังในประสิทธิภาพประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คือ (1) การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ (TAM และC-TAM-TPB)ใชวัดระดับผลผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Performance) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) และประโยชน (Usefulness) (2) ความสามารถของระบบสารสนเทศท่ี

แตละบุคคลเชื่อวา การใชงานระบบสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได (MPCU) นำมาใช           

วัดระดับ ผลกระทบตอประสิทธิภาพของงาน(Effect on the performance of job) การลดระยะเวลา

การทำงาน (Decrease the time) การเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ (Increase the outcome) การเพ่ิม

ประสิทธิผล (Increase effectiveness) การเพิ่มปริมาณ(Quantity of output) และสามารถนำมา

ชวยในงานได (Assist on job) (3) แรงจูงใจภายนอก (MM) ใชว ัดระดับ ผลผลิต ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประโยชนเชนเดียวกับ การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM 

และ C-TAM-TPB) นอกจากนี ้ยังรวมถึงการวัดระดับ ผลสำเร็จ (Accomplish) และความงายกวา 

(Easier) และ (4) ความคาดหวังในผลลัพธของการทำงาน (SCT) ถูกนำมาใชวัดระดับ ประสิทธิผล                  

การใชเวลาที่นอยลง (Spend less time) การเพิ ่มคุณภาพของงาน การคาดหวังที่จะใหผู อื ่นเห็น

ความสามารถของตนเอง และโอกาสที่จะไดเลื่อนตำแหนง และ (5) นวัตกรรมนั้นมีขอไดเปรียบหรือ                

มีขอดีกวา (DOI) ใชวัดระดับ ความสำเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประสิทธิผล ผลผลิต การใชงานท่ี

งายกวา และประโยชน โดยเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และ

สรุปผลการศึกษาวา ความคาดหวังในประสิทธิภาพเปนสิ ่งที ่สำคัญในการเพิ ่มประสิทธิภาพใน                  

การปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
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 ดังนั ้นจึงสรุปไดวา ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ สงผลตอประสิทธิภาพใน                

การปฏิบัติงาน เนื่องจากความคาดหวังดานประสิทธิภาพเปนความเชื่อมั่นในแตละบุคคลวาสามารถ  

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยปจจัยตัวชี้วัด 5 ประการ คือ การรับรูถึงประโยชนท่ี    

ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของระบบสารสนเทศที่แตละบุคคลเชื่อวาการใชงานจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน แรงจูงใจภายนอก ความคาดหวังในผลลัพธของการทำงาน นวัตกรรมนั้นมี

ขอไดเปรียบ 

 3.5 ความสัมพันธของปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามที่มีผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย                

ความคาดหวังในการพยายาม คือ ความงายของการใชงาน ปจจัยที่มีความเกี่ยวของหรือมีแนวคิด

เชนเดียวกันกับความคาดหวังในความพยายาม ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การรับรูวาเปนระบบท่ี

งายตอการใชงาน (TAM/TAM2) นำมาใชวัดระดับความสำเร็จ ความงายกวา และไมตองใชความ

พยายามมากนัก 2) นวัตกรรมนั้นมีความยากหรืองายตอการใชงาน (MPCU) ใชวัดระดับความซับซอน 

การใชเวลา และการเรียนรู 3) งายตอการใชงาน (DOI) ใชวัดระดับความงาย ความยาก สามารถเขาใจ

ไดงาย และระยะเวลาที่ตองใชไป และเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

และสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

 สรุปไดวา ปจจัยดานความพยายามสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากความ

คาดหวังในความพยายาม เปนเรื่องเกี่ยวกับความงายในการใชงาน โดยอาศัยตัวชี้วัดดังนี้ การรับรูวา

เปนระบบท่ีงายตอการใชงาน นวัตกรรมนั้นมีความยากงายตอการใช และงายตอการใชงาน 

 3.6 ความสัมพันธของปจจัยดานอิทธิพลของสังคมที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมายอิทธิพล

ทางสังคม คือการรับรูของแตละบุคคลวากลุมบุคคลที่มีความสำคัญตอบุคคลไดใหความคาดหวัง                 

หรือเชื ่อวาแตละบุคคลควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ปจจัยที ่มีความเกี ่ยวของหรือแนวคิด

เชนเดียวกันกับอิทธิพลทางสังคม ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) บรรทัดฐานของบุคคลที่อยูโดยรอบ

การแสดงพฤติกรรม (TRA, TPB, TAM/TAM2 และ C-TAM- TPB) นำมาใชวัดระดับความสมควร

กระทำหรือไมสมควรกระทำ 2) ปจจัยทางสังคม(MPCU) ใชวัดระดับอิทธิพลจากคนรอบขาง เชน      

เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน เปนตนและ เสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผล               

ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
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และสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยดานอิทธิพลมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lee and 

Song (2013); Ratten ( 2014) ; Williams, Rena and Dwivedi (2015); Zuiderwijk, Janssen and 

Dwivedi (2015) ไดใชหลักการของทฤษฎ ีUTAUT พิสูจนใหเห็นวาอิทธิพลทางสังคม เปนปจจัยสำคัญ

ที่สงผลตอการยอมรับ และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการศึกษาการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีในบริบทของเทคโนโลยีการทำงานรวมกัน โดย

ระบุวา ความคิดเห็นของกลุมบุคคลในสังคมหรือบุคคลผูใกลชิดกับผูใชงานจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การยอมรับการใชงานของผู ใชเทคโนโลยีการทำงานรวมกัน (Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi and 

Zakaria, 2014) 

 ดังนั ้นจึงสรุปไดวา ปจจัยดานอิทธิพลของสังคมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากอิทธิพลของสังคมจะมีผลตอพฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโนโลยี ทำใหเกิดการปฏิบัติตาม

หรือเกิดการทำงานรวมกัน กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 3.7 ความสัมพันธดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย                     

สภาพสิ ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน คือ ความเชื ่อของแตละบุคคลวาโครงสรางพื ้นฐานท่ี             

องคการมีจะชวยสงเสริมหรืออำนวยความสะดวกใหเกิดการใชงานได โดยปจจัยที่เกี ่ยวของหรือมี

แนวคิดเชนเดียวกันกับสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การ

รับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรมใดๆ (TPB และ C-TAM-TPB) นำมาใช                 

วัดระดับความพรอมของทรัพยากรที ่ถ ูกนำไปใชประโยชน ความรู และความสามารถ 2) สภาพ                   

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน (MPCU) นำมาใชวัดระดับความพรอมของทรัพยากรที่ถูกนำไปใช

ประโยชน 3) ความสอดคลองหรือเหมาะสมกับผูใชงาน (DOI) ใชวัดระดับความสอดคลอง และความ

เหมาะสม และเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการ             

ศึกษาวา ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพใน              

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมาสังกัด สำนักงานศาล

ยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกการใชงานสงผลตอประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานขององคการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะสงเสริม                

หรือชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 3.8 ความสัมพันธดานทัศนคติที ่มีตอการใชเทคโนโลยีที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย  

ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี คือ ปฏิกิริยาทางความรูสึกโดยรวมของแตละบุคคลที่มีตอการใชงาน 

โดยประกอบดวยปจจัยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม (TRA TBP และC-TAM-TPB) 

นำมาใชวัดระดับความดี – ไมดี ความโงเขลา – ฉลาด ความพอใจ –ไมพอใจ ความชอบ – ไมชอบ                 

2) แรงจูงใจภายใน (MM) นำมาใชวัดระดับความสามารถสรางความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และ

ความสนุก 3) ผลของการใชงาน (MPCU) ถูกนำไปใชวัดระดับความนาสนใจ และความสนุก 4) ผลท่ี

เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรม (SCT) ใชวัดระดับความชอบ ความรูสึกผิดหวัง และความรูสึกเบื่อ              

โดยเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยดาน

ทัศนคติที ่ม ีตอการใชงานมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการใชเทคโนโลยีในการเพิ ่มประสิทธิภาพ                

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

 สรุปไดวาปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากทัศนคติเกี ่ยวของกับความคิด และพฤติกรรมของบุคคลากรในองคการ หากบุคลากรใน

องคการมีทัศนคติท่ีดีตอการใชเทคโนโลยี จะสงใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 3.9 ความสัมพันธดานความเช่ือม่ันของผูใชงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย คือ

ความสามารถของแตละบุคคลในการใชงาน (SCT) ใชวัดระดับความรู ตวามสามารถ และความพรอม

ของทรัพยากรที่ถูกนำไปใช โดยเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการ          

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และ

สรุปผลการศึกษาวา ความเชื่อมั่นของผูใชงาน ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี และความวิตกกังวล มี

ความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงาน

ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ความสัมพันธโดยรวมระหวางปจจัยอ่ืนนท้ัง 3 ดาน ไดแก 

ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีความเชื่อมั่นของผูใชงาน และความวิตกกังวลมีความสัมพันธเชิงบวก     

ตอการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม             

ในจังหวัดนครราชสีมา 

 ดังนั้นปจจัยดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน จะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยหาก

บุคลากรมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน และในตัวขององคการรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.10 ความสัมพันธดานความวิตกกังวลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย              

ความวิตกกังวล คือ ความรูสึกตาง ๆ ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงพฤติกรรม เชน การใช

คอมพิวเตอร (SCT) นำมาใชวัดระดับ ความรูสึก ความลังเลใจ ความกลัว อยางไรก็ตามแมวาความ

เชื่อมั่นของผูใชงายและความวิตกกังวล เปนปจจัยที่มีความสัมพันธโดยตรงตอความตั้งใจ แตจาก

งานวิจัยของ Venkatesh, Davis, and Morris (2003)แสดงใหเห็นวาความเชื่อมั่นของผูใชงาน เชน 

ความรู ความสามารถที ่มี เปนตน เปนปจจัยที ่มีความสัมพันธโดยออมตอความตั ้งใจผานปจจัย                 

การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน เพราะทั้งความเชื่อมั่นของผูใชงาน และความวิตกกังวล                       

มีความแตกตางจากความคาดหวังในความพยายาม (ปจจัยการรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน เชน 

ความงายกวา เปนตน ทั้งในแนวความคิดและสิ่งสังเกตที่เปนจุดบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับเสาวนีย มหาชัย 

(2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด

สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการศึกษาวา ความวิตกกังวล ความเชื่อม่ัน

ของผูใชงาน และทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 

ความสัมพันธโดยรวมระหวางปจจัยอื่นทั้ง 3 ดาน ไดแก ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีความเชื่อม่ัน

ของผูใชงาน และความวิตกกังวลมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

 ดังนั้นปจจัยดานความวิตกกังวล จะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหาก

บุคลากรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะมีผลตอประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

ดวยเชนกัน 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูวิจัยไดทำการศึกษาปจจัยการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบ

ศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ตัวแปรอิสระ 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ตำแหนงงาน, อายุงาน) และปจจัยการยอมรับ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปดวยปจจัยที่มีความสัมพันธโดยตรง ไดแก (ดานความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ, ดานความคาดหวังในการพยายาม, ดานอิทธิพลทางสังคม, ดานสภาพสิ่งอำนวย            

ความสะดวก) และปจจัยที่มีความสัมพันธโดยออม ไดแก (ดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี, ดาน

ความเชื่อมั่นของผูใชงาน, ดานความวิตกกังวล) สวนตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

จากตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม ที่ไดจากการศึกษาสามารถนำมากำหนดเปนกรอบแนวความคิดได

ดังภาพท่ี 1 
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                    ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

            (Independent Variables)                      (Dependent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการศึกษาวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝายจัดระบบศูนย บริษัทไปรษณียไทย 

จำกัด จำนวน 128 คน ( ขอมูลจากฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย 2563) โดยใชประชากรทั้งหมดเปน 

กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล โดยใชการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยโปรแกรม (Statistical Package for the Social 

Science: SPSS for Window) โดยใชหลักสถิติในการในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอ

ผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการอธิบาย

ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัทไปรษณียไทย จำกัด ไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจำแนกกลุม

ประชากรตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และอายุงาน และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential 

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• ตำแหนงงาน 

• อายุงาน 

ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• ปจจัยท่ีมีความสัมพันธโดยตรง 

• ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

• ดานความคาดหวังในการพยายาม 

• ดานอิทธิพลทางสังคม 

• ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน 

• ปจจัยท่ีมีความสัมพันธโดยออม 

• ดานทัศนคติท่ีมตีอการใชเทคโนโลยี 

• ดานความเช่ือมั่นของผูใชงาน 

• ดานความวิตกกังวล 

 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
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Statistic) ใชเพื ่อวิเคราะหขอมูลระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพื ่อทดสอบสมมติฐานที ่ได            

กำหนดไว สำหรับการประมวลผลขอมูล วิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก การวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาการทดสอบท่ี Independent 

sample t-test เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุม และใชสถิติ (One-

way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มีตั ้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยกำหนด 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Level of Significance) ที่ระดับ 0.05  การวิเคราะหสถิติคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือใชวัดความสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเดือนมกราคม 

ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 

6. สมมติฐานในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ผูวิจัยได

ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1) เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน 

2) อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน 

3) ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน 

4) ระดับตำแหนงท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน 

5) อายุงานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

1) ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากร 

2) ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากร 

3) ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

4) ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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5) ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

6) ปจจัยดานความเชื ่อมั ่นของผู ใชงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

7) ปจจัยดานความวิตกกังวลมีความสัมพันธในเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ผลการศึกษาได

นำเสนอในรูปตารางประกอบซ่ึงแบงผลการวิเคราะหออกเปน 4 สวน 

 7.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

เพศ   

         ชาย 66 51.6 

        หญิง 62 48.4 

รวม 128 100 

อายุ   

       ต่ำกวา 20 ป 5 3.9 

       21 – 30 45 35.2 

       31 – 40 44 34.4 

       41 – 50 23 18 

       อายุ 51 ปข้ึนไป 11 8.6 

รวม 128 100 

ระดับการศึกษา   

       ต่ำกวาระดับปริญญาตร ี 37 28.9 

       ระดับปริญญาตร ี 72 56.3 

       ระดับปริญญาโท 19 14.8 

       ระดบัปริญญาเอก 0 0 

รวม 128 100 

ตำแหนงงาน   

       ลูกจางเหมาสัญญาจาง 7 5.5 

       ลูกจางรายวัน 12 9.4 

       ลูกจางประจำ 20 15.6 

       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 89 69.5 
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ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

รวม 128 100 

อายุงาน   

        นอยกวา 5 ป 23 18 

        5 – 10 ป 37 28.9 

        มากกวา 10 ป 68 53.1 

รวม 128 100 
 

 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 51.6 เปนเพศชาย  

สวนใหญรอยละ 35.2 มีอายุระหวาง 21-30 ป สวนใหญรอยละ 56.3 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สวนใหญรอยละ 69.5 เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสวนใหญรอยละ 53.1 มีอายุงานมากกวา 10 ป 

 7.2 ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน 

แยกเปนรายดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 128 4.34 .745 มากท่ีสุด 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศชวยประหยัดเวลาในการปฏบัิติงาน 128 4.32 .687 มากท่ีสุด 

3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถทำใหการปฏิบัติงานบรรลุ   

   วัตถุประสงค 

128 4.27 .726 มากท่ีสุด 

4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศชวยในการประสานงานระหวาง 

   ฝายตาง ๆ 

128 4.20 .764 มาก 

5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศชวยใหเขาถึงของขอมูลการ 

   ปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

128 4.16 .837 มาก 

รวม 128 4.25 .654 มากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.25) ซึ่งถาหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย            

สูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย = 4.34) และรองลงมาไดแก ขอท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 

อยู ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี ่ย = 4.32) และนอยที ่สุดไดแก ขอท่ี 5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               

ชวยใหการเขาถึงของขอมูลการปฏิบัติงานอยางถูกตอง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  = 4.16) 
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ดานท่ี 2 ดานความคาดหวังในการพยายาม 

ดานความคาดหวังในการพยายาม n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศงายตอการใชงาน ไมซับซอน 128 4.21 .800 มากท่ีสุด 

2. การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานทำใหงานสะดวก 128 4.30 .777 มากท่ีสุด 

3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 128 4.28 .728 มากท่ีสุด 

4. ระบบสารสนเทศท่ีนำมาใชในองคการชวยใหปฏิบัติงานงายข้ึน 128 4.27 .726 มากท่ีสุด 

รวม 128 4.26 .664 มากที่สุด 
 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานความคาดหวังในการพยายาม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.26,) โดยถาหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย 

สูงที่สุด ไดแก ขอท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทำใหงานสะดวก อยูในระดับ               

มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.30) และรองลงมาไดแก ขอท่ี 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยลดขั้นตอนใน                 

การปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.28) และนอยที่สุดไดแก ขอท่ี 1 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศงายตอการใชงาน ไมซับซอน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.21) 

ดานท่ี 3 ดานอิทธิพลสังคม 

ดานอิทธิพลทางสังคม n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 128 4.05 .881 มาก 

2. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ของหนวยงาน 

128 3.98 .827 มาก 

3. ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดตีอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 4.05 .863 มาก 

4. ผูบริหารเล็งเห็นถึงความสำคญัในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 4.09 .814 มาก 

5. ผูบริหารใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำหนดกลยุทธ 

    ขององคการ 

128 3.98 .865 มาก 

รวม 128 4.02 .756 มาก 
 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานอิทธิพลทางสังคม โดยภาพรวมอยู             

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.02) โดยหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 4 

ผูบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.09) และ

รองลงมาไดแก ขอท่ี 1 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 4.05) และขอท่ี 3 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู             

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) และนอยที่สุดไดแก ขอท่ี 2 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
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เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98) และขอท่ี 5 ผูบริหารใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการกำหนดกลยุทธขององคการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98) 

ดานท่ี 4  ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน 

ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. มีการเตรียมระบบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหนวยงาน 128 3.94 .811 มาก 

2. หนวยงานของทานมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายท่ีมีประสิทธิภาพ 128 3.78 .980 มาก 

3. มีการแจกคูมือในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหลง 

   ความรูอ่ืน ๆ ชวยใหสะดวกตอการใชงาน 

128 3.82 1.081 มาก 

4. มีการฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 128 4.00 .931 มาก 

5. หนวยงานของทานมีฝายบริการชวยเหลือหากพบปญหาในการ 

   ปฏิบัติงานโดยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

128 3.84 .959 มาก 

รวม 128 3.87 .825 มาก 
 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.87) โดยหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ไดแก ขอท่ี 4 มีการฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.00) และ

รองลงมาไดแก ขอท่ี 1 มีการเตรียมระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหนวยงาน โดยอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี ่ย = 3.94) และนอยที ่สุดไดแก ขอท่ี 2 หนวยงานของทานมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายที่มี

ประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98)  

ดานท่ี 5 ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี 

ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ทานมีความสนใจและมีความพรอมในการใชเทคโนโลย ี

    สารสนเทศใหมๆ  

128 4.41 .748 มากท่ีสุด 

2. ทานยินดีท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานของทาน 

    ตลอดไป 

128 4.34 .788 มากท่ีสุด 

3. ทานคิดวาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานจะเอ้ือ 

    ประโยชนตอการปฏิบัติงานของทาน 

128 4.40 .735 มากท่ีสุด 

4. ทานมีความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน 128 4.53 .663 มากท่ีสุด 

รวม 128 4.42 .666 มากที่สุด 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.42) โดยหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย               
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สูงที่สุด ไดแก ขอท่ี 4 ทานมีความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย =4.53) และรองลงมาไดแก ขอท่ี 1 ทานมีความสนใจและมีความพรอมในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมๆ โดยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.41) และนอยที่สุดไดแก ขอท่ี 2 ทานยินดีจะ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานของทานตลอดไป อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.34) 

ดานท่ี 6 ดานความเชื่อม่ันของผูใชงาน 

ดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ทานสามารถแกไขปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดและ 128 4.03 .752 มาก 

2. ทานสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสะดวกและ  

   รวดเร็ว 

128 3.97 .822 มาก 

3 ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศ 128 4.05 .807 มาก 

4. ทานมีความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 128 4.24 .791 มาก 

รวม 128 4.07 .676 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานความเชื่อม่ันของผูใชงาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07) โดยหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก               

ขอท่ี 4 ทานมีความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.24) และ

รองลงมาไดแก ขอท่ี 3 ทานมีความเขาใจในระบบสารสนเทศ โดยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) 

และนอยที่สุดไดแก ขอท่ี 2 ทานสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว                

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) 

ดานท่ี 7 ดานความวิตกกังวล 

ดานความวิตกกังวล n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ทานขาดความชำนาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 2.27 1.169 นอย 

2. ทานขาดความเขาใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 128 2.26 1.172 นอย 

3. ทานวิตกกังวลเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 128 2.12 1.154 นอย 

4. ทานขาดทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 128 2.12 1.141 นอย 

รวม 128 2.19 1.107 นอย 
 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดานตวามวิตกกังวลโดยภาพรวมอยูใน 

ระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.19) โดยหากพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ขอท่ี 1 

ทานขาดความชำนาญในการใชเคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.27) และรองลงมา

ไดแก ขอท่ี 2 ทานขาดความเขาใจในระบบสารสนเทศ โดยอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.26) และ   

นอยท่ีสุดไดแก ขอท่ี 3 ทานวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และขอท่ี 4 
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ทานขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน อยูในระดับนอย 

(คาเฉลี่ย  = 2.12) 

รวมทุกดาน 

ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ           

ในการปฏิบัติงาน 

n 𝒙𝒙� S.D. ระดับอิทธิพล 

1. ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 128 4.25 .654 มากท่ีสุด 

2. ดานความคาดหวังในการพยายาม 128 4.26 .664 มากท่ีสุด 

3. ดานอิทธิพลทางสังคม 128 4.02 .756 มาก 

4. ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน 128 3.87 .825 มาก 

5. ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชเทคโนโลย ี 128 4.42 .666 มากท่ีสุด 

6. ดานความเช่ือมั่นของผูใชงาน 128 4.07 .676 มาก 

7. ดานความวิตกกังวล 128 2.19 1.107 นอย 

รวม 128 3.87 .408 มาก 
 
 โดยภาพรวม ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด รายดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

= 3.87) ซึ่งหากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย = 4.42) รองลงมาไดแก ดานความคาดหวังในการพยายาม อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 

4.26) และนอยท่ีสุด ไดแก ดานความวิตกกังวล อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.19) 

 7.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท 

ไปรษณียไทย จำกัด 

รวมทุกดาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. ดานคุณภาพงาน 4.40 .656 มากท่ีสุด 

2. ดานปริมาณงาน 4.36 .608 มากท่ีสุด 

3. ดานเวลา 4.34 .646 มากท่ีสุด 

4. ดานคาใชจายในการดำเนินงาน 4.26 .607 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.34 .534 มากที่สุด 
 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัทไปรษณียไทย จำกัด รายดาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.34) ซ่ึงหากพิจารณาในแตละดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ดานคุณภาพงาน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.40) รองลงมา ไดแก ดานปริมาณงาน 

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.36) ดานเวลา อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.34) และดาน

คาใชจายในการดำเนินงาน (คาเฉลี่ย = 4.26) ตามลำดับ 
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 7.4 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

และการแสดงอำนาจพยากรณของตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว (X1 – X7) ของปจจัยการยอมรับการใช

เทคโนโลยีท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficents 

Standardized 

Coefficents 

β 

 

t 

 

sig 

b Std.Error 

(Constant) 1.503 .261  5.767 .000 

ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน .253 .044 .392 5.716 .000 

ดานทัศนคติท่ีมตีอการใชเทคโนโลยี .258 .057 .322 4.498 .000 

ดานความเช่ือมั่นของผูใชงาน .177 .059 .224 3.011 .003 

R= 0.714, R2 = 0.510, S.E est = 0.378 
 
 เมื ่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise 

พบวาตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี 3 ตัวแปร ไดแก ดานสภาพ              

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานสามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคา β เทากับ 

0.392 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน สามารถ

พยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีคา β เทากับ 0.322 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และดานสุดทาย คือ ดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยมีคา β เทากับ 0.224 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด” ผูวิจัยได

ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือไม 

ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได

ดังนี้ 

8.1 เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.2 อายุท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยยะ

สำคัญทางสถิติ 

8.4 ตำแหนงงานที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญ

ทางสถิติ 



ธัชปภา พุมสุวรรณ 

 
                                                                                                                        629 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

8.5 อายุงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมีนัยยะสำคัญทาง

สถิติ 

8.6 ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.7 ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายามมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.8 ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัย

ยะสำคัญทางสถิติ 

8.9 ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.10  ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.11  ปจจัยดานความเชื่อมั่นของผูใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

8.12  ปจจัยดานความวิตกกังวลมีอิทธิพลเชิงลบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมี            

นัยยะสำคัญทางสถิติ 

9. อภิปรายผล 

 การศึกษาปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: ฝายจัดระบบศูนยไปรษณีย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด พบประเด็นท่ี

นาสนใจนำมาอภิปรายตอ ดังนี้  

 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ตำแหนงงาน และอายุงานสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงประกอบดวย คุณภาพของงาน, ปริมาณงาน, เวลา และ

คาใชจาย สอดคลองตามแนวคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวไวในบทท่ี 2 ซึ่งเสาวีย มหาชัย (2561) ไดสรุป             

ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ, อาย,ุ ระดับการศึกษา, แผน/สวนงาน และระดับ

เง ินเดือนมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยสัญญา สัญญาวิว ัฒน (2550) ไดอธ ิบายวา 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการทำงานขององคกรนั้นใหไดปริมาณ และคุณภาพมาก จึงจะเปน

ผลดีตอสวนรวมและผูบริการ แตใช งบประมาณ, เวลา และ แรงงานใหนอย ตามหลักการของทฤษฎี

การยอมรับและการใชเทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance Use of Technology: UTAUT) 

ท่ีกลาวถึงตัวแปรเสริมหรือตัวแปรผันแปรในแบบจำลอง 4 ตัวแปร ไดแก เพศ, อาย,ุประสบการณ และ

สมัครใจในการใชงาน ซ่ึงสามารถใชอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมได 
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 ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีไดจำแนกปจจัยยอยออกเปน 7 ปจจัย ไดแก ปจจัย               

ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ, ปจจัยดานความคาดหวังในการพยายาม, ปจจัยดานอิทธิพล                

ทางสังคม, ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน, ปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการใช

เทคโนโลยี, ปจจัยดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน และปจจัยดานความวิตกกังวล ซึ่ง สิงหะ ฉวีสุข และ

สุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดอธิบายความหมายของความคาดหวังในประสิทธิภาพไว คือ ความ

เชื่อมั่นในแตละบุคคลวาสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติใหกับผูใชเทคโนโลยีได รวมถึง               

นำมาใชวัดระดับ ผลกระทบตอประสิทธิภาพของงาน (Effect on the Performance of Job) การลด

ระยะเวลาการทำงาน (decrease the Time) การเพ่ิมคุณภาพของผลลัพธ (Increase the Outcome) 

การเพ่ิมประสิทธิผล (Increase Effectiveness) การเพ่ิมปริมาณ (Quantity of Output) และสามารถ

นำมาชวยในงานได (Assist on Job) นอกจากนี้ยังไดใหอธิบายถึง ความคาดหวังในความพยายามไววา 

ความงายของการใชงาน ซึ่งประกอบไปดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการ                

ใชงาน (TAM/TAM2) นำมาใชวัดระดับความสำเร็จ 2) นวัตกรรมนั้นมีความยากหรืองายตอการใชงาน 

(MPCU) ใชวัดระดับความซับซอน และ 3) งายตอการใชงาน (DOI) ใชวัดระดับความงาย ในสวนของ

ปจจัยดานอิทธิพลเองมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Lee and Song (2556); Ratten (2557); 

Williams, Rena Dwivedi (2558) และ Zuiderwijk, Janssen and Dwivedi (2557) ซึ่งมีการพิสูจน

ใหเห็นวาอิทธิพลทางสังคม เปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการยอมรับ และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี               

ในการทำงานรวมกัน สวนตัวมา คือ ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน ซึ่งสิงหะ                

ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดทำการศึกษาและนิยามความหมายไววา ความเชื่อของแต

ละบุคคลวาโครงสรางพื้นฐานที่องคการจะชวยสงเสริมหรืออำนวยความสะดวกในการใชงาน รวมถึง

นิยามดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี คือ ปฏิกิริยาทางความรูสึกโดยรวมของแตละบุคคลที่มีตอ

การใชงาน และไดพูดถึงความเชื่อม่ันของผูใชงาน คือ ความสามารถของแตละบุคคลในการใชงาน โดยท่ี

ทั้ง 6 ปจจัยที่กลาวมานี้มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามท่ี กันตยา 

เพิ่มผล (2550) ไดกลาวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานวาเปนการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตาม

ความสามารถและทักษะในการทำงานของตนเอง ในขณะที่ผลจากการศึกษาดานความวิตกกังวลไมมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงตางจากงานวิจัยท่ีกลาวถึงในบทท่ี 2 ซ่ึง

จำกัด ความวิตกกังวล วาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมตามการศึกษาของสิงหะ และ

สุนันทา วงศจตุภัทร (2555)  

 ปจจัยการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิภาพใน                

การปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัดระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.01 มีตัวแปร 3 ดาน ไดแก ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน ดานทัศนคติที่มี   

ตอการใชงาน และดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน โดยตัวแปรทั้ง 3 ดานสามารถพยากรณได รอยละ 

49.80 สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

 



ธัชปภา พุมสุวรรณ 

 
                                                                                                                        631 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

คะแนนดิบ คือ 

 Y = 1.503 + 0.253 (ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน) + 0.258 (ดานทัศนคติท่ี

มีตอการใชเทคโนโลยี) + 0.177 (ดานความเชื่อม่ันของผูใชงาน) 

คะแนนมาตราฐาน คือ 

 Y = 0.392 (ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน) + 0.322 (ดานทัศนคติที่มีตอ              

การใชเทคโนโลยี) + 0.224 (ดานความเชื่อม่ันของผูใชงาน)  

 สามารถนำมาอภิปรายไดดังนี้ 

 ดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศนั้นโครงสรางพื้นฐานที่องคการมีจะชวยสงเสริมหรืออำนวยความสะดวกใหเกิดการใชงาน               

ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดทำการศึกษาและนิยาม

ความหมายไววา ความเชื่อของแตละบุคคลวาโครงสรางพื้นฐานท่ีองคการจะชวยสงเสริมหรืออำนวย

ความสะดวกในการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมี              

ผลตอการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด

นครราชสีมา และสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยดานสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานมีอิทธิพล

เชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด

นครราชสีมาสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

 ดานทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานนั้นทัศนคติมักจะเกี่ยวของกับความคิด 

และพฤติกรรมของบุคคลากรในองคการ หากบุคลากรในองคการมีทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยี จะ

สงใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)              

ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี คือ ปฏิกิริยาทางความรูสึก

โดยรวมของแตละบุคคลที่มีตอการใชงาน โดยประกอบดวยปจจัยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ทัศนคติ                 

ที่มีตอพฤติกรรม 2) แรงจูงใจภายใน 3) ผลของการใชงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรม                

โดยสอดคลองกับเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสรุปผลการศึกษา

วา ปจจัยดานทัศนคติที ่ม ีตอการใชงานมีความสัมพันธเชิงบวก ตอการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

 ดานความเชื่อมั่นของผูใชงาน โดยหากบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และในตัวของ

องคการรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555)ไดทำการศึกษาและตกผลึกความหมาย คือความสามารถ

ของแตละบุคคลในการใชงาน (SCT) ใชวัดระดับความรู ตวามสามารถ และความพรอมของทรัพยากรท่ี

ถูกนำไปใช โดยสอดคลองกับเสาวนีย มหาชัย (2561) ทำการศึกษาการใชเทคโนโลยีมีผลตอการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และ

สรุปผลการศึกษาวา ความเชื่อมั่นของผูใชงาน ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี และความวิตกกังวล                  

มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงาน

ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ความสัมพันธโดยรวมระหวางปจจัยอื่นทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีความเชื่อมั่นของผูใชงาน และความวิตกกังวลมีความสัมพันธเชิงบวก    

ตอการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม             

ในจังหวัดนครราชสีมา 

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี ้พบปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายจัด 

ระบบศูนย บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จึงสนับสนุนให บริษัท ไปรษณียไทย 

จำกัด ควรมีแนวทางการบริหารจัดการตอปจจัยตางเพ่ือนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในเชิงนโยบายและตอการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้  

 10.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถนำมาใชในการอำนวย

ความสะดวกไดในหลายดาน รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใหเกิดการทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนาการทำงานใน

ปจจุบันและอนาคต วาควรมีการสงเสริมปจจัยจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ออกมาเปนรูปแบบของ

นโยบายที่ชัดเจน เหมาะสมกับหนาที ่งานที่บุคลากรมีความรับผิดชอบ ความชัดเจนของนโยบาย 

นอกจากจะชวยพัฒนาตัวบุคลากรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาแลว ยังชวยใหองคกรมี

ทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจนอีกดวย 

 10.2 ขอเสนอแนะตอการศึกษาครั้งตอไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผู ศึกษาอยากเสนอเรื่องแนวทางการพัฒนาปจจัยดานตาง ๆ

โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในระดับองคกร ใหมี 

การพัฒนาตามทันสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและใชไดจริง

กับองคการจากทุกภาคสวนและหลากหลายอุตสาหกรรม 
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การสงเคราะหเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช 
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   บทคัดยอ 
 

การสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสยีชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ กองทุนสวัสดิการ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการชวยเหลือเจาหนาที ่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการของกรม

อุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุ พืช 2) เพื ่อศึกษาแนวทางในการยกระดับชวยเหลือเจาหนาที่ที่

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                  

ซึ่งกำหนดกลุมเปาหมาย ดังน้ี 1) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ) จำนวน 5 คน คือ ประธาน

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1 คน กรรมการสวัสดิการ อีก 3 คน และ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอีก 1 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษารวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

โดยใชวิธีการแจงผูบริหารและเจาหนาที่ จำนวน 5 คน เพื่อขอสัมภาษณ โดยกำหนดวัน เวลา และ

สถานที่สัมภาษณ 2) การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ ผูที่ไดรับการชวยเหลือที่ที่ไดรับการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต จำนวน 101 คน และศึกษารวบรวมขอมูล  จากการชวยเหลือเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ระหวางป พ.ศ. 2562 - ธันวาคม 2563 

ผลการศึกษาการสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที ่ราชการ

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พบวาจากการศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพ

การสงเคราะหเจาหนาที่ โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก พบวาการพิจารณาชวยเหลือของคณะกรรมการ
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สวัสดิการกรมอุทยานฯ มีความเปนธรรม อยูในระดับมากที่สุด จากการศึกษาประสิทธิผลการสงเคราะห

เจาหนาท่ี ในภาพรวมอยูในระดับ มาก พบวา หนวยงานท่ีสงเอกสารใหกองทุนสวัสดิการฯ เห็นควรมี

คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนขอเท็จจริง รวมทั้งรายงานเหตุเจาหนาที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหนาท่ี         

อยูในระดับมากที่สุด และจากการศึกษาการจัดความเปนธรรมในการสงเคราะหเจาหนาที่ฯ ในภาพรวม  

อยูในระดับ มาก พบวา เห็นควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักเกณฑใหเปนที่ประจักษและชัดเจนเพ่ือ                 

ใหเกิดเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  

จากการทดสอบสมมติฐานควรใหความสำคัญปจจัยดานระดับการศึกษามาตรการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืชกับการเพิ ่มขวัญและกำลังใจแกเจาหนาที ่ที ่ไดรับบาดเจ็บและบรรเทาความ

เดือดรอนใหแกครอบครัวของเจาหนาท่ี รองลงมาปจจัยดานรายไดตอเดือนมาตรการชวยเหลือ

เจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืชกับการเพิ ่มขวัญและกำลังใจแกเจาหนาที่ที ่ไดรับบาดเจ็บและบรรเทาความ

เดือดรอนใหแกครอบครัวของเจาหนาท่ี และปจจัยดานปจจุบันทานพักอาศัยอยูในพื้นที่มาตรการ

ชวยเหลือเจาหนาที่ที ่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองทุนสวัสดิการกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกับการเพิ่มขวัญและกำลังใจแกเจาหนาที่ที่ไดรับบาดเจ็บและ

บรรเทาความเดือดรอนใหแกครอบครัวของเจาหนาที่จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเพิ่มขวัญ

และกำลังใจฯ 
 
คำสำคัญ: การสงเคราะหเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต 

1. บทนำ   

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช คำนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ใน

การดำเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ ่งอาจจะประสบภยันตรายในการปฏิบัติหนาท่ี 

ผูบังคับบัญชาจึงมีมาตรการชวยเหลือเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

โดยไดกำหนดและปรับปรุงการชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช ในการปรับวงเงินใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเปนการเพิ่มขวัญและ

กำลังใจแกเจาหนาท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บและบรรเทาความเดือดรอนใหแกครอบครัวของเจาหนาท่ีท่ีเสียชีวิต 

ซึ่งเจาหนาทีจะไดรับสิทธิประโยชนจากหนวยงานตาง ๆ นอกเหนือจากทางราชการ ซึ่งในปจจุบัน 

นับตั้งแตป 2562 - ธันวาคม 2563  กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดให

การชวยเหลือเจาหนาท่ี ไปแลว จำนวน 101 ราย รวมเปนเงิน 3,412,500 บาท 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ราย ประกอบดวย เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บสาหัส 7 ราย 

บาดเจ็บสาหัสปะทะเสี่ยงภัย 1 ราย บาดเจ็บ 6 ราย รวมเปนเงิน 1,792,500 บาท  

 

2. วัตถปุระสงคของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคในการดำเนินการชวยเหลือเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการยกระดับชวยเหลือเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฏิบัติ

หนาท่ีราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการชวยเหลือเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ระหวางป พ.ศ. 2562 - ธันวาคม 2563 

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช” ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที ่กอใหเกิดความพึงพอใจแกมนุษยและไดรับ

ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึงความพอใจในการไดรับการใหกับประชาชน 

ดังนี้ 1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2) การใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา 3) การใหบริการ

อยางเพียงพอ และ 4) การใหบริการอยางกาวหนา (John D.Millet,1954:115) 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคาโดยไมใหเกิดความสูญเปลาหรือ

ความสูญเสียทรัพยากรตาง ๆ คือ ปจจัยท่ีใชในการบริหารจัดการ ไดแก แรงงาน ตนทุนการดำเนินงาน 

พลังงาน เครื่องมือ วัตถุดิบและเวลา (จำลักษณ ขุนพลแกว,2551:148) 

1) ปจจัยดานแรงงานท่ีสำคัญตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) จำนวนพนักงาน  

2) คาจางเงินเดือนพนักงาน และ 3) จำนวนชั่วโมงทำงาน 

3) ปจจัยดานตนทุนการดำเนินงานที ่สำคัญตอการเพิ ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) เงินลงทุน 2) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรหรือพาหนะ 

4) ปจจัยดานพลังงานที ่สำคัญตอการเพิ ่มผลผลิตหรือประสิทธ ิภาพการปฏิบัต ิงาน

ประกอบดวย 1) น้ำมัน 2) ไฟฟา และ 3) กาซธรรมชาติ 

5) ปจจัยดานเครื ่องมือที ่สำคัญตอการเพิ ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงาน 

ประกอบดวย 1) ปริมาณ หรือจำนวนเครื่องจักรหรือพาหนะ 2) ระดับราคาเพ่ือการลงทุน 

6) ปจจัยดานวัตถุดิบสำคัญตอการเพ่ิมผลผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

1) ปริมาณ หรือจำนวนเครื่องจักรหรือพาหนะ 2) ระดับราคาเพ่ือการลงทุน  

(จำลักษณ ขุนพลแกว,2551:164) 
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 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 ความหมายของประสิทธิผล  

 จักรกฤษณ จันทะคุณ (ออนไลน) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่พึงปรารถนาหรือเปนไปตามที่คาดหวังไว โดยพิจารณาจากการนำ              

ผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีไดรับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

 อนันท งามสะอาด (2551 : 1) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลสำเร็จของ

งานที่เปนไปตามความมุงหวัง (Purpose) ที่กำหนดไวในวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย 

(Goal) และเปาหมายเฉพาะ (Target) ไดแก 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ จะกำหนดชนิดประเภทและจำนวนของผลผลิตสุดทายตองการท่ี

ไดรับเม่ือการดำเนินงานเสร็จสิ้น 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดำเนินงานนั้น ๆ  

3. มุงเนนที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานวาไดผลตามที่ตั้งไวหรือไมและที่สำคัญ

ตองมีตัวชี้วัด (Indicator) 

 4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 

 แนวความคิดดานการสรางความเปนธรรมในสังคมไดถูกยกใหเปนหัวใจหลักในการศึกษา             

ดานจริยธรรมทางการบริหารของการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในชวงตั้งแตทศวรรษท่ี 1970                 

เปนตนมา งานเขียนของ John Rawls เรื ่อง A Theory of Justic (1971) ไดชี ้ใหเห็นวา ความเปน

ธรรมถือเปนหลักการสำคัญในการบริหารงานภาครัฐ งานเขียนของ Rawls ไดมีอิทธิพลอยางมาก ใน

การศึกษาดานจริยธรรมทางการบริหารในสมัยตอมา ซึ่งจะเห็นไดจากงานของ Hart เรื ่อง Social, 

Equity, Justice and the Equitable Administrator (1974) และ  Harmon เร ื ่ อง  Social Equity 

and Organizational Man (1974) ที่เนนใหการบริหารงานภาครัฐตองเนนการสรางความเปนธรรม 

(ความเทาเทียมกันในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน) งานเขียนเหลานี้ มองความเปนธรรมโดยเนนไปท่ีความเสมอภาค

โอกาส กลาวคือ คนทุกคนควรมีความเทาเทียมกันในสิทธิ ์(equal rights) ตลอดจนมีความเทาเทียมกัน

ในโอกาส (equal opportunity) เชน โอกาสในการมีรายได โอกาสในการมีความกาวหนาในหนาท่ี              

การงาน ไมวาคน ๆ นั้นจะมีเพศ สีผิว หรือเชื้อชาติใด เปนตน นักวิชาการเหลานี้ จึงเสนอใหการ

บริหารงานในภาครัฐตองใหความสำคัญกับความเปนธรรมและความเสมอภาคดังกลาว 

 แนวความคิดดานความเปนธรรมทางสังคมที่เสนอโดย John Rawls นั้น เปนแนวความคิดท่ี

ขยายเพ่ิมเติมแนวความคิดของสำนักคลาสสิก ท่ีเนนในเรื่องของเสรีภาพสวนบุคคล (personal freedom) 

และสิทธิในทรัพยสิน (property right) กลาวคือ แนวความคิดของสำนักคลาสสิก นั้น เปนแนวความคิด

ที่เนนวาการกระจายรายไดและความมั่งคั่งทางสังคมที่เปนธรรมนั้น ขึ้นอยูกับการเปนเจาของปจจัย 
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การผลิตเปนสำคัญ บุคคลจึงควรมีสิทธิในรายไดและความมั่นคั่งตามความเปนเจาของปจจัยการผลิต        

นั้น ๆ จึงจะเปนการยุติธรรม David Ricardo เปนนักคิดในสำนักคลาสสิกคนแรก ๆ ที่วิเคราะหความ

เปนธรรมทางสังคมในแนวนี้ Ricardo เห็นวาในแตละสังคมนั้นรายไดและทรัพยสินของคนจะถูก  

จัดสรรไปคามความเปนเจาของปจจัยการผลิต เชน ถาเราพิจารณาปจจัยการผลิตพื้นฐานของสังคม 

ประกอบดวย ท่ีดิน แรงงาน และทุน ผูท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิตเหลานี้ ก็ควรไดรับผลตอบแทนตาม

ความเปนเจาของปจจัยการผลิตเหลานั ้น (Hell-borner,1986:70) ซึ ่งปจจัยการผลิตดังกลาวก็

เปรียบเสมือนสินคาประเภทหนึ่งที่มีการซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นราคาของปจจัยการผลิตจึงขึ้นอยู                 

กับอุปสงคและอุปทานของปจจัยนั้น ๆ ผูที่เปนเจาของปจจัยการผลิตที่หาไดยาก (เชนทุน) ก็ควรไดรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงกวาผูท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิตท่ีหาไดงาย มีราคาถูก (เชน แรงงานไรฝมือ) มิฉะนั้น

ก็จะไมมีผูใดอยากลงทุน หรือคนที่เรียนจนจบปริญญาตรี ซึ่งก็คือแรงงานที่มีทักษะสูงและหาไดยาก                     

ก็ควรไดรับผลตอบแทนจากการทำงานจากการทำงานที่ใชความรูของตนสูงกวาแรงงานไรฝมือท่ีจบ                  

แคชั ้นประถมเปนตน หากไมเปนเชนนี้ ก็จะไมมีใครลงทุนเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี 

แนวความคิดดังกลาวนี้จึงเนนใหรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐ มีบทบาทในการปกปองเสรีภาพสวน

บุคคล (personal freedom) และสิทธิในทรัพยสิน (property rights) เพื่อสรางความเปนธรรมทาง

สังคม (Bronfenbrenner,1971:16) 

 4.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

ตัวแปรตน 

สวนบุคคล 

 

• เพศ 

• อายุ  

• ประเภท 

• ระดับการศึกษา  

• รายไดตอเดือน 

• ปจจุบันทานพักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีใด 

 

 

ตัวแปรตาม 

มาตรการชวยเหลือเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของ

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

• ความคิดเห็นของประสิทธิภาพ 

• ประสิทธิผล 

• การจัดความเปนธรรม 

• ในการสงเคราะหเจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช 
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5. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง การสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนาที่ราชการกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในครั้งนี้ เปนการวิจัย                

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสัมภาษณ ไดแก กองทุน

สวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 5 คน คือ ประธานกองทุนสวัสดิการ           

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 1 คน กรรมการสวัสดิการ จำนวน 3 คน และ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน และผูที่ไดรับการชวยเหลือที่ที ่ไดรับการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

จำนวน 101 คน ใชวิธีการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป 

Microsoft Excel, SPSS และนำเสนอผลการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี ่ (Frequency) และใช t-test และ Analysis of 

Variance-Anova วิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลกับมาตรการชวยเหลือเจาหนาท่ี   

ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที ่ราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ             

สัตวปา และพันธุพืช โดยเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห 

6. ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 1) ขอมูลทั ่วไปของผูตอบแบบสอบถามและผู สัมภาษณ ที่ไดรับความชวยเหลือที ่ที ่ไดรับ 

บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน 101 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ประเภท ระดับการศึกษา รายได ตอเดือน 

พักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีใด โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 59 คน รอยละ 58.42 อายุ 31-40 ป จำนวน 

30 คน รอยละ 29.70 ประเภทพนักงานราชการ จำนวน 38 คน รอยละ 37.62 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จำนวน 60 คน รอยละ 59.41 รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 47 คน รอยละ 

46.53 และปจจุบันทานพักอาศัยอยูในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 38 คน รอยละ 37.62 และผูสัมภาษณ

คือ กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช จำนวน 5 คน ไดแก ประธาน

คณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 1 คน กรรมการสวัสดิการ 

จำนวน 3 คน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอีก 1 คน 

 2) จากการสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการกองทุน

สวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทำใหทราบถึงมาตรการชวยเหลือเจาหนาท่ี                    

ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช ทั ้ง 3 ดาน ไดแก ความคิดเห็นประสิทธิภาพการสงเคราะหเจาหนาที ่ ประสิทธิผล               

การสงเคราะหเจาหนาที ่  และการจัดความเปนธรรมในการสงเคราะหเจาหนาที ่ฯ  จึงนำไปสู

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
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2.1) ตองมีการพัฒนาการสงเอกสารของเจาหนาที่ที่ตองการขอรับการชวยเหลือ                  

โดยใชวิธีการแบบออนไลน ตองมีการจัดเก็บหลักฐานอยางเปนระบบในการขอรับการชวยเหลือของ

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สรางการรับรูใหเจาหนาที่ในหนวยงาน

สังกัด เรื่อง ขั้นตอนการสงเคราะหเจาหนาที่ของกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช รวมทั้งพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ และการพิจารณาชวยเหลือของคณะกรรมการ

สวัสดิการกรมอุทยานฯ มีความเปนธรรม 

2.2) เพิ่มแนวทางในการประชาสัมพันธในการชวยเหลือสงเคราะหเจาหนาที่ไดรับ

บาดเจ็บและเสียชีวิตเชิงรุก เพิ ่มวงเงินสงเคราะหชวยเหลือเพื ่อประกอบการพิจารณาชวยเหลือ

เจาหนาที่ใหสอดคลองกับปจจุบัน เหตุที่จำเปนชัดเจนเปนที่ประจักษสามารถอนุมัติใหกรรมการและ

เลขานุการฯ สั่งจายไดทันที เพิ่มขอกำหนดของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/สอบสวนขอเท็จจริง

ใหชัดเจนตอรายกรณี  

2.3) ตองมีการจัดลำดับความเปนธรรมในการสงเคราะหเจาหนาที่ฯ การสงเคราะห

เจาหนาที่ที ่บาดเจ็บและเสียชีวิตมีมาตรการในการชวยเหลือที่ชัดเจน ประสานงานรวมกับกองทุน

สวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกับหนวยงานภาคสนาม ตองเปนเจาหนาที่ใน               

การประสานงานเกี่ยวกับการสงเคราะหเจาหนาที่ดวยกัน เห็นควรเพิ่มประชาสัมพันธหลักเกณฑให              

เปนท่ีประจักษและชัดเจนเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี 

  ในชวงเดือนมิถุนายน 2564 เปนตนไป กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  

และพันธุพืช ไดมีการปรับปรุงการสงเคราะหเจาหนาที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ในการชวยเหลือโดยอนุมัติผานหนังสือเวียนและสั ่งจายไดทันที จากทั้ง 3 ขอเสนอแนะ                 

เชิงนโยบาย นำเสนอในรูปแบบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ตารางท่ี 1: แผนปฏิบัติการขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ลำดับ การดำเนินการปรับปรุงการสงเคราะห

เจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ นำเสนอ 

เขาท่ีประชุม 

ติดตามผล 

1 พัฒนาการสงเอกสารของเจาหนาท่ี 

ท่ีตองการขอรับการชวยเหลือโดยใช 

วิธีการแบบออนไลน 

คณะกรรมการ

สวัสดิการกรม

อุทยานแหงชาติ  

สัตวปาและ  

พันธุพืช 

ทุกไตรมาส 

ของ

ปงบประมาณ 

ติดตามผานท่ีประชุม 

2 เพ่ิมแนวทางในการประชาสัมพันธใน 

การชวยเหลือสงเคราะหเจาหนาท่ีไดรับ

บาดเจ็บและเสียชีวิตเชิงรุก 

ลงพ้ืนท่ีไปสำรวจ

หนวยงานในพ้ืนท่ี 

3 การจัดลำดับความเปนธรรมในการ

สงเคราะหเจาหนาท่ีฯ การสงเคราะห

เจาหนาท่ีท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต 

มีมาตรการในการชวยเหลือท่ีชัดเจน 

ติดตามผานท่ีประชุม 
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 6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  1) ควรมีการศึกษาการสงเคราะหเจาหนาที่ที ่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนาที่ราชการกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในพื้นที่หนวยงานในสังกัด

สวนภูมิภาคและสวนกลาง เพื่อเปรียบเทียบขอมูล เพื่อใหไดผลการประเมินที่เห็นความแตกตางและ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  2) ควรมีการศึกษาการสงเคราะหเจาหนาที่ที ่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เทานั้น ควรศึกษากองทุนอ่ืน

ดวย เพื่อเปนการเปรียบเทียบปจจัยที่มีความเหมือนกันและปจจัยที่มีความแตกตาง ซึ่งจะนำไปสู                

การเพิ่มขวัญและกำลังใจแกเจาหนาที่ที ่ไดรับบาดเจ็บและบรรเทาความเดือดรอนใหแกครอบครัว             

ของเจาหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 
 
 

 

ธิดารัตน  คงสวัสด์ิ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบาย                

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ และเพื่อศึกษาและทราบถึงจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ              

เปนศูนยกลางการบิน โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎี ขอเท็จจริง สภาวการณปจจุบัน และ 

การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็นและเปนประโยชนตอการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ คือ แหลงที่มาของนโยบาย ภาครัฐกำหนดใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

การขนสงทางอากาศของภูมิภาค (Aviation Hub) หรือศูนยกลางการบิน ความชัดเจนของนโยบาย มี

วัตถุประสงคที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนด การสื่อสาร การติดตามนโยบายของผูบริหาร การสนบัสนุน

นโยบาย ไดรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิจากภาครัฐ และการดำเนินงาน

รวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความซับซอนในการบริหารงาน โครงสรางองคการซับซอน สายการ

บังคับบัญชามาก และการปฏิบัติงานรวมกันกับหลายหนวยงาน ทำใหปฏิบัติงานยุงยากซับซอน สิ่งจูงใจ

สำหรับผูปฏิบัติ มีการสนับสนุนสงเสริมโครงการฯ การเลื่อนขั้นตำแหนงและเงินเดือน การจัดสรร

ทรัพยากรเปนไปอยางเพียงพอและการใชทรัพยากรอยางถูกตอง  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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การศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง คือ ความพรอมของลักษณะโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวก สถานท่ีตั้ง ตำแหนงทางภูมิศาสตรและยุทธศาสตรท่ีเปนประตูสูนานาชาติ (International 

Gateway) จุดออน คือ โครงสรางองคการใหญและซับซอน สายการบังคับบัญชามาก การใหสัมปทาน

บริหารงานกับองคการอื่นยากตอการควบคุมคุณภาพการใหบริการ โอกาส คือ นโยบายของภาครัฐ               

ในการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค (Aviation Hub) หรือ 

เปนศูนยกลางการบิน อุปสรรค คือ ขอจำกัดดานกฎหมาย นโยบายของภาครัฐบางประการ ปจจัยท่ี             

ไมสามารถควบคุมได โรคอุบัติใหม ผลกระทบจากหนวยงานอื่น การศึกษานี้ทำใหทราบถึงแนวทาง          

ในการดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินเกิดความสำเร็จมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ภาครัฐควรกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรมและ

ตอเนื่อง รวมถึงการศึกษาตัวแบบหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการประเมินผล ปญหาและอุปสรรค                  

ในการนำนโยบายไปปฏบิัตติอไป  
 
คำสำคัญ: ศูนยกลางการบิน แหลงที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย 

ความซับซอนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติ การจดัสรรทรัพยากร 

1. บทนำ 

 “สำหรับการเปนศูนยกลางการบินโดยตำแหนงทางภูมิศาสตรของประเทศไทยนั้น ในอดีต 

เครื ่องบินจะสามารถบินไดในระยะทางไมเกิน 2-3 พันกิโลเมตร แลวจะตองหยุดพักเครื ่องและ                  

เติมน้ำมัน เนื่องจากเทคโนโลยียังไมกาวหนานัก เครื่องบินยังบินไดชา สิ้นเปลืองน้ำมันมาก และ

เครื่องบินมีขนาดเล็ก ดังนั้น ประเทศไทยจึงอยูในทำเลที่สามารถเปนศูนยกลางการบินของโลกได                

โดยเราไมตองทำอะไรมากนัก แตในปจจุบัน เทคโนโลยีที่กาวหนาทำใหเครื่องบินสมัยใหมสามารถ              

บินไดติดตอกันเปนเวลาถึง 12 ชั่วโมง เปนระยะทางราว 12,000 กิโลเมตร หรือเกือบครึ่งโลกโดย                

ไมตองหยุดพัก ความไดเปรียบดานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของไทยจึงลดความสำคัญลงไปบาง ท้ังนี้ การบิน

ตางกับการเดินเรือทางทะเลมาก โดยเสนทางการเดินเรือจะตองเดินเรือไปตามทะเลซึ่งมีพื้นที่บริเวณ 

ผิวโลกที่ตายตัว แตการเดินทางทางอากาศ สามารถเลือกใชเสนทางการบินที่เปนทางตรงไปที่ใด ๆ                  

ก็ไดตลอดเวลา” (สุวัฒน วาณีสุบุตร: 2547) 

 รัฐบาลไทยไดสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได                

อยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส และยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 

2564) และนโยบายการพัฒนาดานการขนสงทางอากาศตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 

2564 โดยไดมีการวางแนวทางใหการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ดานการกำหนดนโยบายการบิน 

โดยการกำหนดบทบาททาอากาศยานภายในประเทศไทยใหเปนลักษณะโครงขาย (Network) ที่มี               
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การเชื่อมโยงสนับสนุนกัน โดยมีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลัก และไดมีการปรับ

องคการกำกับดูแลดานการบินดวยการแยกบทบาทของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย                 

ในการกำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแล พรอมทั้งแกไขพระราชบัญญัติ 

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการเปดนานฟาและการเปดเสรีทางการบินอยางเปน

ขั้นตอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ และดานกายภาพ ใหหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การใหบริการระบบโครงสรางพื้นฐาน รวมท้ัง                

การพัฒนากิจกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวของ ใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

และการใหบริการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการจัดระบบโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงทาอากาศยานกับ

ชุมชน ภาคการผลิตและภาคการบริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใหบริการ

สายการบินของไทย และสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ เพ่ือ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ธุรกิจเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการขนสง

ทางอากาศในอนาคต  

 อยางไรก็ตาม การจะผลักดันและทำใหการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จนั้น มีความจำเปนตองศึกษาถึงการนำนโยบายไป

ปฏิบัติ รวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังตองศึกษาและวิเคราะห               

ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

การบินของประเทศไทยและระบบโครงขายดานคมนาคมดวย  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาและทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือศึกษาและทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 สามารถเขาใจถึงแนวคิด และกระบวนการในการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 

3.2 สามารถนำการศึกษาฯ ไปเปนขอมูลในการที่จะพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ              

ทาอากาศยานอ่ืน ๆ ใหเกิดการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4. นิยามศัพท 

 ทาอากาศยาน หรือสนามบิน หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไวในพื้นดินหรือพื้นน้ำสำหรับใชทั้งหมด

หรือบางสวนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้ง และอุปกรณ 

ซ่ึงอยูในทาอากาศยานหรือสนามบินนั้น 

 ศูนยกลางการบิน หมายถึง ทาอากาศยานที่เปนศูนยกลางการใหบริการดานการขนสงทาง

อากาศในภูมิภาคของรัฐภาคี รัฐใดรัฐหนึ่งหรือเปนศูนยกลางท่ีใหบริการในภูมิภาค 

 แหลงที่มาของนโยบาย หมายถึง แถลงการณหรือคำสั่งของฝายบริหาร ความรวมมือระหวาง

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในการประกาศใชกฎหมายท่ีถือวาเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลนั้น 

 ความชัดเจนของนโยบาย หมายถึง วัตถุประสงคและรายละเอียดของนโยบายที ่มีการ              

กำหนดไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 

 การสนับสนุนนโยบาย หมายถึง ระดับความสนใจของผูริเริ่มนโยบาย และระดับความสนใจ  

ของกลุมผลประโยชนหรือผูท่ีเก่ียวของ 

 ความซับซอนในการบริหาร หมายถึง โครงสรางในการบริหารงานขององคการในมิติของแนวราบ

และแนวดิ่ง รวมถึงการประสานงานและการดำเนินงานท้ังภายในและภายนอกองคการ 

 สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจและกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความมุงม่ันท่ี

จะดำเนินงานใหสำเร็จได เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ เปนตน 

 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การสนับสนุนและการกระจายทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา 

บุคลากร และอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 นโยบายสาธารณะ  

 Ira Sharkansky (1970: 1 อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2562) ไดนิยามนโยบายสาธารณะ

ไวในเชิงรูปธรรม กลาวคือ กิจกรรมท่ีรัฐบาลจัดใหมีข้ึน ท้ังท่ีเปนกิจกรรมภายในประเทศและกิจกรรมใน

ตางประเทศ ซึ่งรวมถึงขอกำหนดและระเบียบที่จะมาควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของปจเจกบุคคลและ            

นิติบุคคล และการดำเนินงานของหนวยงานรัฐตาง ๆ 

 James E. Anderson (1994: 5-6 อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2562) ไดจำแนกความหมาย

ของนโยบายสาธารณะได ดังนี้ 
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  นิยามนโยบายสาธารณะจะตองเชื่อมโยงระหวางนโยบายสาธารณะกับการกระทำให

บรรลุเปาหมาย มากกวาการกำหนดใหเปนไปตามโอกาสที่จะเปนไปได เนนการทำใหเกิดผลลัพธท่ี

ชัดเจน  

  นโยบายสาธารณะประกอบดวยจำนวนชุด (Courses) หรือแบบแผน (Patterns) ของ

การกระทำที่ดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่องมากกวาการแบงแยกหรือการใชดุลยพินิจ

ตัดสินใจเฉพาะกรณี ครอบคลุมถึงการตัดสินใจผานกฎหมายและการตัดสินใจที่ทำใหเกิดการบังคับใช

ตามกฎระเบียบดวย 

  นโยบายสาธารณะเก ิดข ึ ้นเพื ่อตอบสนองตอความตองการนโยบาย (Policy 

Demands) ของประชาชน หรือผูที ่อางถึงสิ ่งที่ตองกระทำหรือไมกระทำตอประเด็นสาธารณะบาง

ประเด็นท่ีนำเสนอโดยเอกชนอ่ืน ๆ ตัวแทนกลุมผลประโยชน หรือขาราชการหนวยอ่ืน ๆ ตอหนวยงาน

ของรัฐท่ีรับผิดชอบในแตละเรื่องใหเกิดการกระทำตามขอเรียกรอง  

  นโยบายสาธารณะเกี่ยวของกับสิ่งที่รัฐบาลตองกระทำจริง ๆ ไมใชเรื่องที่ตั้งใจจะกระทำ 

หรือสิ่งที่รัฐบาลเพียงแตพูดวาจะกระทำเทานั้น โดยมุงเนนที่ผลลัพธจากการกระทำของรัฐบาลเปน

สำคัญ 

  นโยบายสาธารณะอาจมีลักษณะทางบวกหรือทางลบก็ได (Positive or Negative) 

กลาวคือ นโยบายที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาอาจจะไมไดรับการตอบสนองจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งทำให

นโยบายท่ีเปนบวกกลับกลายเปนลบจากการไมกระทำนั่นเอง 

  กลาวโดยสรุปแลว จากแนวคิดขางตนนั้น นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลได

กำหนดขึ้นมาใหเปนกิจกรรมที่จะกระทำหรือไมกระทำกิจกรรมใด ซึ่งสงผลกระทบทั้งเชิงบวกและ              

เชิงลบ เพื่อควบคุมจัดการใหสังคมมีความสงบสุขและตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซ่ึง

นโยบายสาธารณะมีลักษณะท่ีเปนแบบแผนและมีกระบวนการท่ีจะทำใหเกิดผลลัพธอยางชัดเจน 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติถือไดวามีความสำคัญอยางมาก เพราะเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวาง

กระบวนการกำหนดนโยบาย จากแนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะขางตน จะเห็นไดวา การกระทำหรือไม

กระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของรัฐบาล จะสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้น การที่จะทำ

ใหนโยบายสาธารณะกอใหเกิดผลกระทบทางบวกมากที่สุด ก็คือการนำนโยบายสาธารณะของรัฐบาล

นำไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธ ซ่ึงมีแนวคิดดังตอไปนี้ 
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 Eugene Bardach (1980 อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2562) มองวาการนำนโยบายไป

ปฏิบัติเปนกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามขอกำหนดของนโยบาย ซึ่งคือเกมสของกระบวนการทาง

การเมืองที่เกี ่ยวของกับแนวความคิดทฤษฎีและการวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยชี้ใหเห็นวา 

กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเปนการสังเคราะหสิ่งตาง ๆ ท่ีนำมาสูความหวังในการแกไขปญหาทาง

สังคม ท้ังนี้ ทัศนะของ Bardach มีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนเกมสหรือผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองซึ่งสะทอนถึง

ความตอเนื่องระหวางการตัดสินใจเลือกนโยบาย การใหความเห็นชอบนโยบาย และการนำนโยบายไป

ปฏิบัติ  

 การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับแนวความคิดเชิงทฤษฎี และการวิจัยการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเปนการมุงเนนการแสวงหาคำตอบวาการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวของกับ

ปจจัยใดบาง เปนการวิจัยเพ่ือประยุกตในการนำนโยบายไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง 

 การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมทางสังคมและเปนไปตามขอกำหนดนโยบาย เปนการ

ชี ้ใหเห็นวา เปนกิจกรรมที ่ร ัฐบาลตองดำเนินการอยางตอเนื ่องเพื ่อแกไขปญหาของสังคมตาม

เปาประสงคท่ีนโยบายกำหนดไว 

 Daniel A. Mazmanian และ Paul A. Sabitier (1989: 20-21 อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 

2562) มองวาการนำนโยบายไปปฏิบัติเปนขั ้นตอนสำคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย

หมายถึงการนำการตัดสินใจนโยบายที่ไดกระทำไวไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนการนำ

นโยบายไปปฏิบัติประกอบดวย การพิจารณาผลลัพธที ่เปนไปตามเปาประสงคของนโยบาย การ

ดำเนินการใหกลุมเปาหมายของนโยบายปฏิบัติตาม การพิจารณาผลกระทบจากการนำนโยบายไป

ปฏิบัติและการรับรูของผูตัดสินใจนโยบาย ซึ่งเปนผูประเมินวาเปนผลกระทบที่พึงปรารถนาหรือไม                

การประเมินกระบวนการทางการเมืองที่มีบทบาทในการบัญญัติกฎหมาย เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม

สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ  

 กลาวโดยสรุปแลว จากแนวคิดขางตนนั้น การนำนโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการที่ได             

มาซึ่งผลผลิตหรือกิจกรรมที่รัฐนำมาใหเพื่อแกปญหาสังคม มีความสัมพันธกับกระบวนการอื ่น ๆ               

อยางชัดเจน รวมถึง การบรูณาการหรือประยุกตแนวทางเพ่ือใหเกิดการนำนโยบายไปปฏิบัติใหเปนจริง 

ซ่ึงทำใหมีความงายตอการศึกษาและทำความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ

 ในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น จะทำใหทราบวา กระบวนการ

นำนโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จหรือลมเหลว ซ่ึงจากแนวคิดของ Brever and deLeon (1983: 

265-274 อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2562) มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบาย             

ไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ ไดแก แหลงที่มาของนโยบาย (Source of Policy) ซึ่งนโยบายโดยทั่วไป             
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จะมาจากกระบวนการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) จนกลายเปนนโยบายตาง ๆ ที่นำไป

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค จำแนกไดดังนี้ 

1) การแถลงการณ คำสั่งของฝายบริหาร หรือมติของคณะรัฐมนตรี ถือไดวาเปน

ผลผลิตในการแกไขปญหาสาธารณะที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งผานกระบวนการกอรูปนโยบาย (Policy 

Formation) การพัฒนาทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative Development) และการตัดสินใจ

เลือกนโยบาย (Policy Decision-making) ทั้งนี้ นโยบายตองมีความชอบธรรมหรือไดรับการยอมรับ 

(Legitimacy) ดวย เพ่ือไมใหนโยบายเกิดความลมเหลวเนื่องมาจากการคัดคานของประชาชน 

2) เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมายที่ผานกระบวนการตัดสินใจนโยบายและได

ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ ถือเปนผลผลิตจากกระบวนการทางการเมืองจากการประนีประนอม

ระหวางกลุมการเมือง ซ่ึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายตองครอบคลุมวัตถุประสงคของกลุมการเมือง

นั้น ๆ เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายประสบความสำเร็จ 

3) ความรวมมือระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในการประกาศใชกฎหมาย

เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ท่ีเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกระบวนการนี้จะเก่ียวของกับ

การเจรจาตอรองและการประนีประนอม เนื่องจากฝายบริหารตองไดรับการสนับสนุนหรือเห็นชอบจาก

ฝายนิติบัญญัติตอการประกาศกฎหมายเปนนโยบาย เพื่อใหกฎหมาย นโยบายดังกลาวมีความถูกตอง

และชอบธรรมในการนำไปปฏบิัติ 

4) ขาราชการระดับสูง องคการราชการไมไดมีบทบาทแคการนำนโยบายไปปฏิบัติ

เทานั้น ยังตองริเริ่มกอรูปนโยบายและพัฒนาทางเลือกนโยบายดวย ซึ่งขาราชการระดับสูงในองคการ

ราชการจะมีบทบาทในการกำหนดปญหาและนำเสนอทางเลือกนโยบายตอฝายการเมือง โดยตอง

คำนึงถึงความสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

5) การพิจารณาและวินิจฉัยของศาล ซึ่งคำพิพากษาของศาลฎีกาถือเปนที่สิ้นสุด 

กลาวคือ เปนนโยบายสาธารณะท่ีทุกคนตองปฏิบัติ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนำนโยบาย

ไปปฏิบัติ 

  แหลงที่มาของนโยบายถือวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติให

ประสบความสำเร็จอยางมาก เนื่องจากผูที ่มีบทบาทในการกอรูปนโยบายและกำหนดนโยบายมีท้ัง

อำนาจและหนาท่ี ซึ่งมีผลตอความสามารถในการกำหนด คัดเลือก และบริหารนโยบาย อยางไรก็ตาม 

ตองคำนึงถึงแหลงท่ีมาของนโยบายอาจจะมีความขัดแยงกันจนเปนอุปสรรคตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ใหประสบความสำเร็จ 

  ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) การพิจารณาวัตถุประสงคกับนโยบาย

ใหแยกออกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ วัตถุประสงคตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและมีความ

เหมาะสม ซึ่งจะทำใหแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในนโยบายมีความยืดหยุน สามารถบริหารนโยบาย
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ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ควรมีแผนการประเมินผลนโยบายและการกำหนดกลยุทธ

เพื่อใหเกิดการนำนโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความชัดเจนของนโยบายขึ้นอยู กับ               

ปจจัยตาง ๆ ไดแก การระบุสภาพปญหาของนโยบายที่ครอบคลุม การกำหนดผูเก่ียวของกับการแกไข

ปญหาอยางชัดเจน การกำหนดกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา และการประเมินทรัพยากรท่ี

ใชในการดำเนินการท่ีเหมาะสม 

  การสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) เปนการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการนำ

นโยบายไปปฏิบัติอยางไร และนำนโยบายไปปฏิบัติไดจริงหรือไม โดยตองพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของ             

ทุกภาคสวน ซึ่งปจจัยที่นำมาประกอบการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนนโยบาย ไดแก ระดับความสนใจ

ของผูริเริ ่มนโยบาย ซึ่งขึ ้นอยูกับระยะเวลาที่เอาใจใสนโยบาย อำนาจที่เปนเอกภาพของผูกำหนด

นโยบาย นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณระหวางผูไดรับผลประโยชนกับผูเสียผลประโยชน

จากนโยบายดวย 

  ความซับซอนในการบริหารงาน (Complexity of Administration) เกี ่ยวของกับ

หนวยงานและกระบวนการของนโยบาย จะเห็นไดวา หากมีหนวยงานที่เกี ่ยวของมาก ก็จะทำให

กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความซับซอนมากตามไปดวย จึงควรหลีกเลี่ยงการใชหนวยงานท่ี

ตองดำเนินการหรือประสานงานมากและโครงสรางหรือสายการบังคับบัญชาที ่ซับซอนในการนำ

นโยบายไปปฏิบัต ิ

  สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติ (Incentives for Implementors) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ทำงานและการกระตุนใหผูปฏิบัติงานทำงานใหสำเร็จ โดยมีการประเมินการทำงานของผูปฏิบัติงาน 

พรอมทั้งการใหรางวัลเมื่อทำงานบรรลุตามเปาที่ตั ้งไว หรือลงโทษเมื่อไมสามารถทำงานได ซึ่งผล

การศึกษาของ Milbrey Wallin McLaughlin (1975) ชี้ใหเห็นวา ตองใชสิ่งจูงใจเชิงบวกจะทำใหเกิด

การทำงานท่ีตอเนื่องและบรรลุเปาหมายดวยดี 

  การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) หมายความรวมถึงเงินทุน เวลา 

บุคลากร อุปกรณตาง ๆ และเทคโนโลยีที่ใชในแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในนโยบาย ซึ่งผูกำหนด

นโยบายและผูนำนโยบายไปปฏิบัติจะตองคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกการนำนโยบายไปปฏิบัติดวย 

 การวิเคราะห SWOT 

 Albert Humphrey (1960) ผูคิดคนทฤษฎีการวิเคราะห SWOT คือ การวิเคราะห สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื ่อใหร ู ตนเอง (รู เรา) รู จัก

สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอก

และภายในองคการ ซึ่งจะชวยใหผู บริหารขององคการทราบถึงการเปลี ่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายนอกองคการ ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลว และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปน
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ประโยชนอยางมากตอการกำหนดวิสัยทัศน การกำหนดกลยุทธ และการดำเนินตามกลยุทธของ 

องคการระดับองคการท่ีเหมาะสมตอไป 

 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนขอดีที ่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใช

ประโยชนจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธการตลาด  

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจ ุดออนหรือขอเส ียเปรียบ ที ่เก ิดจาก

สภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของบริษัทซ่ึงบริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น  

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที ่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือ

ประโยชน หรือสงเสริมการดำเนินงานขององคการ โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปน              

ผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดี

จะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น  

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคขอจำกัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก บางครั้ง

การจำแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทำไดยากเพราะทั้งสองสิ่งนั ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง                

การเปลี่ยนแปลงอาจทำใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได  

6. แนวคิดของนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปดใหบริการเมื่อ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ภายใตการดูแลของ 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินงานตามแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ซึ่งเปน 

ไปตามวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ไดแก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  

โดยการพัฒนาระบบทาอากาศยานใหครอบคลุมเชื่อมโยงอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนาดานการขนสงทางอากาศตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 2564 

และสนับสนุนใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรมตามเปาหมาย เชิงยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบท            

การจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศทั้ง 6 มิติ คือ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการเชื่อมตอ คุณภาพการใหบริการ ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน และความยั่งยืน รวมท้ังรองรับกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560 - 2564 

โดยมีการดำเนินจัดทำแผนวิสาหกิจของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ปงบประมาณ 

2560 - 2565) ฉบับทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานนำไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย

ของแผนงาน นโยบายของภาครัฐและองคการที่วางไว รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตรขององคการ ซ่ึง

เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทาง

อากาศและบริการ ที่กำหนดใหประเทศไทย “เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค (Aviation 
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Hub) ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย” โดยไดกำหนดยุทธศาสตรในการเพ่ิม               

ขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล เพื่อพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองรับเสนทางการบินจากทุกมุมโลก เปนประตูสู ประเทศใน             

แถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะชวยเชื่อมโยงใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค กอใหเกิดการขยายตัวดานการขนสงทางอากาศทุกประเภท ท้ัง              

การเดินทางของผู โดยสาร และการขนสงสินคาทางอากาศ ระบบโลจิสติกส การสนับสนุนใหเพ่ิม                 

ขีดความสามารถของระบบการสรางเครือขายเสนทางการบินทั่วประเทศ รวมถึงขยายสิทธิทางการบิน

ใหครอบคลุมเสนทางการบินทุกภูมิภาคทั่วโลก เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตาง ๆ ดวยสิ่งอำนวย

ความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม การรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานระดับสากล อีกท้ัง                

ยังมีการทำงานบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ อาทิ สายการบินตาง ๆ บริษัท วิทยุการบินแหง

ประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเขาเมือง กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค ดานตรวจพืช ดานกักกัน

สัตว กรมปศุสัตว และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหมี

ระบบการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับยุทธศาสตรที่กำหนดไว 

คือ ยุทธศาสตร  ท่ี 1 Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร  ท่ี 2 Airport Service Capacity 

ยุทธศาสตรท่ี 3 Regional Hub ยุทธศาสตรท่ี 4 Intelligent Services ยุทธศาสตรท่ี 5 Aeronautical 

Business ยุทธศาสตรท่ี 6 Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development) 

โดยไดมีการถายทอดเปนตัวชี ้ว ัด ภารกิจ ภาระงานสำหรับพนักงานในองคการ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือดำเนินการนำนโยบายไปปฏิบัติใหสำเร็จ  

 ขอมูลท่ัวไป ลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ที่ตั ้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นท่ี : 3,520 เฮคเตอร ศักยภาพใน             

การรองรับ : เท่ียวบิน 68 เท่ียวบินตอชั่วโมง ผูโดยสาร 45 ลานคนตอป สินคา 3 ลานตันตอป ทางวิ่ง : 

2 ทางวิ่ง ขนาด 3,700 x 60 เมตร และ 4,000 x 60 เมตร ขนาดเครื่องบินที่รองรับ : Airbus A380 

จำนวนหลุมจอด : 120 หลุมจอด แบงเปนแบบมีสะพานเทียบเครื ่องบิน 51 หลุมจอด หลุมจอด

ระยะไกล 69 หลุมจอด หอบังคับการบิน : 132 เมตร อาคารผูโดยสาร : 563,000 ตารางเมตร อาคาร

จอดรถ : 2 อาคาร จอดรถยนตได 5,000 คัน และมีลานจอดรถ 3,500 คัน การบริการสินคา : มีอาคาร

และลานพื้นที่รวมประมาณ 568,000 ตารางเมตร สำหรับใหบริการแบบปลอดพิธีการศุลกากร ระบบ

ปองกันน้ำทวม : มีคันดินสูง 3.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลกลาง คลองระบายน้ำ คลองรับน้ำ และ

พื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ โครงขายถนน : ทิศเหนือ ถนน 8 ชองจราจร จากมอเตอรเวย กรุงเทพ-ชลบุรี 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถนน 6 ชองจราจร จากถนนรมเกลาและถนนกิ่งแกว ทิศใต ถนน 4 ถึง 8 ชอง

จราจร เชื่อมกับถนนบางนา-ตราด ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนน 4 ชองจราจร เชื่อมกับถนนออนนุช 

ทิศตะวันตก ถนน 4 ชองจราจร เชื่อมกับถนนกิ่งแกว เสนทางรถไฟ : สถานีรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงิค 

รถโดยสารสาธารณะ : รถตูและรถโดยสารประจำทาง รถ Shuttle Bus และตอมารัฐบาลมีมติเม่ือ  

พ.ศ.2553 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
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การรองรับผูโดยสาร บรรเทาความแออัดของผูโดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดย

แบงเปน 1.การพัฒนาระยะท่ี 2 (พ.ศ.2554 – ปจจุบัน) คือ งานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง

ท่ี 1 ระบบ Automated People Mover (APM) และงานขยายอาคารผูโดยสารหลักฝงทิศตะวันตก 

(รองรับผูโดยสารเพิ่มขึ้น 15 ลานคนตอป) 2.การพัฒนาระยะท่ี 3 (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2565) คือ งาน

กอสรางอาคารผูโดยสารหลังท่ี 2 และงานกอสรางทางวิ่งเสนท่ี 3 (รองรับผูโดยสารเพิ่มขึ้น 30 ลานคน

ตอป) 3.การพัฒนาระยะท่ี 4 (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2569) คือ งานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง  

ท่ี 2 (รองรับผูโดยสารเพิ่มขึ้น 15 ลานคนตอป) 4.การพัฒนาระยะท่ี 5 (พ.ศ.2568 – พ.ศ.2573) คือ 

งานกอสรางพื้นที่อาคารผูโดยสารดานทิศใต และงานกอสรางทางวิ่งเสนท่ี 4 (รองรับผูโดยสารเพิ่มข้ึน 

45 ลานคนตอป) โดยในปจจุบันมีความลาชาเกิดขึ้นเนื่องดวยจากปญหาตาง ๆ รวมถึงการอนุมัติ

โครงการตองเปนไปตามกระบวนการขั ้นตอน จึงไดมีการปรับแผนการดำเนินงานใหเหมาะสม 

สอดคลองกับสถานการณและนำไปสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายตอไป และถึงแมวาในพ.ศ. 2563 

เกิดเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหจำนวนผูโดยสารลดลง ถึง          

อยางนั้นก็คาดการณวาเมื่อสถานการณกลับมาดีขึ้นจำนวนผูโดยสารก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงยังคงตองดำเนินตอไปตามนโยบาย เพื่อรองรับปริมาณ

เท่ียวบิน และการเดินทางของผูโดยสาร ทำใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินใหสามารถ

บรรลุผลตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวไดอยางเปนรูปธรรม 

 ดังนั้น การดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน ภายใต

การดูแลของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปนไปตามนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ซ่ึง

ถือวาเปนกิจกรรมท่ีเปนแบบแผนและมีกระบวนการเพ่ือสรางผลลัพธท่ีเปนเชิงรูปธรรม การนำนโยบาย

ไปปฏิบัติเปนไปตามขั้นตอน กระบวนการและภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ถือไดวาขั้นตอนการนำ

นโยบายไปปฏิบัตเิปนข้ันตอนสำคัญตอนหนึง่ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process)  

7. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 บทความเรื่อง “กลยุทธแหงความสำเร็จในการเปนศูนยกลางขนสงทางอากาศ” โดย ยุทธศักด์ิ 

คณาสวัสดิ์ (2551) ซึ่งไดใหความเห็นไววา การจะเปนศูนยกลางขนสงทางอากาศไดจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนใหเปนรูปธรรม โดยมีปจจัยตาง ๆ ดังนี้ อัตราคาใชจายที่ดึงดูดผูประกอบการ

อยางคาใชจายที่เกี ่ยวของกับอากาศยาน การเปดใหบริการทาอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง การมี

กฎระเบียบเอื้อตอการขนสงทางอากาศ และความสามารถในการเสนอพื้นที่หรือขอตกลงอื่น ๆ ท่ี

เหมาะสมตอการลงทุนกับผูประกอบการ 

 วรเชษฐ คงเสน (2562) ศึกษาเรื่อง การจัดการระบบการใหบริการผูโดยสารทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ในภาวะแขงขัน ผลการวิจัยพบวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางทาอากาศยานท่ี

สมบูรณแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรื่ององคประกอบที่มีอิทธิพลการจัดการระบบการ
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ใหบริการผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานความปลอดภัย ดานความ

คลองตัว และดานความสะดวกสบาย เรื ่องการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการจัดการระบบการใหบริการ

ผู โดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนการสรางระบบการใหบริการผู โดยสารรวมถึงอาคารและ                 

สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดแนวทางในการบริหาร การจัดการระบบการ

ใหบริการผู โดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ ่งจะเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 ในการศึกษาการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเป นศูนยกลางการบินนั ้น ควรมี                

การวิเคราะหถึงปจจัยที ่ไดกลาวมาในขางตน เนื ่องมาจากเปนสิ ่งที ่มีอิทธิผลตอการพัฒนาใหทา             

อากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลอื่น ๆ เพื่อนำมา

ปรับใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ 

8. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน

ศูนยกลางการบินไปปฏิบัตินั้น จะใชวิธีการดำเนินการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 กรอบแนวคิด  

 ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน

ศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ ไดกำหนดใชรูปแบบการศึกษาความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ตาม

แนวคิดของ Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter (1976: 103) โดยการนำมาวิเคราะห

ขอมูล เพื่อเปนตนแบบและการนำไปประยุกตใชได และการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบาย

ไปปฏิบัติ ตามแนวคิดของ Brever and deLeon (1983: 265-274) คือ แหลงที ่มาของนโยบาย,                 

ความชัดเจนของนโยบาย, การสนับสนุนนโยบาย, ความซับซอนในการบริหาร, สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบตัิ 

และการจัดสรรทรัพยากร โดยการนำมาวิเคราะหกับขอมูลการดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การศึกษาและวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลางการบิน เพื่อทำใหทราบถึงแนวทางในการ

บริหารงาน การดำเนินงาน และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ความพรอมและความเปนไปได

ของการเปนศูนยกลางการบิน 

 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษานี้ จะใชระเบียบวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเนนการคนหาตาม

ความเปนจริง แลวนำขอมูลและผลท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหในรายละเอียด โดยใชวิธีการดังตอไปนี้  
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 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและ/หรือผูมีสวนไดสวน

เสียของการดำเนินนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน ซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

มีความรู ความเชี่ยวชาญ โดยในการศึกษานี้ จะใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให

ไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึกและมีความนาเชื่อถือ โดยจะใชรูปแบบการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งจะทำให

ไดขอมูลท่ีตรงประเด็นและเปนประโยชนตองานวิจัยสูงสุด 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการคนควารวบรวมจากการอาน

เอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ กฎหมาย นโยบาย งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งตองมี

ความนาเชื่อถือ แลวนำมาขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารมาวิเคราะหและสังเคราะหใหไดขอมูลตามท่ี

ตองการ   

 ประชากรกลุมตัวอยาง 

 ประชากรกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาฯ นี้ ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความเกี่ยวของกับนโยบายและการนำ

นโยบายไปปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานและการพัฒนาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใตการดูแลของ

บริษัท ทาอากาศยนไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสามารถใหขอมูลที่ถูกตองและเปนเชิงลึกได ซึ่งจะเปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบตัิ 

โดยกำหนดผูใหขอมูลสำคัญจำนวน 7 คน ดังนี้  

  -   ผูบริหารระดับฝาย/สวน/งาน จำนวน 3 คน 

  -   เจาหนาท่ีปฏิบัติงานระดับอาวุโสและระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 คน 

  -   พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผนดานการบินของภาครัฐ จำนวน 2 คน 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลาง              

การบินไปปฏิบัตินั ้น จะใชการวิเคราะหขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและการรวบรวมสังเคราะหจาก

เอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือ โดยการนำมาเสนอขอมูลในรูปแบบ

เชิงพรรณนา 
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9. ผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน

ศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาเก็บขอมูลจากการวิจัย               

เชิงเอกสาร และวิธีการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานและ               

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดนำขอมูลจากการสัมภาษณมา             

ทำการวิเคราะหประกอบกับเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเชิงวิชาการ เพ่ือนำไปสูผลการศึกษา 

ดังนี้  

 การศึกษาความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนำนโยบาย    

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 

 การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเชิงวิชาการ พบวา ตามความหมายของ

การนำนโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนแนวคิดของ Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter (1976: 

103) สามารถนำมาเปนตนแบบและการประยุกตใชสำหรับการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ โดยจำแนกคุณลักษณะสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

สรุปไดดังนี้ 

    การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนทั้งกิจกรรมของภาครัฐและของภาคเอกชน ซึ่งนโยบายการ

พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน มีภาครัฐท่ีเปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

เปนผูรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

รวมถึงความรวมมือจากหนวยงานราชการอ่ืน ๆ และภาคเอกชน บริษัทผูรับจางท่ีเก่ียวของ 

    การนำนโยบายไปปฏิบัติเปนผลท่ีเกิดจากการตัดสินของผูกำหนดนโยบาย ก็คือภาครัฐ โดยมี

การกำหนดวัตถุประสงคของนโยบายไว ซึ่งผูปฏิบัติจะตองนำนโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุความสำเร็จ  

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ก็คือบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบนำนโยบาย      

มาจัดทำเปนการดำเนินงานหรือแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลาง

การบิน 

    การนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวของกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ

ตัดสินใจนโยบาย ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนนามธรรมใหเปนมาตรการเชิงปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและมี

ความรูความเขาใจวาจะตองดำเนินการตามขั้นตอนอยางไรในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งบริษัท                 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดมีการศึกษา และแปลงรูปแบบนโยบายของภาครัฐมาเปนยุทธศาสตร 
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Regional Hub ขององคการ และนำมาถายทอดจัดทำเปนกลยุทธหรือตัวชี้วัดเพื่อดำเนินการปฏิบัติ 

จริงในการดำเนินงานและพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

    การนำนโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จเปนภารกิจท่ีตองใชความพยายามสูง 

ผู เกี ่ยวของ ในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะตองทำความเขาใจเกี ่ยวกับความสำคัญในการสราง                 

ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานราชการ และภาคเอกชนที่มีภารกิจรับผิดชอบรวมกัน 

รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมตอการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนา               

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน จึงไดรับความรวมมือและการประสานงานจาก                

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หนวยงานราชการ และภาคเอกชนที่มีภารกิจรวมกัน                

เพ่ือใหนโยบายบรรลุผลสำเร็จ 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเชิงวิชาการ การใหสัมภาษณขอมูลสำคัญ

เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน

ไปปฏิบัติ ตามแนวความคิดของ Brever and deLeon (1983: 265-274) โดยมีปจจัยท่ีสรุปไดดังนี้ 

    แหลงที่มาของนโยบาย (Source of Policy) นโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปนศูนยกลางการบิน เปนนโยบายของภาครัฐที่กำหนดใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทาง

อากาศของภูมิภาค (Aviation Hub) หรือศูนยกลางการบิน ซึ่งกระบวนการกำหนดนโยบายมาจาก              

การประชุมการสัมมนากำหนดทิศทางตามสภาพเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบิน  

เพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ธุรกิจเชิงพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการบิน และการขนสง

ทางอากาศของประเทศไทย ดังนั้น บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานที่ตอง

รับผิดชอบภารกิจดังกลาว ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ จึงตองกำหนดนโยบายขององคการ จัดทำแผน

วิสาหกิจ กลยุทธ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด รวมถึงวิเคราะหบริบทการดำเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิเพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางการบิน โดยการผลักดันของผูบริหารระดับสูง และการสนับสนุนของ

หนวยงานที่เกี ่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเก็บขอมูลจากผูที ่มีสวนไดสวนเสียกับ                

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชน ผูโดยสาร สายการบิน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด บริษัท 

บริการภาคพื้น ผูประกอบการรายอื่น ๆ และชุมชนโดยรอบ เพื่อนำขอมูลจากนโยบายของภาครัฐและ

ขอมูลขององคการมากำหนดเปนนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคการเพื่อนำไปปฏิบัติตอไป 

ดังตัวอยางจากผูใหขอมูล กลาววา 

  “ขอมูลมาจาก 2 สวน คือ ขอมูลภายใน ทอท. จากนโยบายองคการ ผู บริหาร 

วิเคราะหบริบทการดำเนินงานของ ทสภ. และขอมูลภายนอก ทอท. จากนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมการบิน คูเทียบ โดยกระบวนการกำหนดนโยบายมาจากการประชุมสัมมนากำหนดทิศทาง 
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ทสภ. ใหไดขอมูลระดับนโยบายมากำหนดกลยุทธ รวมถึงเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของ ทสภ. 

เชน ผูโดยสาร สายการบิน บวท. ผูประกอบการอ่ืน ๆ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 1) 

  “นโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค เพ่ือ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงเปนสัดสวนรายไดหลักของประเทศ” (ผูใหขอมูล

คนท่ี 7) 

    ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) การกำหนดนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน มีความมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ การที่ประเทศไทย                

เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศของภูมิภาค (Aviation Hub) โดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) มีการกำหนดยุทธศาสตร Regional Hub เพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งทาอากาศยานสุวรรณภูมิมี

ความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน และมีพื้นที่วางเปลาที่รอการพัฒนา รวมถึงไดมีการจัดทำ

แผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร 

และการขนสงทางอากาศ โดยตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมไมใหมี

การติดขัดหรือลาชา ตองมีความชัดเจนซึ่งจำเปนสำหรับการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงคตอไป ทั้งนี้

การกำหนด การสื่อสาร การติดตามนโยบายของผูบริหารก็เปนสวนหนึ่งในความชัดเจนเชนกัน หากไมมี

ความชัดเจนในเรื่องนี้ การนำไปปฏิบัติอาจไมไดผลลัพธตามที่คาดหวัง โดยหากมีความชัดเจน เรื่อง              

การกำหนดแผนงาน โครงการก็จะทำไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตยังจำเปนตองมีกระบวน 

การติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงที่แผนจะไมบรรลุเปาหมาย ดังตัวอยางจากผูใหขอมูล 

กลาววา 

  “การกำหนด การสื่อสาร การติดตามของผูบริหาร หากไมมีความชัดเจน การนำไป

ปฏิบัติอาจไมไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง เพราะฉะนั้น หากนโยบายชัดเจน การกำหนดแผนงาน โครงการ

ก็จะงายข้ึน แตตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง เพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ีแผนจะไมบรรลุเปาหมาย” (ผูให

ขอมูลคนท่ี 4) 

  “ดวยการเปนนโยบายของภาครัฐซึ ่งชัดเจนอยู แลว ทาอากาศยานอู ตะเภาก็ได

ตั้งเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางการบินเชนเดียวกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และดวยการบริหารจาก

ภาคเอกชนอาจทำใหมีความคลองตัวในการพัฒนามากกวา อาจกลายเปนคูแขงท่ีมีศักยภาพในอนาคต” 

(ผูใหขอมูลคนท่ี 6) 

    การสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) ภาครัฐซึ่งเปนผูกำหนดนโยบาย และบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีบทบาทสำคัญใน               

การสนับสนุนนโยบาย ซึ่งแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการเปนศูนยกลาง

การบินตองไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณจาก

ภาครัฐ โดยตองมีการติดตามการดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานอยางตอเนื่องเปน
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ประจำ เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้นโยบาย                  

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินยังเปนนโยบายที ่สำคัญ ตองไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันสนับสนุนและ             

ใหความรวมมือ ประสานงานการดำเนินงานรวมกันตามนโยบาย หากจัดทำนโยบายโดยขาดการสนับสนนุ

จากผูนำไปปฏิบัติหรือผูอื่นที่เกี่ยวของ การดำเนินงานตามนโยบายก็อาจจะไมสำเร็จ ดังตัวอยางจาก

ผูใหขอมูล กลาววา 

  “ภาครัฐมีการอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบลงทุนสำหรับการดำเนินงานของ               

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดและ

เปาประสงคที ่ไดตั ้งไวจากกระทรวงคมนาคมเปน และการประชุมหนวยงานภายในสังกัดกระทรวง

คมนาคมเพ่ือรายงานความกาวหนาของโครงการ และการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 1) 

  “ภาครัฐและหนวยงานปฏิบัติมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐมีการ

ติดตามแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการที่สำคัญและสอดคลองกับนโยบาย

ภาครัฐเปนประจำ และผูปฏิบัติเองก็สนับสนุนที่จะทำ หากผูปฏิบัติไมเห็นดวยหรือไมสนับสนุน การ

พัฒนาไปเปนศูนยกลางการบินของ ทสภ. ก็อาจไมสำเร็จ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 3) 

    ความซับซอนในการบริหารงาน (Complexity of Administration) การนำนโยบายไปปฏิบัติ

เก่ียวของกับโครงสรางการบริหารขององคการดวย ซ่ึงนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน

ศูนยกลางการบิน อยูภายใตการดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีโครงสราง               

การบริหารงานขององคการที่มีความซับซอน มีสายการบังคับบัญชาภายในที่มาก ทำใหการนำนโยบาย

หรือแผนงาน โครงการไปปฏิบตัิงานเกิดความลาชา เมื่อเทียบกับองคการภาคเอกชน อีกทั้งบางภารกิจ

ไมมีสวนงานที่ทำหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ตองมีการบริหารงานรวมกันทำใหเกิดความซับซอน

ยิ่งขึ้น รวมไปถึงความรวมมือกับหนวยงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีการดำเนินงาน             

ผานกระบวนการขั้นตอนหลายอยางและหลายหนวยงาน ซึ่งเปนมิติทั ้งของแนวราบและแนวนอน                    

การปฏิบัติงาน ประสานงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน และกำกับดูแลงานก็จะมีความลำบากยุงยาก

ซับซอนมากยิ่งขึ ้น เชนเดียวกับการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลาง               

การบิน สงผลทำใหเกิดความลาชาในการบริหารงาน หากสามารถลดกระบวนการข้ันตอนความซับซอน

ในการบริหารงานไดก็จะทำใหการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                

ดังตัวอยางจากผูใหขอมูล กลาววา 

  “โครงสรางมีความซับซอน มีสายการบังคับบัญชามาก ทำใหบางครั้งการดำเนินงาน

ลาชา อีกทั้งบางภารกิจหนาที่ไมมีผูรับผิดชอบชัดเจน สงผลตอการบรรลุเปาหมายของ ทสภ.” (ผูให

ขอมูลคนท่ี 5) 



ธิดารัตน คงสวัสด์ิ 
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  “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนรัฐวิสาหกิจตองดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของ

ภาครัฐ และดวยโครงสรางท่ีมีขนาดใหญและซับซอน มีหลายหนวยงาน อาจทำใหเปนขอเสียเปรียบเม่ือ

เทียบกับการดำเนินงานของทาอากาศยานอ่ืนท่ีอยูภายใตภาคเอกชนได” (ผูใหขอมูลคนท่ี 6) 

    สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติ (Incentives for Implementors) สำหรับการนำนโยบายการพัฒนา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัตินั้น สิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติ คือ ความชัดเจน

ของนโยบาย และการสนับสนุนแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิทั ้งในมิติดาน

งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรท่ีจำเปน และการสงเสริมการนำนโยบาย แผนงานไปปฏิบัติใน

กระบวนขั้นตอนการทำงานตามปกติของทาอากาศยาน เนื่องจากทำใหผูปฏิบัติงานไดรูถึงแนวทางท่ี

ชัดเจนและสามารถดำเนินการนำนโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงปจจัยในเรื ่อง              

ของการติดตามและประเมินผลงานจากผูบังคับบัญชาเปนประจำซึ่งเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของผูปฏิบัติงาน โดยสิ่งที่ตามมานั้นเปนลักษณะของสิ่งจูงใจแกผูปฏิบัติงานก็คือ การเลื่อน

ขั้นตำแหนง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งถือเปนการสรางขวัญและกำลังใจ เปนสิ่งจูงใจในแงบวก

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนำนโยบายไปปฏิบัติอยางเต็มกำลังความสามารถ ดังตัวอยางจากผูใหขอมูล กลาววา 

  “การมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน หรือการใหทำใน

สิ่งที่มีความทาทาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเอง โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการประเมิน 

เมื่อทำงานสำเร็จก็ใหผลตอบแทน หรือการชมเชย หากทำงานลมเหลวก็จะไดรับการลงโทษ” (ผูให

ขอมูลคนท่ี 2) 

  “ความชัดเจนของนโยบาย และการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และการนำไปปฏิบัติ

ในกระบวนการทำงานปกติของทาอากาศยาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลจากผูบังคับบัญชาเปน

ประจำ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 4) 

    การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) นโยบาย แผนงาน โครงการมีความจำเปน               

ที่จะตองไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอเพื่อใหการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัตินั ้นเกิดความสำเร็จ โดยมีความสำคัญทั ้งในเรื ่องของ

งบประมาณ เวลา บุคลากร และอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ โดยในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ตองมีการ

เสนอความตองการงบประมาณ เวลา บุคลากร และอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ไปพรอมกับแผนปฏิบัติ

การหรือแผนดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใหหัวหนา

สายงาน หรือสายงานวิชาการที่เกี ่ยวของ คณะกรรมการ และผูบริหารในการพิจารณาและอนุมัติ 

รวมถึงขอสั่งการใหสวนงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรใหการสนับสนุนในการนำ

นโยบายไปปฏิบัต ิโดยตองคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังตัวอยาง

จากผูใหขอมูล กลาววา 
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  “การเสนอความตองการงบประมาณบุคลากร และอุปกรณตาง ๆ พรอมกับแผนปฏิบัติ 

การหรือแผนดำเนินงาน เพื่อใหหัวหนาสายงาน หรือสายงานวิชาการที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ และ

ผูบริหารในการพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงสั่งการใหสวนงานท่ีเก่ียวของสนับสนุน” (ผูใหขอมูลคนท่ี 2) 

  “การจัดสรรทรัพยากรสำหรับหนวยงานภาครัฐ จำเปนตองใชระยะเวลาในการเสนอ 

และรอการอนุมัติ บางครั้งอาจะเกิดความลาชาและโดนตัดลดงบประมาณบางสวน ตองมีการดำเนิน 

การวางแผนลวงหนา และระบุรายละเอียดของทรัพยากรท่ีตองใชอยางชัดเจนดวย” (ผูใหขอมูลคนท่ี 7) 

10. การศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเชิงวิชาการ การใหสัมภาษณขอมูลสำคัญ

เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการพัฒนาใหเปน

ศูนยกลางการบิน สามารถสรุปและวิเคราะหไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

 จากการสัมภาษณ ตัวอยางของผูใหขอมูล กลาววา 

  “มีพื้นที่วางเปลาพรอมตอการพัฒนา สามารถขยายขีดความสามารถในการรองรับ

การจัดทำโครงการตาง ๆ ได” (ผูใหขอมูลคนท่ี 1)  

  “ท่ีตั้งของ ทสภ. อยูในจุดท่ีไมไกลจากกรุงเทพมหานครและไมไกลจากแหลงทองเท่ียว

ยอดนิยมของไทย สามารถพัฒนาบริการขนสงทางบกเชื่อมตอไดอยางสะดวก” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5) 

 จากการศึกษาเอกสารขอมูลแผนแมบทและแผนวิสาหกิจของ ทอท. และการใหสัมภาษณของ

ผูใหขอมูล นำมาวิเคราะหและสรุปจุดแข็ง ไดดังนี้ 

 -  ความพรอมของลักษณะโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ทางวิ่ง ขนาด

เครื่องบินที่รองรับ จำนวนหลุมจอด หอบังคับการบิน อาคารผูโดยสาร อาคารคลังสินคา ระบบเทคโนโลยี

สำหรับการบิน รวมถึงระบบคมนาคมขนสงอากาศระหวางทาอากาศยานภูมิภาค ขนสงทางบกและ            

ทางราง 

 -  สถานที่ตั ้งของทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยูในจุดที่ไมไกลจากใจกลางกรุงเทพมหานคร              

หางเพียง 25 กิโลเมตร และไมไกลจากแหลงทองเท่ียวและแหลงธุรกิจ สามารถพัฒนาบริการขนสงทาง

บก และทางรางเพ่ือเชื่อมตอการเดินทางไดอยางสะดวก  

 -  ตำแหนงทางภูมิศาสตรและยุทธศาสตรที่เปนประตูสูนานาชาติ (International Gateway) 

เปนทางเลือกสำหรับการเดินทางในจุดปลายทางของผูโดยสาร (Destination Hub) หรือผูโดยสาร              

ผานลำ และผู โดยสารเปลี ่ยนลำ (Transit-Transfer Hub) มีเสนทางการบินที ่เชื ่อมตอกับทั ้งภายใน 
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ประเทศและตางประเทศมากมายดวยบริการของสายการบินตาง ๆ และการนำระบบเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพเขามาใชในการปฏิบัติงาน 

 -  มีพื้นที่วางเปลาและทรัพยากรที่พรอมตอการพัฒนา สามารถขยายขีดความสามารถใน               

การดำเนินงานและโครงการกอสรางเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบิน ผูโดยสาร สินคา หรือการขนสงทาง

อากาศได รวมถึงอาคารและพื้นที่วางเปลาที่สามารถนำมาพัฒนาสรางรายไดที่ไมเกี ่ยวกับกิจการ               

การบิน เพื่อรองรับแนวโนมการขนสงทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ศูนยขนถายสินคาเนาเสียงาย 

สินคายาและเวชภัณฑ 

 -  ความพรอมในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทาอากาศยานและการรักษาความปลอดภัย              

ในการใหบริการแกอากาศยานและผูโดยสาร โดยมีผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย

และขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยและองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ 

 จุดออน 

 จากการสัมภาษณ ตัวอยางของผูใหขอมูล กลาววา 

  “มีการจัดจางบริษัทภายนอก และใหสัมปทานบริหารในหลายกิจกรรมกับองคการอ่ืน 

ทำใหการควบคุณคุณภาพบริการไมไดข้ึนอยูกับ ทสภ.ท้ังหมด” (ผูใหขอมูลคนท่ี 1) 

  “มีโครงสรางองคการที ่ใหญและซับซอน ทำใหการดำเนินงานลาชาเมื่อเทียบกับ

องคการเอกชน และการดำเนินนโยบายไมตอเนื่องไมไดขึ้นอยูกับการบริหารจัดการภายในทั้งหมด แต

ข้ึนอยูกับรัฐดวย เนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 3) 

 จากการศึกษาเอกสารขอมูลแผนแมบทและแผนวิสาหกิจของ ทอท. และการใหสัมภาษณ               

ของผูใหขอมูล นำมาวิเคราะหและสรุปจุดออน ไดดังนี้ 

 -  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิภายใตการดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                 

มีขนาดของโครงสรางการบริหารองคการที่ใหญและซับซอน รวมถึงสายการบังคับบัญชาที่มาก ทำให

การดำเนินงานหรือการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดความลาชา การดำเนินงานตามนโยบายขาดความชัดเจน

และความตอเนื่อง ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการภายในและนโยบายของภาครัฐดวย 

 -  การจัดจางบริษัทภายนอกมาดำเนินการปฏิบัติงาน และการใหสัมปทานเกี ่ยวกับการ

บริหารงานพื้นที่และทรัพยสินในหลากหลายกิจกรรมกับองคการอื่น ทำใหการควบคุมการบริหารงาน

คุณภาพการใหบริการไมไดข้ึนอยูกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิท้ังหมด 

 -  การบริหารงานทรัพยสินในเรื่องของการใชประโยชนจากอาคารและพื้นที่วางเปลาไดอยาง 

ไมเต็มประสิทธิภาพ ในการขยายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของรายไดท่ี

เก่ียวกับกิจการการบิน และรายไดท่ีไมเก่ียวกับกิจการการบิน 
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 -  การพัฒนาเรื่องของการบริการซึ่งพนักงานยังขาดความเขาใจในขอมูลการเดินทางของ

ผูโดยสารที่มาใชบริการ ทั้งผูโดยสารตนทางและปลายทาง ผูโดยสารผานลำ และผูโดยสารเปลี่ยนลำ      

ซึ่งสงผลตอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหตรงกับความตองการและความสอดคลองในแตละจุด

ใหบริการซึ่งมีความตองการที่แตกตางกันไป ยังสงผลถึงความพึงพอใจของผูโดยสารอีกดวย ทั้งนี้ตอง

อาศัยความรวมมือกับสายการบินและผูประกอบการอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเรื่องของการใหบริการ

แกผูโดยสาร 

 โอกาส 

 จากการสัมภาษณ ตัวอยางของผูใหขอมูล กลาววา 

  “ประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของอาเซียน สามารถกระจายสินคาสูกลุมประเทศ 

CLMV ไดทั้งทางอากาศและทางบก โดยสามารถนำเขาสินคามายัง ทสภ. ดวยอากาศยานและกระจาย

ออกไปยังจุดหมายปลายทางดวยทางถนน ซ่ึงใชเวลาไมนานและคาใชจายไมสูง” (ผูใหขอมูลคนท่ี 6) 

  “นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการทองเที่ยว และสงเสริมใหมีศูนยกลางการบินและ             

การเชื่อมตอระบบขนสงภายในประเทศ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 7) 

 จากการศึกษาเอกสารขอมูลแผนแมบทและแผนวิสาหกิจของ ทอท. และการใหสัมภาษณของ

ผูใหขอมูล นำมาวิเคราะหและสรุปโอกาส ไดดังนี้ 

 -  นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศใน

ภูมิภาค (Aviation Hub) หรือเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค และสงเสริมใหมีศูนยกลางการบินใน

ประเทศ รวมทั้งแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการขนสงทางอากาศและการเชื่อมตอกับระบบการขนสงรูปแบบ

อ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับการสงเสริมนโยบายการทองเท่ียวและเศรษฐกิจอีกดวย 

 -  ประเทศไทยมีตำแหนงทางภูมิศาสตรซ่ึงเปนจุดศูนยกลางดานการขนสงและระบบโลจิสติกส

ที ่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน สามารถนำเขาและกระจายสินคาจากกลุมประเทศ (CLMV) กัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม ซ่ึงเปน Emerging Market หรือระบบ

เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม ตลาดกำลังพัฒนา ทั้งการขนสงทางอากาศและทางบก ซึ่งใชระยะเวลาไมนาน

และคาใชจายท่ีไมสูง 

 -  การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งปริมาณเที่ยวบิน จำนวนผูโดยสาร และสินคาท่ี 

เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เปนโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทางดาน               

การบิน รวมถึงการใหบริการของสายการบินตนทุนต่ำที่มีการพัฒนาและแขงขันเติบโตสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับการจัดสรรเวลาการบิน สิทธิเสนทางในทางการบินเปดอยางเสรี รวมถึงการได             

รับความรวมมือและการประสานงานจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเขา

เมือง บริษัทรับจาง และผูประกอบการอ่ืน ๆ  
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 -  การเปลี ่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที ่ทันสมัยอยางรวดเร็ว รวมถึง                   

สิ่งอำนวยความสะดวกในการนำทรัพยากรมาใชบริหารจัดการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำใหการ

ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใหมีการเพิ่มระดับคุณภาพ

ของการบริการที่ดีขึ้นเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบิน จำนวนผูโดยสาร และสินคาที่ประเทศไทยยังคงได            

รับความนิยมดานการทองเท่ียว และดานอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยในการขนสงทางอากาศ     

  อุปสรรค 

 จากการสัมภาษณ ตัวอยางของผูใหขอมูล กลาววา 

  “มีขอจำกัดดานกฎหมาย นโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบ ทำให ทสภ. ไมสามารถ

แขงขันทางธุรกิจไดมากเทาที่ควร และนโยบายองคการขาดความตอเนื่อง สงผลใหขาดความคลองตัว 

ในการปฏิบัติงานเกิดความลาชาในการพัฒนา” (ผูใหขอมูลคนท่ี 6) 

  “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหผูโดยสารลดลง เศรษฐกิจชะลอตัวรูปแบบ 

การเดินทางของผูโดยสารเปลี่ยนแปลงไป” (ผูใหขอมูลคนท่ี 2)   

 จากการศึกษาเอกสารขอมูลแผนแมบทและแผนวิสาหกิจของ ทอท. และการใหสัมภาษณ                

ของผูใหขอมูล นำมาวิเคราะหและสรุปอุปสรรค ไดดังนี้ 

 -  ขอจำกัดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดานพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ 

มาตรการ นโยบายของภาครัฐบางประการ ที่ไมเอื้ออำนวยกับการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำใหไมสามารถแขงขันทางดานธุรกิจการบินไดเทาท่ีควร รวมถึงนโยบาย

ของภาครัฐบางประการที่ขาดความตอเนื่องสงผลตอนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติขององคการ 

อีกทั้งทำใหขาดความคลองตัว และการบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอีกดวย 

นอกจากนี้ ดวยนโยบายทาอากาศยานอูตะเภาโดยโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบิน

ภาคตะวันออกที่ไดตั้งเปาหมายเปนศูนยกลางการบินเชนเดียวกัน ซึ่งดำเนินงานโดยภาคเอกชนที่มี

ความคลองตัว อาจกลายมาเปนขอเปรียบเทียบกับการประกอบธุรกิจทาอากาศยานที่มีศักยภาพไดใน

อนาคต 

 -  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการขนสงทางอากาศซึ่งไมสามารถควบคุมได อาทิ โรคอุบัติใหม              

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน อยางการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอ             

การทองเที ่ยวและเศรษฐกิจ ทำใหจำนวนผู โดยสารลดลง สายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบินลง 

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว รูปแบบการเดินทางของผู โดยสารเปลี ่ยนแปลงไปตามความปกติใหม             

(New Normal) รวมถึงระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

 -  รูปแบบการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของสงผลกระทบตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อาทิ สายการบินตนทุนต่ำที ่ตองปรับตัวเมื ่อพบปจจัยที ่สงผลกระทบตอการขนสงทางอากาศท่ี                  

ไมสามารถควบคุมได และการแขงขันการพัฒนาที่มีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบริษัท การบินไทย 
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จำกัด (มหาชน) ที่พนสภาพจากความเปนรัฐวิสาหกิจ และตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใต

พระราชบัญญัติลมละลาย ซึ่งเปนสายการบินที่มีสัดสวนในการใหบริการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คอนขางสูง อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญในดานขีด

ความสามารถของการเปนศูนยกลางการบิน   

11. สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน

ศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ ไดใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งเนนการวิจัยเชิงเอกสาร แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ศึกษาจากขอเท็จจริง สภาวการณปจจุบัน และการสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง               

ผู ที ่เกี ่ยวของ โดยใหความสำคัญกับการวิเคราะหถึงการนำนโยบายสาธารณะไปสู การปฏิบัติ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ และเพื่อศึกษาและทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน โดย

นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาทำการวิเคราะหเชิงพรรณนา สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

 สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบาย    

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 

 ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สามารถนำมาประยุกตใชไดกับการศึกษาฯ กลาวคือ 

ภาครัฐไดกำหนดนโยบายสาธารณะใหประเทศไทย เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค 

(Aviation Hub) หรือศูนยกลางการบิน ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่มีผูรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใตการดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยสราง

ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานราชการ และภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 

และมีความสามารถในการศึกษาวาจะตองดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร และแปลงรูปแบบ

นโยบายของภาครัฐมากำหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตร Regional Hub ขององคการ และนำมา

ถายทอดจัดทำเปนกลยุทธหรือตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ เพ่ือนำไปดำเนินการปฏิบัติจริงในการดำเนินงาน

และพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน

ไปปฏิบัติ ดานแหลงที่มาของนโยบาย ภาครัฐไดกำหนดใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทาง

อากาศของภูมิภาค (Aviation Hub) หรือศูนยกลางการบิน โดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ จึงตองกำหนดนโยบายขององคการ จัดทำแผน

วิสาหกิจ ยุทธศาสตร ในการดำเนินงานและพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน ดาน



ธิดารัตน คงสวัสด์ิ 
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ความชัดเจนของนโยบาย มีความมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนด การสื่อสาร 

การติดตามนโยบายของผูบริหาร ในการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน

การสนับสนุนนโยบายไดรับความเห็นชอบแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิจากภาครัฐ 

และไดรับการสนับสนุนความรวมมือ ประสานงานการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

ดานความซับซอน ในการบริหารงาน องคการมีโครงสรางการบริหารงานที่มีความซับซอน มีสาย                  

การบังคับบัญชาภายในที่มาก ทำใหการนำนโยบายหรือแผนงาน โครงการไปปฏิบัติงานเกิดความลาชา 

และยิ่งตองมีการปฏิบัติงานรวมกันกับหลายหนวยงาน ก็จะยิ่งทำใหกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ              

มีความยุ งยากซับซอนมากขึ ้น ดานสิ ่งจูงใจสำหรับผู ปฏิบัติ คือ ความชัดเจนของนโยบาย และ                    

การสนับสนุนสงเสริม อนุมัติแผนงาน โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิในการนำไปปฏิบัติ 

รวมถึงสิ่งจูงใจในการติดตามและประเมินผลงาน จากผูบังคับบัญชา ซึ่งคือการเลื่อนขั้นตำแหนง และ

การเลื่อนข้ันเงินเดือน ดานการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเพียงพอและการใชทรัพยากรอยางถูกตอง

เพื่อใหการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัตินั ้นเกิด

ความสำเร็จ  

   ซ่ึงผลการศึกษานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนกานต รังสฤษฏวิศรุต (2557) ท่ีไดศึกษาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานนครราชสีมาเปนนิคมอุตสาหกรรมการบินไป

ปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ โดยมีแหลงที่มาจากนโยบายสาธารณะของรัฐบาล เปนนโยบายที ่มี              

ความชัดเจนกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุผล ไดรับการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐและ

หนวยงานที่เก่ียวของ มีการใหสิ่งจูงใจสำหรับผูปฏิบัติเปนการขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำแหนง มีแหลงใน     

การจัดสรรทรัพยากรใหเพ่ือการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนและทำไดจริง 

 การศึกษาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ              

ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

 ดานจุดแข็ง คือ ความพรอมของลักษณะโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก                

สถานท่ีตั้ง ตำแหนงทางภูมิศาสตรและยุทธศาสตรที่เปนประตูสูนานาชาติ (International Gateway) 

ทางเลือกสำหรับการเดินทางของผูโดยสาร ที่มีเสนทางการบินที่เชื ่อมตอกับทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศมากมาย ดวยบริการของสายการบินตาง ๆ มีพื้นที่วางเปลาและทรัพยากรที่พรอมตอ              

การพัฒนา สามารถขยายขีดความสามารถในดำเนินงานและโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยทาอากาศยานและการรักษาความปลอดภัยที่เปนไปตามมาตรฐาน        

ดานจุดออน คือ มีขนาดของโครงสรางการบริหารองคการที่ใหญและซับซอน สายการบังคับบัญชาท่ี

มาก การใหสัมปทานเกี่ยวกับการบริหารงานพื้นที่และทรัพยสินกับองคการอื่นยากตอการควบคุม

คุณภาพการใหบริการ การใชประโยชนจากอาคารและพื้นที่วางเปลาไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ และ

พนักงานยังขาดความเขาใจในขอมูลการเดินทางของผู โดยสารที ่มาใชบริการ ซึ ่งสงผลตอการจัด                        

สิ่งอำนวยความสะดวกในแตละจุดใหบริการ ดานโอกาสจากภายนอก คือ นโยบายของภาครัฐใน              
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การสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค (Aviation Hub) หรือเปน

ศูนยกลางการบิน มีตำแหนงทางภูมิศาสตรซึ่งเปนจุดศูนยกลางดานการขนสงและระบบโลจิสติกส                

ท่ีสำคัญของภูมิภาคอาเซียน การใหบริการของสายการบินตนทุนต่ำท่ีมีการพัฒนาและแขงขันเพ่ือเติบโต

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลตอการขยายตัวและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ดานอุปสรรค

จากภายนอก คือ ขอจำกัดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดานพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ 

มาตรการ นโยบายของภาครัฐบางประการ ปจจัยที่สงผลกระทบตอการขนสงทางอากาศซึ่งไมสามารถ

ควบคุมได อยางการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอการทองเที่ยว

และเศรษฐกิจ และผลจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่พนสภาพจากความเปนรัฐวิสาหกิจ 

และตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย ซึ่งเปนสายการบินที่มีสัดสวน

ในการใหบริการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิคอนขางสูง อาจสงผลกระทบตอความสามารถของการ

เปนศูนยกลางทางการบินได จากที่กลาวมาขางตน การศึกษานี้เปนการวิเคราะหเพื่อทำใหทราบถึง

แนวทางในการบริหารงาน การดำเนินงาน และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ความพรอมและ

ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน ในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน 

 ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชษฐ คงเสน (2562) ที่ไดศึกษาการจัดการ

ระบบการใหบริการผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะแขงขันกับผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวกับการจัด 

การดำเนินงานตองสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร การพัฒนาและแกไขปญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานตามนโยบายท่ีสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศ เรื่องขอจำกัด

ดานนโยบายของรัฐบาลที่ไมตอเนื่อง รวมถึงเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเชงิเศรษฐกิจและสังคม 

การบริหารจัดการโครงสรางองคการ และการใหบริการดวยความรวมมือกับผูประกอบการที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลได 

 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ จะประสบความสำเร็จ

ไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตามลักษณะของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ซึ่งจะตองมีการศึกษาเรียนรู

และทำความเขาใจตามบริบทของเรื ่องนั้น ๆ อยางถูกตอง เพื่อใหการนำนโยบายไปปฏิบัติประสบ

ความสำเร็จ  

12. ขอเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 

1. ภาครัฐควรมีการกำหนดนโยบายท่ีมีความชัดเจนเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพ่ือใหหนวยงาน

ผูรับผิดชอบสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวมถึงการสงเสริมใหมีการแขงขันในการใหบริการและ

การบริหารจัดการทาอากาศยาน การพัฒนาศักยภาพระบบขนสงเชื่อมโยงกับทาอากาศยาน และระบบ

คมนาคมทางบกและทางราง รวมถึงเรงดำเนินการเก่ียวกับเรื่องของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  



ธิดารัตน คงสวัสด์ิ 
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2. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดานพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ               

การขนสงทางอากาศ นโยบายบางประการเปนขอจำกัดตอการนำไปปฏิบัติ ควรมีการปรับปรุงและ

แกไขพัฒนา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบิน ตองไดรับการสงเสริม การสนับสนุน

ความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อใหสามารถบรรลุผลสำเร็จไดอยางเปน

รูปธรรม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคการ ลดความซับซอนในการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหบริการท่ีดี  

5. การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ท้ัง

ดานการดำเนินงาน การเงิน และการลงทุน เพ่ือการดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ หาก

ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานจากเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมได  

 ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งถัดไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษา

เชิงปริมาณรวมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู ปฏิบัติงาน และผู ที ่มี                

สวนไดสวนเสียกับการดำเนินงานและการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

ละเอียดและสามารถนำไปศึกษาปรับใชกับการดำเนินงานใหเกิดความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได 

 2. การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ ควรที่จะ              

มีการศึกษาถึงตัวแบบหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การประเมินผล ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ             

นำนโยบายไปปฏิบัติตอไป เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีสามารถนำไปปรับใชกับการดำเนินงานอยางประสบ

ความสำเร็จ 

บรรณานุกรม 

ชนกานต รังสฤษฏวิศรุต. (2557). ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยาน

 นครราชสีมาเปนนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยไปปฏิบัติ. การคนควาอิสระรัฐ

 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (ม.ป.ป.). แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยาน. 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (ม.ป.ป.). แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 – 

 2565) ฉบับทบทวน.  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการนำนโยบายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินไปปฏิบัติ 

 
     670  

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2551). กลยุทธแหงความสำเร็จในการเปนศูนยกลางขนสงทางอากาศ. สืบคน

 จาก https://mgronline.com/daily/detail/9510000007849 

ลัฐกา เนตรทัศน. (ม.ป.ป.). การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินของอาเซียน.สืบคนจาก 

 https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/Article_May2_AviationHub.pdf 

วรเชษฐ คงเสน. (2562). การจัดการระบบการใหบริการผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะ

 แขงขันกับผลสัมฤทธิ์. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน. 6(2).  

สมบัติ ธำรงธัญวงศ. (2562). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห และกระบวนการ. พิมพ

 ครั้งท่ี 30. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพเสมาธรรม. 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร. (ม.ป.ป.). สรุปสาระสำคัญผลการศึกษาจัดทำแผน

 แมบทการขนสงทางอากาศของประเทศไทย: แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศไทย 

 ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2562-2576).  

สุดาวดี ทวีไพศาล. (2561). รายงานการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการหนวยงานภาคเอกชนของ

 ขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม รุนท่ี 10. 

สุวัฒน วาณีสุบุตร. (2547). ทิศทางใหมในการยกระดับการพัฒนาโครงการพื้นฐานขนาดใหญ.วารสาร

 เศรษฐกิจและสังคม ป 41. 

อัญชนา ณ ระนอง. (2559). คูมือการทำและวิเคราะหงานวิจัย. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

 แสงสวางเวิลดเพลส จำกัด. 

Albert Humphrey (1960) .  ทฤษฎ ี การว ิ เคราะห   SWOT. ส ื บค  นจาก http://www.research-

 system. siam.edu/images/coop/Marketing/3_2557/A.Varaporn/Terminal_Public_C

 o.Ltd/06_ch2.pdf. 

 

 



                  671 
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

  

การศึกษารูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการตอการจัดทำโครงการ 

ท่ีประสบความสำเร็จและแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  

ระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติท่ีสามารถสนับสนุน              

การพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

ธีรพัฒน สิงหทอง0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการที่ประสบ

ความสำเรจ็ 2) เพื่อจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผูบรหิาร

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช            

การวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ และไดวิเคราะหขอมูลจากคำถามที่ ใชในการสัมภาษณกลุม

ตัวอยางโดยมีทั ้งคณะผู จัดทำโครงการ และผู สนับสนุนงบประมาณโครงการ และนำผลจากการ

สัมภาษณจากกลุมตัวอยางประมวลรวมกับทฤษฎีวิจัย 

ผลการศึกษาพบวาหัวหนาโครงการมีอิทธิพลตอความสำเร็จในของโครงการเปนอยางมาก              

ซึ่งตองประกอบดวยองคความรูและความเขาใจตอปญหาที่จะทำโครงการไดอยางแทจริง สามารถ

จัดการใหเกิดการประสานการทำงานของคณะนักวิจัยไดอยางดี เพื่อใหงานบรรลุผลสำเร็จ แตอยางไร            

ก็ตามคณะผูดำเนินโครงการมีสวนสำคัญเชนกันเพราะเปนผูปฏิบัติตามที่ผูจัดทำโครงการไดวางแผนไว 

หัวหนาโครงการตองมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการที่ดี เพราะลักษณะภารกิจของโครงการมี

ความไมชัดเจนและเปนแบบแผนเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจงานประจำ และหากนำเทคนิคการบริหาร

โครงการมาใชในการทำงานบริหารราชการไดผลดีกวารูปแบบการดำเนินโครงการที่ราชการดำเนินกัน

มาแบบเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) ซึ่งรูปแบบการบริหารโครงการนี้สามารถรับรองความสำเร็จโครงการได   

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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ซึ่งในปจจุบันเริ่มมีการอบรมบุคลากรของภาครัฐเพื่อใหมีทักษะการบริหารโครงการ และหากผูจัดทำ

โครงการมีตำแหนงที่สามารถสงผลกระทบในวงกวางตอองคกร อาทิ เปนผูบริหารระดับสูงจะสงผล

กระทบเชิงบวกมากยิ่งขึ้น โดยการตอยอดเชิงองคความรู และการดึงทรัพยากรบุคคลมารวมขับเคลื่อน

การทำงาน 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกวาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับ

ผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  

มีความเกี่ยวของกับตัวผูนำเปนอยางมาก จากผลการวิจัยฉบับนี้ จะเห็นวา ตัวผูนำเอง เปนตัวแปร

สำคัญที่จะผลักดันใหโครงการนำประสบความสำเร็จ ซึ่งผูนำโครงการดังกลาวมีการบูรณาการขอมูล 

องคความรูที่หลากหลายเขาดวยกัน เสมือนมีการจัดสรรการทำงานใหกับคณะทำงานทุกภาคสวนเปน

อยางดี ซึ่งเหตุผลดังกลาวชี้ใหเห็นวาคุณลักษณะนี้ผูจัดทำโครงการ มีผลโดยตรงตอความสำเร็จของ

โครงการ เพราะการมีผูนำท่ีดี ยอมมีผูตามท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มใจและสุดกำลังความสามารถ และ

ยอมทุมเทเพ่ือผูนำคนนั้น จึงทำใหองคกรตำรวจเกิดการพัฒนาไปขางหนาอยางมั่นคงและเปนรูปธรรม 

โดยแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติตอง 

วิเคราะหองคประกอบเหลานี้ ไดแก  องคความรู (Knowledge) , ทักษะ (Skill) , แนวความคิดสวนบุคคล 

(Self Concept), คุณสมบัติประจำตัว (Traits) , ทัศนคติ (Attitude) , แรงจูงใจ (Motivation) เพ่ือเพ่ิม

ทักษะเฉพาะดานรายบุคคลจากการจัดการอบรมหรือจัดใหบุคลากรระดับผูบริหารเขาไปรับการอบรม

ตามสถาบันที่มีบุคลากรที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อนำองคความรูที ่ไดมาประยุกต        

ปรับใชในการพัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติเพราะองคประกอบเหลานี้มีสวนสำคัญในการสราง

สมรรถนะใหกับบุคลากรเหลานั้น โดยสมรรถนะที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดจากหลายองคประกอบสนับสนุน

ซ่ึงกันและกัน หรือทุกองคประกอบรวมกันกอใหเกิดสมรรถนะข้ึนได 

 

คำสำคัญ:  ภาวะผูนำ แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถ พัฒนาองคกร 

1. บทนำ 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพและเปนหนวยงาน

ดูแลความมั่นคงและบังคับใชกฎหมาย อาจจะตองมีบริบทการทำงาน และ/หรือ หนาที่ที่เปลี่ยนแปลง

เพิ ่มเติมจากบริบทสภาพทางสังคมทั ้งภายในและภายนอกประเทศที ่เปลี ่ยนแปลง ดังนั ้นการ

วางเปาหมาย กลยุทธ และทิศทางการดำเนินงานขององคกรตำรวจที่รองรับบริบทปจจุบันและอนาคต  

ท่ีเปลี่ยนแปลงยอมมีสวนสำคัญท่ีจะบรรลุเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรตำรวจอยางยิ่ง โดยเฉพาะ

ผูนำองคกรหรือผูบริหารที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลตอการตัดสินใจนโยบายองคกรและ                

เปนผูรับผิดชอบการทำงานในภาพรวม  
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 หากผูนำองคกรหรือผูบริหารที่มีวิสัยทัศนยอมที่จะสามารถวิเคราะหแนวโนมปจจัยการทำงาน

ภายนอกจนนำไปสูการกำหนดบทบาทและวิธีการดำเนินงานขององคกร เพ่ือวางแนวทางการทำงานใน

ปจจุบัน ที่สามารถรองรับบริบทในอนาคต รวมถึงวิเคราะหจุดออนหรือสิ่งที่ตองพัฒนาการดำเนินงาน

ภายในองคกร ณ ปจจุบัน ที่จะนำไปสูการออกแบบการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหสามารถตอบสนอง

งานในอนาคตไดอยางเต็มประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามบทบาทขององคกรที่พึงมี นอกจากนี้

ความสามารถดานการจัดการของผูนำองคกร/ผูบริหาร ยอมเปนสวนสำคัญเชนกัน  

 โครงการ “การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความรวมมือกับ

องคกรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ” เปนโครงการท่ีสะทอนความสำเร็จของตัวอยางผูนำองคกร/ผูบริหารสำนักงานตำรวจ

แหงชาติที่มีวิสัยทัศนและความสามารถดานบริหารจัดการ เนื่องจากผลลัพธของการวิจัยถูกใชเปน           

สวนหนึ่งของการปรบัรูปแบบการดำเนินการขององคกรในระดบันโยบาย และการดำเนินการโครงการนี้

เริ ่มจากหัวหนาโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาที่จะกระทบตอบทบาทและภารกิจของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติที่ตองเปลี่ยนไป โดยมีแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สาธารณะของประเทศไทย  

 ในปจจุบันและอนาคต วิธีการดำเนินงานของหัวหนาโครงการสะทอนความสามารถดานการ

จัดการตั้งแตการออกแบบกรอบงานวิจัยอยางรอบคอบ วางแผนการดำเนินการวิจัยตามท่ีวางกรอบงาน

ไว ไดแก การสรรหาทีมวิจัยท่ีมีองคความรูและทักษะท่ีสามารถทำใหบรรลุเปาหมายตามกรอบงานวิจัย 

การไดมาของงบประมาณสำหรับการดำเนินงานวิจัยที่มีจำนวนเหมาะสมและครอบคลุมงานวิจัยที่ได

วางแผนไว รวมถึงการผลักดันนำผลงานวิจัยมาพัฒนาและสนับสนุนงานองคกรตำรวจในดานนโยบาย

และประยุกตสูการปฏิบัติ 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการตอการจัดทำ

โครงการที ่ประสบความสำเร็จ  เพื ่อจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการเพิ ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการท่ีประสบความสำเร็จ  

2.2  เพื่อจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผูบริหาร

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ของบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 
     674  

3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

3.1  ไดทราบถึงรูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการท่ีประสบความสำเร็จ  

3.2  ไดแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีศึกษา  

 ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนำของหัวหนาโครงการ 

“การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความรวมมือกับองคกรตำรวจของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปญหาอาชญากรรมขามชาติ”                    

ปพุทธศักราช 2563 (สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย) ตั้งแตบทบาทความ

รับผิดชอบในโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การสรรหาทีม รูปแบบท่ีใชในการบรหิารงาน วิธีการ

สื่อสารกับคณะทำงาน และวิธีการจัดการความขัดแยง 

 4.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางมุงเนนการสะทอนคุณลักษณะของหัวหนาโครงการจากผูมีสวนได

สวนเสียหลักในการดำเนินงานโครงการไดแก คณะผู จัดทำโครงการ และหนวยงานที ่สนับสนุน

งบประมาณโครงการ 

 4.3 ขอบเขตดานเวลา 

 กำหนดชวงเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

(5 เดือน) 

5. การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนำในการจัดทำโครงการที่ประสบความสำเร็จ

และนำไปสูการสนับสนุนการพัฒนาองคกรตำรวจ” มุงศึกษาวิเคราะหบทบาทความรับผิดชอบใน

โครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การสรรหาทีม รูปแบบที่ใชในการบริหารงาน วิธีการสื่อสารกับ

คณะทำงาน และวิธีการจัดการความขัดแยง ขอบเขตดานกลุมตัวอยางเนนการสะทอนรูปแบบภาวะ

ผูนำของหัวหนาโครงการจากผูมีสวนไดสวนเสียหลักในการดำเนินโครงการ  โดยดำเนินการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนำ (Leadership Theories) , แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนำ (Trait  Theories) , แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนำ 

(Behavioral Theories) , ทฤษฎีตามสถานการณ (Situational or Contingency  Leadership Theories) , 
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ทฤษฎีความเปนผูนำเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership Theories) และงานวิจัยเรื่องการพัฒนา 

การบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความรวมมือกับองคกรตำรวจของประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนำ (Leadership Theories) 

 ผูนำ (Leader) เปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งตอความสำเร็จขององคการ เพราะผูนำมีหนาท่ี

และความรับผิดชอบโดยตรงที ่จะตองวางแผน สั ่งการ ควบคุม ดูแล ใหบุคลากรภายในองคการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งความหมายของ         

ผูนำ มีผูไดใหความหมายไวหลากหลายดังนี้ 

 Bennis and Nanus (1985) กลาววา “ผูนำคือบุคคลท่ีมีความสำคัญในการเสริมสรางความคิด

สรางสรรค เปนสัญลักษณที่บงบอกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ผูนำเปนผูที่จะขจัดปญหา 

และความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในกลุมและฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายของกลุมท่ี

วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

 Fiedler (1967) กลาววา “ผูนำคือบุคคลในกลุม ซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ใหควบคุมหรือ

ประสานงานในกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม” 

 Robbins (1988) กลาววา “ผูนำคือผูที่มีอิทธิพลตอผูอื่น และสามารถใชศิลปะจูงใจใหผูอ่ืน            

คิดหรือปฏิบัติตาม” 

 Huse (1978 ) กลาววา “ผูนำคือ ผูท่ีสามารถในการชักจูงใหคนอ่ืนทำงานใหสำเร็จตามตองการ”  

 McFarland (1979) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที่มีความ สามารถในการใชอิทธิพลใหคนอ่ืน

ทำงานในระดับตาง ๆ ท่ีตองการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 Yukl (1989) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที ่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ ม และเปนผู ที ่ต องปฏิบัติ

ภาระหนาที่ของตำแหนงผูนำที่ไดรับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุมท่ี"เหลือก็คือผูตาม แมจะเปนหัวหนา

กลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ก็ตาม” 

 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2532) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ที่สามารถนำหรือ

ประสานงานใหสมาชิกภายในกลุมทำงานรวมกันจนประสบความสำเร็จ โดยบุคคลนั้นไดรับการยอมรับ

จากสมาชิกภายในกลุมดวย”  

 DuBrin (1998) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที่ทำใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผล

สำเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูนำคือบุคคล

ซ่ึงกอใหเกิดความม่ันคง และชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม”  
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 เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ (2536) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการ

เลือกตั้งหรือแตงตั้ง โดยเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถจูงใจ              

ชักนำ หรือชี้นำใหสมาชิกของกลุมรวมหลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสำเร็จ”  

 กวี วงศพุฒ (2535) กลาววา “ผูนำคือ 1) เปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม 

เปรียบเสมือนแกนของกลุม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง  2) บุคคลที่นำกลุม หรือพากลุมไปสู

วัตถุประสงค หรือสูจุดหมายที่วางไว 3) บุคคลซึ่งสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนำของ

กลุม  4) บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากท่ีสุด และ 5) บุคคลผูซ่ึงสามารถนำกลุมไปในทางท่ีตองการ เปนบุคคล

ท่ีมีสวนรวมและเก่ียวของโดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูนำ”  

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544) กลาววา “ผูนำคือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้  1) เปนบุคคลที่ทำ            

ใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสำเร็จ 2) เปนผูที่มีบทบาทการติดตอสื่อสาร และแสดง

ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนผูบังคับบัญชา 3) การจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 4) ผูนำมีสวนทำใหเกิด

วิสัยทัศนขององคการ และ 5) เปนผูที่สามารถใชอำนาจอิทธิพลตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมเพ่ือ            

นำกลุมใหประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง”  

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนำ (Trait  Theories) 

 ผูนำมีบทบาทและหนาท่ีหลายประการตางจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในองคกร  เพราะกิจกรรมและ

ผลงานเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองคกรมาจากการสรางสรรคและกระตุนใหเกิดขึ้นจากผูนำ ซึ่งบทบาท

หนาท่ีท่ีผูนำควรปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Dubrin (2007) กลาววา “ภาวะผูนำเปนสวนหนึ่งของการทำหนาที่ดานการบริหารในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ในขณะที่การวางแผน การจัดองคการและการควบคุมจะเกี่ยวของ

กับการบริหาร มากกวานั้นภาวะผูนำจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง การดลใจ การกระตุนแรงจูงใจ 

และการใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา” 

 การสรางวิสัยทัศนเปนภาระงานสำคัญอันดับตนๆ ของหนาที่ผูนำในองคกร เพราะการสราง

วิสัยทัศนที่ดีเหมาะสมและชัดเจนทำใหผู อื ่นเขาใจเปาหมายและเห็นดวยกับทิศทางที่จะกาวไปใน

อนาคต ผูนำที่ดีจะสามารถใชสติปญญา ประสบการณ และขอมูลทั้งใกลและไกลตัว นำมาคาดการณ

และคิดคนใหเกิดภาพและเปาหมายของอนาคต ซึ่งทำใหผูตาม และผูที่เกี่ยวของเขาใจ มั่นใจ และ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีผูนำชี้ใหเห็นได  

 Justus J. Kabyemera (2014) ไดอธิบายถึงผูบริหารที่มีวิสัยทัศนผูบริหารที่มีความสามารถ 

ในการกำหนดภาพที่คาดหวังและกระตุน โนมนาว จูงใจใหบุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนขององคกรโดย

การ สนับสนุนการทำงานเปนทีม การอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การสงเสริมสนับสนุนให 

สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหมๆและการจัดสภาพแวดลอมและ



ธีรพัฒน สิงหทอง 
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บรรยากาศขององคกรใหเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสูเปาหมายองคกร ประกอบดวย  

1) การสรางวิสัยทัศน (Vision creation)  2) การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating)  3) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน (Implementing)  4) ประพฤติเปนแบบอยางที่ดี (Role Model)  และ5) การทำงานเปนทีม 

(Team Work) 

 Toastmaster (2013) ไดกลาวถึงผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนควรเปนบุคคล ดังตอไปนี้  1) การสราง

วิสัยทัศน (Creating Vision)  2) ความสามารถสื่อสารวิสัยทัศน (Communicate Vision)  3) ความสามารถ

แสดงวิสัยทัศน (Articulate Vision)  และ 4) ความสามารถการรวมพลัง (Energize Vision) 

 วิสัยทัศน คือ เปาหมายในอนาคตที่ถูกกำหนดขึ้นดวยปจจัยประกอบตาง ๆ เพื่อนำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงท่ีถูกคาดหวังวาองคกรจะดีข้ึนหรือกาวหนามากกวาเดิม   

 วิสัยทัศน คือความสามารถในมการสรางจินตนาการถึงสภาพการณที่แตกตางและดีไปกวาเดิม 

รวมท้ังวิธการท่ีทำใหเกิดผลสำเร็จไดตามท่ีคาดไว ( Achua & Lussier, 2013)  

 การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวของอยางยิ่งกับงานของผูนำ วิสัยทัศนทำใหเกิดเปาหมายและเหตุผล

ของการเปลี่ยนแปลงและอธิบายอนาคตท่ีตองการ (Cummings & Worley, 2009) 

 วิสัยทัศนที่ชัดเจนและนาทำไดเปนสิ่งที่ชวยใหองคกรรูวาการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีคือ

อะไรและควรทำอยางไร…ทำใหผูตามมีความหวังและศรัทธาที่จะทำใหเปาหมายของอนาคตเปนจริง 

(Yukl, 2010)  

 วิสัยทัศนเปนจุดเริ่มตนขงการคิดและวางแผนงานตาง ๆ ขององคกร เปนเปาหมาย ภาพใน

จินตนาการหรืออุดมคติของเสนทางในอนาคต ที่ชี้นำใหหนวยงานตาง ๆ ขององคกรเดินทางไปสูจุดหมาย

เดียวกัน ความสามารถของผูนำในการสรางวิสัยทัศนที่เรียบงายแตชัดเจน และมีความสอดคลองกับ

ทรัพยากรขององคกร  

 ขอความในวิสัยทัศนมักอยูในรูปของปรัชญาและความหมาย ที่ทำใหเกิดกำลังใจทำงานได             

อยูเสมอ (Peters, 1993)  ควรเปนขอความไมยาวมากที่แสดงภาพหรือเปาหมายของอนาคตที่ชัดเจน

เขาใจไดงายแตมีความนาสนใจเพราะแสดงถึงสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมและสามารถทำใหกอใหเกิดแรงจูงใจ             

ในกลุมสมาชิกสวนใหญขององคกร ดังนั้นวิสัยทัศนควรมีลักษณะท่ีความสำคัญดังนี้  

- มีมุมมองแหงอนาคต (Future perspective)   สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคานิยมขององคกร รวมทั้งวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกรนั้น ๆ 

- ริเริ่มโดยผูนำและสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน  (Share and Supported)    

มีความนาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความ

ผูกพัน  (Commitment) รวมกัน และทุกคนพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน 
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- มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive & Clear)   สะทอนใหเห็นถึงจุดหมาย

ปลายทางและทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย สามารถทำใหสำเร็จไดตรง

ตามเปาหมาย สาระตางๆ จะชวยกระตุน ทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิดของ

บุคลากรท่ีจะปฏิบัติงาน 

- ใหความฝนและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเรา 

และสรางความคาดหวังที่เปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคือ มีเสนทางที่ทาทาย

ความสามารถ 

- มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวิธีการที่มุงสูจุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะให              

ผลคุมคาในอนาคต ท้ังในดานบุคคลและองคกร ท้ังนี้ จะตองมีความสอดคลองกับจุดหมาย

ปลายทางท่ีกำหนดเปนวิสัยทัศน    

 องคประกอบของวิสัยทัศน หมายถึง สิ่งสำคัญที่จะปรากฏอยูในขอความของวิสัยทัศน เชน 

คุณคาการยึดถือ พันธกิจที่จะทำ เปาหมายที่จะทำใหสำเร็จ กลยุทธที ่สำคัญและกลุมคนที่สังคมท่ี

เก่ียวของเปนตน วิสัยทัศน เปนเรื่องท่ีไมมีถูก ผิด หรือกฎท่ีแนนอนวาจะตองเปนอยางไร 

 การสื่อสารเปนเครื่องมือสำคัญที่ผู นำจะใชเพื่อทำใหเกิดผลงานตามความตั้งใจ ผูนำที่ทำ              

การสื ่อสารไดดีตองมีความสามารถในตนเอง ความรู เกี ่ยวกับการสื ่อสารและการฝกฝนใหเกิด                 

ความชำนาญ สิ่งสำคัญที่ผูนำไดจากการสื่อสารคือ ขอมูลสำหรบัใชในการตัดสินใจ  ดังนั้นการไดขอมูล

ที่ดีและถูกตองจึงตองมาจากการที่ผูนำมีความสามารถดำเนินการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

และกลุมคนท่ีเก่ียวของ  

 ความสามารถหลักในงานหรือสมรรถนะหลักในงานเรื่องการสื่อสารไมใชเปนงานเฉพาะเรื ่อง

ของการพูดหรือการเขียนอยางเดียว แตรวมถึงการกระทำในเรื่องตาง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกในงานและมี

ผลกระทบตอความคิดเห็นหรืองานของผูอื่น Quintanilla & Wahl (2014) กลาววาความสามารถหลัก

ในการสื่อสารถูกแบงออกเปน 4 ดาน คือ   

- ประสิทธ ิภาพดานการทำงานในหนาท่ี  (Personal effectiveness competencies) 

ไดแก ความสามารถดานการจัดการงานที่รับผิดชอบ เชน การติดตอสื่อสารระหวางบคุคล 

การดูแลตนเองตามกฎเกณฑขณะทำงาน การจัดการกับความหลากหลาย ความแตกตาง

กันในที่ทำงาน การไมมีความผิดในคดีที่มิชอบ การไมมีความผิดเรื่องความเหมาะสมดาน

การสื่อสารในองคกร เปนตน 

- การทำงานเปนทีม (Teamwork) ไดแก ความสามารถดานการทำงานรวมกับผูอ่ืนซ่ึงทำได

โดยการใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นท่ีเหมือนและไมเหมือนกันได  

- การสื่อสาร ( Communication) ไดแกความสามารถใชวิธีการสื่อสารไดทุกทาง ท้ังการพูด 

การเขียน และนำการนำเสนองานตอท่ีประชุม การนำประชุม การใชภาษาสื่อสารท่ีเหมาะสม 

การใหขอมูลแกผูอ่ืนท่ีถูกตองตามความจำเปน  
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- ความสามารถทั่วไป General Skills ไดแก ความสามารถทั่วๆไปที่ทำใหทำงานไดอยาง

รอบรู รอบดาน เชน การแกไขปญหา การเขียน การทำงานท่ีสำคัญมากข้ึน เปนตน 

 องคกรเปนสังคมที่คนมีหลากหลายมาอยูรวมกันเพื่อทำงานรวมกันในวัตถุประสงครวมกัน              

จึงอาจตองเผชิญกับความขัดแยงอยูเสมอและหลีกเลี่ยงไมได และตองหาวิธีการจัดการความขัดแยง

อยางเหมาะสมจึงจะสามารถดำรงสถานะอยูตอไปได  หนาที่ของผูนำในความขัดแยงในองคกรนั้นการ

จัดการความขัดแยงจะเก่ียวของในสถานการณดังนี้ ระดับบุคคล ระดับในองคกร และระดับนอกองคกร 

 5.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนำ (Behavioral   Theories) 

 การศึกษาภาวะผูนำของมหาวิทยาลัยไอโอวา Kurt Lewin และคณะไดศึกษาวิจัยในนาม             

ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ผลการศึกษาไดกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผูนำออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

- ผูนำแบบเผด็จการ (autocratic style) เปนผูนำที่ชอบใชอำนาจโดยวิธีการออกคำสั่ง 

ควบคุมผูปฏิบัติงานอยางเขมงวด ยึดถือกฎระเบียบขอบังคับเปนเครื่องมือควบคุม 

การทำงาน มักจะตัดสินใจดวยตนเองแตผูเดียว ไมฟงความคิดเห็นของคนรอบขาง  

- ผูนำแบบประชาธิปไตย (democratic style) เปนผูนำที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมี

สวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มี

การโตตอบระหวางผูนำและผูปฏิบัติงานโดยใชการปอนกลับเปนโอกาสในการชี้แนะ 

ชวยเหลือใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาการทำงานใหดีข้ึน 

- ผูนำแบบเสรีนิยม (laissez - faire style) เปนผูนำที่ใหอิสระในการทำงานและการ

ตัดสินใจ มีการมอบหมายงานแตปลอยใหผูปฏิบัติงานทำงานตามสบาย ผูนำจะเปน

เพียงผูคอยชี้แนะและใหคำแนะนำในบางโอกาส 

 5.4 ทฤษฎีตามสถานการณ  (Situational or Contingency  Leadership  Theories) 

 เปนทฤษฎีความเปนผูนำตามสถานการณที่อธิบายวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม

จะขึ้นอยูกับความสอดคลองกันของรูปแบบการบริหารงานของผูนำกับสถานการณที่ผูนำจะสามารถ

ควบคุมการปฏิบัติงานนั้นไดมากเพียงใด 

 Fiedler แบงผูนำออกเปน 2 แบบ คือ “มุงงาน” และ “มุงความสัมพันธ” โดยการใชแบบสอบถาม 

Least – Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire โดยใหพนักงานเปนผูประเมินเพื่อนรวมงาน

ดวยกันวามีรูปแบบการบริหารงานอยางไร ซ่ึง Fiedler เชื่อวารูปแบบการบริหารงานของผูนำจะไมสามารถ

เปลี ่ยนแปลงไดไมวาสถานการณจะเปลี ่ยนไปอยางไร สถานการณในความหมายของ Fiedler มี                 

3 ลักษณะคือ 

- ความสัมพันธระหวางผูนำกับผูปฏิบัติงาน (Leader-member relation) หมายถึง ถาท้ัง

สองฝายมีความเชื ่อม่ันไววางใจกัน ถือวาความสัมพันธดี หากเปนตรงกันขามถือวา

ความสัมพันธไมดี 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษารูปแบบภาวะผูนำของหวัหนาโครงการตอการจัดทำโครงการที่ประสบความสำเร็จและแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ         

ของบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 
     680  

- โครงสรางของงาน (Task structure) หมายถึง ถาองคการนั้นมีการจัดโครงสรางที่ชัดเจน 

ถือวามีความแนนอนสูง แตหากไมชัดเจนถือวาความแนนอนต่ำ 

- อำนาจที่ตามตำแหนงของผูนำ (Position power) หมายถึง ถามีอำนาจในการใหรางวัล

หรือการลงโทษเต็มที่ถือวามีอำนาจที่แข็งแกรง แตหากผูบริหารไมสามารถจัดการกับ

พนักงานไดเต็มท่ีถือวาออนแอ 

 5.5 ทฤษฎีความเปนผูนำเชิงปฏิรูป  (Transformational  Leadership Theories) 

 Lewin   แบงลักษณะผูนำเปน  3  แบบ  คือ 

- ผูนำแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนำเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทำให             

เกิดศัตรูได ผูนำลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น ผลของการมีผูนำลักษณะนี้

จะทำใหผูใตบังคับบัญชาไมมีความเชื่อม่ันในตัวเอง และไมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- ผูนำแบบประชาธิปไตย (Democratic  Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตาม             

มีสวนรวมในการตัดสินใจรับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทำงานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ             

2 ทาง ทำใหเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทำงาน บางครั้งการอิงกลุมทำใหใช

เวลานานในการตัดสินใจ ระยะเวลาท่ีเรงดวนผูนำลักษณะนี้ไมเกิดผลดี    

- ผูนำแบบตามสบายหรือเสรีนิยม  (Laissez- Faire  Leaders)  จะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชา

เต็มที่ในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกำหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑ              

ไมมีระเบียบ จะทำใหเกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิต

ต่ำ  การทำงานของผูนำลักษณะนี้เปนการกระจายงานไปท่ีกลุม  ถากลุมมีความรับผิดชอบ

และมีแรงจูงใจในการทำงานสูง  สามารถควบคุมกลุมไดดี มีผลงานและความคิดริเริ่ม

สรางสรร ลักษณะผูนำแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทำงานที่แตกตางกัน ดังนั้น 

การเลือกใชลักษณะผูนำแบบใดยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ปยะ อุทาโย, ปรีดา สถาวร, เสกสัณ เครือคำ, นรินทร เพชรทอง (2563) ไดทำการวิจัยเรื ่อง 

“การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความรวมมือกับองคกรตำรวจของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปญหาอาชญากรรมขามชาติ”                  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเชิงลึกสถานภาพอาชญากรรมขามชาติ ที่สงผลกระทบตอ               

สวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะหขอเสนอแนะ

ไปสูการปฏิบัติในการพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยเพื่อรับมือและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติและแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การศึกษามีขอบเขตเฉพาะอาชญากรรม 8 ลักษณะ 
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คือ การใชกลอุบายหลอกลวง (Scam) อาชญากรรม ไซเบอร (Cybercrime) การคามนุษย การ

ประทุษรายตอทรัพยที่เกี่ยวของกับชาวตางชาติการโจรกรรมรถขามชาติการลักลอบคายาเสพติดขาม

ชาติ การปลอมเอกสารและธนบัตร และการฟอกเงิน โดยใชการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative method) เก็บขอมูลโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

จากบุคคลท่ีสามารใหขอมูลไดและการประชุมระดมความคิดเห็นหรือประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

รวมทั้งการศึกษาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ ผลการศึกษา

พบวาลักษณะอาชญากรรมขามชาติที่พบในประเทศไทยในขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ แบงไดเปน               

3 ลักษณะคือ อาชญากรรมขามชาติที ่ผู กระทำผิดประสงคตอทรัพยโดยกระทำผานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส ื ่อสาร ได แก การใช กลอุบาย (Scams) และอาชญากรรมคอมพิวเตอร

(Cybercrime) อาชญากรรมที่ผูกระทำผิดเคลื่อนยายทรัพยหรือคนขามพรมแดน ไดแก การคามนุษย 

ประทุษรายตอทรัพยที ่เกี ่ยวกับชาวตางชาติ ลักลอบคายาเสพติด และโจรกรรมรถขามชาติ และ

อาชญากรรมที ่เปนการสนับสนุนหรือเปนเครื ่องมือในการกระทำผิดอื ่น ไดแก การปลอมแปลง              

เอกสารและธนบัตร การฟอกเงินผลการศึกษาดานการบริหารจัดการงานตำรวจ พบปญหาที่สำคัญ 

ไดแก การจัดองคกร การบริหารงานบุคคลเทคโนโลยี แนวทางการปฏิบัติของเจาหนาที ่ตำรวจ 

การศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศ พบปญหาท่ีสำคัญ ไดแก ขาดเจาหนาท่ีตำรวจประสานงาน

ประจำในตางประเทศ การประสานงานที่ตองอาศัยศักยภาพและภาวะผูนำการขาดความรูความเขาใจ

ในแนวทางปฏิบัต ิในดานความสัมพันธ ระหวางประเทศ การประสานงานดานขอมูลขาวสาร

อาชญากรรม ข้ันตอนการประสานงานระหวางประเทศเพ่ือขอความรวมมือในทางอาญา และการศึกษา

ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบปญหาที่สำคัญ ไดแก กฎหมายในปจจุบันไมครอบคลุมการ

กระทำผิดการดำเนินการตามกฎหมายมีขั้นตอน กระบวนการที่ตองใชเวลา ผูวิจัยไดศึกษาแนวทาง               

การปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตำรวจในตางประเทศ และภายในประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะหและจัดทำ

ขอเสนอเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความรวมมือกับองคกรตำรวจ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนำในการจัดทำโครงการที่ประสบความสำเร็จและ

นำไปสูการสนับสนุนการพัฒนาองคกรตำรวจ” ไดทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Quality method) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการศึกษา

เอกสารรายงาน (Documentary Research) และการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth 

interview)  เพื่อใหไดขอมูลในรายละเอียดเชิงลึก เพื่อใชในออกแบบคำถามเชิงกลยุทธ ตอบคำถาม 

วัตถุประสงคของงานวิจัย และประมวลผลจากขอมูลที่ไดจากงานวิจัย การเก็บขอมูลในการทำงานวจิัย

ชิ้นนี้จะทำการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของกับโครงการการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการ 
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งานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ 

โดยทำการสัมภาษณแบบไรโครงสราง (Unstructured Interview) กับกลุมผูใหขอมูลหลักซึ่งประกอบ

ไปดวย คณะผูจัดทำโครงการ , ผูสนับสนุนงบประมาณ  

  ซึ่งจะทำการสัมภาษณแบบสัมภาษณปลายเปด (Open-ended Questions) รวมกับคำถาม

ปลายปด (Close-ended) โดยออกแบบสัมภาษณจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ซึ่งกำหนดคำถามที่ใชในการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการศึกษานี้ จากนั้นผูวิจัยจึงนำแบบ

สัมภาษณไปทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหเนื้อหาของแบบสัมภาษณมี

ความสอดคลอง ตรงประเด็น เหมาะสม และครอบคลุมกับสิ่งท่ีตองการศึกษา แลวจึงนำแบบสัมภาษณ

นั้นมาดำเนินการเก็บขอมูลตอไป 

8. ผลการศึกษา 

 การวิเคราะหและการนำเสนอผลของการวิจัยเรื่อง“การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนำในการจัดทำ

โครงการที่ประสบความสำเร็จและนำไปสูการสนับสนุนการพัฒนาองคกรตำรวจ” โดยผูวิจัยใชการวิจัย

เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ และไดวิเคราะหขอมูลจากคำถามที่ ใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดย              

มีทั้งคณะผูจัดทำโครงการ และผูสนับสนุนงบประมาณโครงการ และนำผลจากการสัมภาษณจาก                

กลุมตัวอยางประมวลรวมกับทฤษฎีวิจัยไดแก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนำ (Leadership Theories) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนำ (Trait Theories) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู นำ (Behavioral Theories) ทฤษฎีตามสถานการณ (Situational or Contingency Leadership 

Theories) และทฤษฎีความเปนผูนำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 ผูจัดทำโครงการไดรางกรอบงาน โดยเริ่มจากการวิเคราะหองคความรูภาพรวม การประสานงาน

ขอขอมูลเพิ่มเติมอาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อวิเคราะหชองวางขององค

ความรูที่จำเปน และนำไปสูการวางแผนการพัฒนาการทำงานขององคกรได และออกแบบผลลัพธท่ี

ตองการ จากการวิเคราะหขอมูลองคความรู เบื ้องตนแลว ไดวิเคราะหแหลงงบประมาณสำหรับ

ดำเนินการทั้งภายนอกและภายใน และประสานงานเพื่อนำเสนอกรอบแนวความคิด เพื่อพัฒนาระดับ

การดำเนินงานตอไป จะเห็นไดผูจัดทำโครงการตองมีความรูเชิงลึกและความรูเชิงกวาง เพื่อนำมาสู              

การดำเนินงานโครงการได บทบาทหัวหนาโครงการเปนปจจัยหลักตั้งแตการวางแผนโครงการ ตองมี

ความเขาใจวัตถุประสงค แนวทางการดำเนินงาน ลำดับกิจกรรมของโครงการอยางชัดเจนตั้งแตเริ่ม

โครงการ และสามารถทำงานไดตามแผนที่วางไว  การจัดการโครงการนั้นรวมไปถึงงการจัดบุคคลากร

ภายในโครงการใหมีความชำนาญเหมาะสมกับงานที่ตองรับผิดชอบ และการติดตามควบคุมบริหาร

โครงการดวยกระบวนการวิธีตาง ๆ ตามท่ีพิจารณาความเหมาะสม (ณภัทร ศรีเจิมทอง, 2552) 



ธีรพัฒน สิงหทอง 
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9. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวาหัวหนาโครงการมีอิทธิพลตอความสำเร็จในของโครงการเปนอยางมาก               

ซึ่งตองประกอบดวยองคความรูและความเขาใจตอปญหาที่จะทำโครงการไดอยางแทจริง สามารถ

จัดการใหเกิดการประสานการทำงานของคณะนักวิจัยไดอยางดี เพื่อใหงานบรรลุผลสำเร็จ แตอยางไร           

ก็ตามคณะผูดำเนินโครงการมีสวนสำคัญเชนกันเพราะเปนผูปฏิบัติตามที่ผูจัดทำโครงการไดวางแผนไว 

หัวหนาโครงการตองมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการที่ดี เพราะลักษณะภารกิจของโครงการมี

ความไมชัดเจนและเปนแบบแผนเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจงานประจำ และหากนำเทคนิคการบริหาร

โครงการมาใชในการทำงานบริหารราชการไดผลดีกวารูปแบบการดำเนินโครงการที่ราชการดำเนินกัน

มาแบบเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) ซึ่งรูปแบบการบริหารโครงการนี้สามารถรับรองความสำเร็จโครงการได   

ซึ่งในปจจุบันเริ่มมีการอบรมบุคลากรของภาครัฐเพื่อใหมีทักษะการบริหารโครงการ และหากผูจัดทำ

โครงการมีตำแหนงที ่สามารถสงผลกระทบในวงกวางตอองคกรอาทิ เปนผู บริหารระดับสูงจะสง  

ผลกระทบเชิงบวกมากยิ ่งขึ ้น โดยการตอยอดเชิงองคความรู และการดึงทรัพยากรบุคคลมารวม

ขับเคลื่อนการทำงาน 

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกวาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับ

ผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี

ความเก่ียวของกับตัวผูนำเปนอยางมาก จากผลการวิจัยฉบับนี้ จะเห็นวา ตัวผูนำเอง เปนตัวแปรสำคัญ

ที่จะผลักดันใหโครงการนำประสบความสำเร็จ ซึ่งผู นำโครงการดังกลาวมีการบูรณาการขอมูลองค

ความรูที ่หลากหลายเขาดวยกัน เสมือนมีการจัดสรรการทำงานใหกับคณะทำงานทุกภาคสวนเปน          

อยางดี ซึ่งเหตุผลดังกลาวชี้ใหเห็นวาคุณลักษณะนี้ผูจัดทำโครงการ มีผลโดยตรงตอความสำเร็จของ

โครงการ เพราะการมีผูนำท่ีดี ยอมมีผูตามท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มใจและสุดกำลังความสามารถ และ

ยอมทุมเทเพื่อผูนำคนนั้น จึงทำใหองคกรตำรวจเกิดการพัฒนาไปขางหนาอยางมั่นคงและเปนรูปธรรม 

โดยแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาติตอง 

วิเคราะหองคประกอบเหลานี้ ไดแก  องคความรู (Knowledge) , ทักษะ (Skill) , แนวความคิดสวนบุคคล 

(Self Concept) , คุณสมบัติประจำตัว (Traits) , ทัศนคติ (Attitude) , แรงจูงใจ (Motivation) เพื่อเพ่ิม

ทักษะเฉพาะดานรายบุคคลจากการจัดการอบรมหรือจัดใหบุคลากรระดับผูบริหารเขาไปรับการอบรม

ตามสถาบันที่มีบุคลากรที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อนำองคความรูที่ไดมาประยุกตปรับ

ใชในการพัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติเพราะองคประกอบเหลานี้มีสวนสำคัญในการสรางสมรรถนะ

ใหกับบุคลากรเหลานั้น โดยสมรรถนะที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดจากหลายองคประกอบสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน หรือทุกองคประกอบรวมกันกอใหเกิดสมรรถนะข้ึนได 
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10. ขอเสนอแนะ 

 10.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 การแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถผูจัดทำโครงการมุงผลสำเร็จ ตามที่ไดถอดคุณลักษณะ

ผูจัดทำโครงการการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี ่ยวของของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ ตองสรางหลักสูตรการอบรมใหเกิดภาวะ

ผูนำท่ีสามารถบริหารโครงการมุงผลสำเร็จและนำไปสูการพัฒนาองคกร 

 10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

- การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะหาคุณลักษณะหรือองคประกอบที่สามารถสราง

บุคคลตนแบบได 

- การศึกษาวิจัยวิธีการทำงานในชีวิตประจำวัน และการศึกษาถึงหลักความคิด เพราะ

ความคิดเปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีจะบงชี้ความสำเร็จเฉพาะบุคคล 

- การศึกษาถึงองคประกอบในคุณลักษณะสำหรับการสรางบุคคลตนแบบที่กอใหเกิด

ความสำเร็จตอองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับใน

การใชชีวิตคูของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามุมมอง ทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมี

กฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และสิทธิตาง ๆ             

ที่พึงไดตามบทบัญญัติทางกฎหมายในฐานะประชาชนคนไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสมรสชาย

หญิง ในกลุมชายรักชาย หญิงรักหญิง และมุมมองเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร 

และนำผลการศึกษามาเปนแนวทางจัดทำขอเสนอแนะเพิ ่มเติม เพื ่อพัฒนา ปรับปรุงดานสิทธิ                

ความเสมอภาคทางเพศของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ดวยการศึกษาตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการ วารสาร ตำรา งานวิจัย และการสัมภาษณเจาหนาที่ 

ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ผลการศึกษาพบวา  

สังคมไทยในปจจุบันบุคคลทั่วไปมีทัศนคติตอผูมีอัตลักษณทางเพศ หรือบุคคลที่มีความหลากหลาย           

ทางเพศในทิศทางที่ดี ใหการยอมรับและสนับสนุนเรื่องสิทธิความเทาเทียมกัน เหมือนกันกับชายหญิง

ทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหกลุมบุคคลดังกลาวสามารถแสดงตัวตนใน

การใชชีวิตคูเพศเดียวกันไดอยางเปดเผยในสังคมมากข้ึน แตถึงอยางน้ันกฎหมายก็ยังไมไดใหการรับรอง 

เปนขอจำกัดทางกฎหมายไทยที่ร ับรองเฉพาะคูสมรสเพศชายและเพศหญิงเทานั ้น กลุมบุคคลที่มี             

ความหลากหลายทางเพศที่ออกมาเรียกรองสิทธิการสมรสเพศเดยีวกัน  เพื่อใหเปนไปตามหลักสิทธิ

มนุษยชน ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รัฐไดผลักดันกฎหมายในรูปแบบของกฎหมาย

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: noppamas2008@gmail.com 
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คูชีวิต คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิตโดยไดนำหลักการแนวคิดกฎหมายของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส

มาเปนแบบอยาง  รางพระราชบัญญัติคูชีวิตจึงเปนกฎหมายท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวาง

คูชีวิต ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีทั้งหมด 2 ราง แตรางที่นำเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม                

ไดผานมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และกำลังอยูระหวางดำเนินการตามข้ันตอนการพิจารณาใน

ขั้นตอไป หากรางพระราชบัญญัติคู ชีวิตมีผลบังคับใช สิทธิดานกฎหมายสำหรับการใชชีวิตคู ของ               

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยอมเกิดขึ้น  แตเปนการใหสิทธิที่ดอยกวากฎหมายสมรสชาย

หญิงท่ัวไป  
 
คำสำคัญ:  กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  อัตลักษณทางเพศ   คูสมรส  คูชีวิต 

1.  บทนำ 

 สภาพสังคมไทยในปจจุบัน เราจะไดเห็นผูมีอัตลักษณทางเพศ หรือบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ในพื้นที่ตาง ๆ ของสังคมเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากกลุมคนเหลานี้ไดสรางชื่อเสียง ความสำเร็จ 

จากความสามารถ โดยมิไดจำกัดคำวาเพศที่จะประสบความสำเร็จจะตองเปนเพศชาย เพศหญิงเทานั้น 

บนพื้นฐานความสำเร็จของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากบิดา มารดา พี่นองแลว ยังมี

คูรักหรือคูชีวิตดวย  แตเปนที่ทราบวาถึงแมสังคมในปจจุบันมีการยอมรับและเปดกวางมากขึ้น ก็ยังมี

เรื่องสิทธิที่คูชีวิตของกลุมคนเหลานี้ไมไดรับเฉกเชนเดียวกับคูรักชายหญิงทั่วไป ซึ่งขัดกับหลักของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และหลักสิทธิมนุษยชนสากลระหวางประเทศท่ีประเทศ

ไทยเปนประเทศภาคี เขารวมในกติกาวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) 

 ดังจะเห็นไดจากภาพขาว และสื่อออนไลนตาง ๆ นำเสนอขาวคูรักเพศเดียวกัน (หญิงรักหญิง) 

มายื่นรองขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 แตไดรับการปฏิเสธจากนายทะเบียนวาขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 จาก

กรณีดังกลาวเห็นวาเพียงเพศชายและเพศหญิง (ตามเพศสภาพกำเนิด) เทานั้นที่สามารถจดทะเบียน

สมรสกันได ทำใหคูรักเพศเดียวกันคูดังกลาวไดยื ่นคำรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหทำการวินิจฉัยกรณี           

คูของตน วาเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม ที่กลาววา 

บุคคลไมวาชายหรือหญิงยอมมี ความเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ จากความแตกตาง และจากเหตุการณที่สองเปนคูรัก

เพศเดียวกัน (ชายรักชาย) ท่ีฝายหนึ่งเปนขาราชการครู ไดแตงงาน ใชชีวิตคูรวมกันมาประมาณ 5 ปกวา 

จนกระทั่งมาทราบวาคูรักของตนปวย แพทยระบุอาจมีชีวิตอยูไดประมาณ 6-8 เดือน การรักษามี

คาใชจายคอนขางมาก ซึ่งขาราชการครูดังกลาวไมสามารถใชสิทธิของตนในฐานะขาราชการที่จะเบิก

ใหแกคูรักของตนจากทางราชการได และเหตุการณอ่ืน ๆ อีกท่ีผูวิจัยยังไมไดมานำเสนออีก ท่ีกฎหมายไทย

ไมรองรับการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน จนกลุมดานสิทธิมนุษยชนกลุมตาง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว
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พรอมกับกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ผลักดันใหมีกฎหมายของกลุมตน เพื่อใหกอเกิดสิทธิ

ตามกฎหมาย คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต  เพื่อใหภาครัฐมีการรับรองสิทธิทางกฎหมายเชนเดียวกับ

กฎหมายคูสมรสชายหญิงท่ัวไป   

 รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. …. ในประเทศไทย  มีจุดเริ่มตน จากการที่มีคูรักชายรักชาย            

คู หนึ ่ง ยื ่นรองขอจดทะเบียนสมรส เมื ่อป พ.ศ. 2555 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม                   

นายทะเบียนไดมีการพิจารณาตามขอกฎหมาย วาบุคคลท้ังสองเปนเพศชายท้ังคู  จึงไมสามารถอนุญาต

ใหมีการจดทะเบียนสมรสได บุคคลทั้งสองมองวานี่คือการละเมิดสิทธิ จึงยื่นตอสภาผูแทนราษฎร และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวนกฎหมาย (วิศรุต สินพงศพร, 

2563) รางพระบัญญัติ ฯ ดังกลาวไดมีการพิจารณายกรางและปรับปรุงมาแลวทั้งหมด 3 ฉบับ โดยราง

ฉบับแรก ในป พ.ศ. 2556 ยกรางโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 15 มาตรา รางฉบับท่ี 2 

ในป พ.ศ. 2560 ปรับปรุงรางโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 63 มาตรา และรางฉบับท่ี 3 

ไดมีการเผยแพรรางพระราชบัญญัติคู ชีวิต พ.ศ. …. (Civil Partnership Bill) บนเว็บไซตของกรม

คุ มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื ่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 70 มาตรา             

(THE STANDARD, 2561) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยไดมีมติเห็นชอบ

รางพระราชบัญญัติคูชีวิต  (ราง พ.ร.บ. คูชีวิต)  ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม พรอมกับการแกไข

กฎหมายเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรับรองสิทธิใน 

การกอตั ้งครอบครัวของคู รักที ่มีเพศเดียวกันใหเปนคู ชีวิต และเพื ่อใหกลุ มที ่มีความหลากหลาย              

ทางเพศไดรับความคุมครองอยางเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  

 จากดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่มุงเนนศึกษา ทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด ดาน

สิทธิตาง ๆ กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคู ของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ             

ที่พึงไดตามบทบัญญัติทางกฎหมายในฐานะประชาชนคนไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสมรสชาย

หญิง จึงไดศึกษาเพื่อจะไดนำผลจากการศึกษา มาจัดทำขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแกไข ขอ

กฎหมายความเสมอภาคทางเพศของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดสิทธิ 

ความเสมอภาคทางเพศอยางเทาเทียมในประเทศไทย  

2.  วัตถปุระสงคการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษามุมมอง ทัศนคติ ขอเรียกรองของประชาชนกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศ (LGBT) และมุมมองเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียนที่มีตอเรื่องสิทธ ิความเสมอภาคของคูชีวิต

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ในการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน 

2.2 เพ่ือศึกษาขอจำกัด กรณีไมมีขอกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสิทธิตาง ๆ เชน สิทธิตามกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดก              
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สิทธิผูมีสวนไดเสีย สิทธิสวัสดิการทางภาครัฐ เปนตน ที่พึงไดตามบทบัญญัติทางกฎหมายในฐานะ

ประชาชนคนไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสมรสชายหญิง 

2.3 เพื่อศึกษาและนำผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับจากมุมมอง ทัศนคติ และขอเรียกรองของ

ประชาชน กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และเจาหนาที่ทะเบียน มาจัดทำขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงดานสิทธิ ความเสมอภาคทางเพศของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุม

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

รวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงขอมูล ดังนี้ 

3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลที ่ผู วิจัยเก็บไดจากผู ใหขอมูลสำคัญ (Key 

informants) สองกลุม คือ กลุมท่ี 1 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร และกลุมท่ี 

2 กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  

3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลที่ผูวิจัยไดทำการศึกษา รวบรวมวิเคราะห

จากตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการ วารสาร ตำรา สื่อสิ่งพิมพ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน

ขอมูลจากสื่อออนไลนตาง ๆ เพ่ือนำมาศึกษา วิเคราะห และสรุปผลการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญทั้งสองกลุม โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

โดยมีการสงบทสัมภาษณใหกับผูใหขอมูลสำคัญกอนเขาสัมภาษณจริง เพื่อใหทราบวามีประเด็นหลัก  

ในบทสัมภาษณอะไรบาง เพื่อเปนแนวทางในการเขาสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณ สังเกต และจด

บันทึกอยางละเอียด 

 ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสำคัญ โดยมีจุดมุงหมายเปนไปตามแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ท่ีมุงเนนกลุมตัวอยางท่ีมีความสอดคลองกับเรื่องท่ีผูวิจัยศึกษา 

 กลุมท่ี 1 เจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 สำนักงานเขต 

ไดแก สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตลาดพราว สำนักงานเขตบางแค 

สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตหวยขวาง 

1) เปนกลุมผูใหขอมูลสำคัญแบบเจาะจง (purposive sampling) ท่ีตองการบุคคลท่ีมีความรู 

ประสบการณ เชี ่ยวชาญเฉพาะดานเกี ่ยวกับการปฏิบัติหนาที ่ในเรื ่องขอกฎหมายเกี ่ยวกับทะเบียน

ครอบครัว 

2) เปนกลุ มผู ใหขอมูลสำคัญของสำนักงานเขต ใหครอบคลุมทุกโซนพื ้นที ่ใหบร ิการ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเขาถึงกลุมประชากรในพ้ืนท่ี 
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3) สำนักงานเขตที่มีแหลงที่ตั ้งสถานบันเทิงของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เชน บารเกย ผบัทอมดี ้เปนตน   

 กลุมท่ี 2 กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

   ผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหขอมูลสำคัญ เปนบุคคลที่ผูวิจัยรูจักคุนเลย และจากการแนะนำจาก  

บุคคลใกลชิด กลุมเพื่อนของผูวิจัย โดยผูใหขอมูลสำคัญเปนกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

เฉพาะกลุมรักเพศเดียวกัน คือ กลุมหญิงรักหญิง กลุมชายรักชาย จำนวน 5 คน (นามสมมติ) ไดแก                

1) สม (ทอม) 2) มุก (ดี้) 3) เบลลา อยูระหวางแปลงเพศ (คนขามเพศ) 4) เอก (เกย) 5) พงศ (เกย)  

 การวิเคราะหขอมูล มี 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาดานเอกสาร (Documentary  

analysis) และการวิเคราะหขอมูลผูใหขอมูลสำคัญ โดยผูวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูลจากบทสัมภาษณ 

(Interview transcripts)  สังเกต จดบันทึก กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทะเบียน กรุงเทพมหานครและ

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จากการบันทึกเทปมาถอดบทสัมภาษณอยางละเอียด หรือ 

จากการจดบันทึกของผูวิจัย และมีการนำขอมูลที่ไดมาจับใจความ ขอคิดเห็น ประเด็นสำคัญ การ

วิเคราะหขอมูลโดยนำขอมูลดังที่กลาวมาแลว มาตรวจสอบความถูกตอง คัดแยกประเด็นที่สำคัญ              

แลวนำมาตีความและวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) นำมารวบรวมสรุปอยางเปนระบบ เพ่ือ            

เรียบเรียงรายงานการวิจัย ใชวิธีการบรรยายลักษณะเชิงพรรณนา   

4.  ผลการศึกษา 

 การศึกษาทัศนคติ  ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุม

บุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เปนการตีความและวิเคราะหข อมูลที ่จ ัดเก็บจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาดานเอกสาร และแหลงขอมูลปฐมภูมิ ท่ีเปนขอมูลจากการสัมภาษณ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร และกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

จำนวน 5  คน แบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2  สวน ดังนี้  

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 

         การศึกษาวิเคราะหทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับการใชชีวิตคูของ

กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผูวิจัยไดสรุป วิเคราะหประเด็นไว ดังนี้ 

  4.1.1 วิเคราะหทัศนคติ กรณีไมมีกฎหมายรองรับการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มี 

ความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  

  การศึกษาในอดีตสังคมไทยมีทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรม มองบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ หรือคนที่มีพฤติกรรมหลากหลายทางเพศ  มองวา “ไมปกติ” หรือ “เบี่ยงเบน” 

ไมไดรับการยอมรับโดยสังคม ศาสนาก็เปนปจจัยสำคัญอีกประการในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณทาง

เพศในสังคมไทย มีมุมมองเชิงลบตอวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศไมเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม 
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(UNDP, 2014)  แตในปจจุบันกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไดแสดงออกทางเพศวาเปน            

ผูที่มีอัตลักษณทางเพศใหสังคมไดเห็น และบุคคลในสังคมไทยก็ยอมรับกลุมบุคคลดังกลาวมากข้ึน   

ถึงแมจะไมท้ังหมดก็ตาม   

 โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดจัดทำผลการสำรวจเพื่อสอบถามประสบการณ

การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติของผูมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ของหัววิจัยเรื่อง “รับได

แตไมอยากสุงสิง” ในป พ.ศ. 2561-2562 มีผูรวมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,210 คน แบงเปนผูท่ี 

รวมตอบแบบสอบถามสำหรับกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ จำนวน 1,349 คน และผูรวมตอบ

แบบสอบถามสำหรับกลุมชายหญิงรักตางเพศ จำนวน 861 คน  โดยผูรวมตอบแบบสอบถามมีอายุ

ระหวาง 18 ถึง 57 ป และมีสนทนากลุม (focus group) จำนวน 12 กลุม เปนผูที่มีความหลากหลาย

ทางเพศจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม พิษณุโลก และปตตานี ทั้งหมด 93 คน ขอคนพบสำคัญ               

ผลการสำรวจพบวา กลุมประชากรทั่วไปมีทัศนคติที่ดีตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ พรอมท้ัง            

ใหการสนับสนุนเรื ่องสิทธิความเทาเทียมและการเขาถึงบริการตาง ๆ ในสังคมของกลุมผูมีความ

หลากหลายทางเพศ แตกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทยยังคงถูกจำกัดสิทธิ            

และการแสดงออกทางเพศดวยการตีตราและการเลือกปฏิบัติ  โดยยังมีความเชื่อและทัศนคติแงลบ              

ตอผูมีความหลากหลายทางเพศอยู ทำใหเปนอุปสรรคตอการแสดงและพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ดังกลาวไดอยางเต็มท่ี ในกลุมแรงงาน นักเรียน และสมาชิกของสังคม (UNDP, 2019: 1) ซึ่งสอดคลอง

กับผลสำรวจของนิดาโพล  

 ผลสำรวจ เรื่อง “สังคมไทยคิดอยางไรกับเพศท่ี 3”  จากศูนยสำรวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) สำรวจระหวางวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2562  จากประชาชน

ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,259 หนวย

ตัวอยาง ผูวิจัยขอยกประเด็นการวิจัยเรื่อง การยอมรับของประชาชนกรณีหากมีเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน

ในองคกรเปนเพศท่ี 3 พบวาสวนใหญรอยละ 90.15 ระบุวา ยอมรับได เพราะวัดกันที่ความสามารถ             

และนิสัยใจคอเปนหลัก ไมควรเอาเรื่องเพศมาเปนการตัดสิน ถือวาเปนคนในสังคมเหมือนกันทุกคน  

อีกทั้งมีเพื่อนเปนเพศท่ี 3 ที่คอยสรางความสนุกสนานและเพิ่มสีสันใหกับชีวิต รองลงมา รอยละ 7.78 

ระบุวา ไมสามารถยอมรับได เพราะไมชอบเปนการสวนตัว และรอยละ 2.07 ระบุวา ไมทราบ/ไม

ตอบ/ไมแนใจ 

 เปรียบเทียบกับผลสำรวจป 2558 พบวา ผูที ่ยอมรับไดในป 2562 มีสัดสวนเพิ ่มขึ้น และ                 

ไมสามารถยอมรับได มีสัดสวนลดลง โดยผลการสำรวจในป 2558 พบวารอยละ 88.72 ยอมรับได               

รอยละ 10.00 ไมสามารถยอมรับได และรอยละ 1.28 ไมทราบ/ไมตอบ/ไมแนใจ 

 ดานการยอมรับของประชาชนกรณีหากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเปนเพศท่ี 3 พบวา            

สวนใหญ รอยละ 86.81 ระบุวา ยอมรับได เพราะในเมื่อเปนไปแลวก็ตองทำใจยอมรับ ถึงยังไงก็ถือวา

เปนคนในครอบครัว ไมสามารถตัดขาดกันได เพียงแคขอใหเปนคนดี สามารถดูแลตัวเองไดก็พอ 
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ครอบครัวก็มีสมาชิกเปนเพศท่ี 3 อยูเหมือนกัน รองลงมารอยละ 11.44 ระบุวา ไมสามารถยอมรับได 

เพราะธรรมชาติ ถือเปนภาพลักษณของครอบครัว ไมชอบเปนการสวนตัว และรอยละ 1.75 ระบุวา           

ไมทราบ/ไมตอบ/ไมแนใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจ ป 2558 พบวาผูที่ยอมรับไดในป 2562  

มีสัดสวน  เพิ่มขึ้น และไมสามารถยอมรับได มีสัดสวน ลดลง โดยผลการสำรวจป 2558 พบวา รอยละ 

79.92 ยอมรับได รอยละ 16.80 ไมสามารถยอมรับได และรอยละ 3.28 ไมทราบ/ไมตอบ/ไมแนใจ  

 สำรวจระหวางวันท่ี 1 – 2 กรกฎาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1,250 หนวยตัวอยาง ผูวิจัยขอยกประเด็นการวิจัยเรื่อง การยอมรับ

ของประชาชนกรณีหากมีเพื่อนหรือเพื่อนรวมงานในองคกรเปนเพศท่ี 3 พบวาประชาชนสวนใหญ             

รอยละ 88.72 ระบุวา ยอมรับได  เพราะควรวัดกันที่ความสามารถและนิสัยใจคอเปนหลัก ไมควรเอา

เรื่องเพศมาตัดสิน ถือเปนคนในสังคมเหมือนกันทุกคน  อีกทั้งมีเพื่อนเปนเพศท่ี 3 ที่คอยสรางความ

สนุกสนานและเพิ่มสีสันใหกับชีวิต รอยละ 10.00 ระบุวา ไมสามารถยอมรับได เพราะไมชอบเปน              

การสวนบุคคล และรอยละ 1.28 ไมระบุ/ไมแนใจ 

 เปรียบเทียบกับผลสำรวจป 2556 พบวา สัดสวนของผูที่ยอมรับไดและไมสามารถยอมรับได 

นั้น ไมแตกตางกันมาก โดยผลการสำรวจ ป 2556 พบวา รอยละ 88.49 ยอมรับได  รอยละ 8.79           

ไมสามารถยอมรับได  และไมระบุ/ไมแนใจ รอยละ 2.72 

 ดานการยอมรับของประชาชนกรณีหากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเปนเพศท่ี 3 พบวา 

ประชาชนสวนใหญ รอยละ 79.92  ระบุวา ยอมรับได เพราะในเมื่อเปนไปแลวก็ตองทำใจยอมรับ                    

ยังถือวาเปนคนในครอบครัว ไมสามารถตัดขาดกันได เพียงแตขอใหเปนคนดี สามารถดูแลตัวเองได       

ก็พอ และในบางครอบครัวก็มีสมาชิกเปนเพศท่ี 3 อยูเหมือนกัน รองลงมา รอยละ 16.80 ระบุวา              

ไมสามารถยอมรับได เพราะเปนการฝนธรรมชาติ ถือเปนภาพลักษณของครอบครัว ไมชอบเปน             

การสวนบุคคล และรอยละ 3.28 ไมระบุ/ไมแนใจ 

 เปรียบเทียบกับผลสำรวจป 2556 พบวา สัดสวนของผูที่ยอมรับไดและไมสามารถยอมรับได  

นั้น ไมแตกตางกันมาก โดยผลการสำรวจ ป 2556 พบวา รอยละ 77.56 ยอมรับได รอยละ 17.25               

ไมสามารถยอมรับได  และ รอยละ 5.19 ไมระบุ/ไมแนใจ  

 และประเด็นของประชาชนตอการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนคูชีวิต (สมรส) ของ

บุคคลเพศเดียวกัน พบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 59.20  ระบุวา เห็นดวย เพราะถือเปนเรื่อง             

ความรักของคนสอง ควรมีสิทธิเทาเทียมเหมือนกันกับชาย - หญิงท่ัวไป ซ่ึงเราไมสามารถไปบังคับจิตใจ

ใครได ประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนไป สังคมที่เปดกวางมากขึ้น ดังจะเห็นไดในตางประเทศและสังคม

ทั่วไปที่เพศเดียวกันคบหากันมากขึ้น รองลงมา รอยละ 35.04 ระบุวาไมเห็นดวย เพราะเปนการฝน            

กฎธรรมชาติที่วา เพศชายตองคูกับเพศหญิง และยังขัดตอหลักของศาสนาในบางศาสนา และอาจมี

ผลกระทบในทางกฎหมายเม่ือถึงคราวตองเลิกรากันไป ไมระบุ/ไมแนใจ รอยละ 5.76 



นพมาศ  มั่นคง 
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 เปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ป 2556 พบวามีสัดสวนผูที่เห็นดวยเพิ่มขึ้น โดยผลการสำรวจ             

ป 2556 พบวามีประชาชน รอยละ 52.96 ท่ีเห็นดวย ขณะที่รอยละ 33.87 ระบุวา ไมเห็นดวย และ

รอยละ 13.18 ไมแนใจ (NIDA Poll, 2563) 

 จากการศึกษาดังกลาวขางตน เปนทัศนคติของบุคคลทั่วไปในบริบทสังคมไทยที่มีมุมมอง              

ตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พบวาสังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่เปดกวาง               

มีการยอมรับตัวตนของกลุ มบุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ ้นกวาในอดีต และผู ว ิจัยมี

ความเห็นวาถาสังคมไทยมีทัศนคติที่ยอมรับกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาจจะทำใหกลุม

บุคคลเพศเดียวกัน  มีโอกาสในการสรางครอบครัว และมีกฎหมายใหการรับรองสิทธิและหนาที่เชนเดียว 

กับกฎหมายสมรสชายหญิง   

 และจากการศึกษาทัศนคติของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มีมุมมองวา กลุมตนยังไมได

รับความเทาเทียม เสมอภาค ในฐานะพลเมืองและการกอตั้งครอบครัวของบุคคลเพศเดียวกันตองได           

รับการรับรองตามกฎหมาย หาใชตีกรอบใหมีเพียงเพศชายและเพศหญิงเทานั้น  ดังจะเห็นไดจาก             

ผลสำรวจของ UNDP ที่ไดกลาวไวดังขางตน ประกอบกับการกลุมบุคคลดังกลาวออกมาเรียกรองสิทธิ 

เมื ่อสังคมไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการสมรสเพศเดียวกัน และเปนจุดเริ่มตนของกฎหมายคูชีวิต               

ในประเทศไทย 

 4.1.2 วิเคราะหขอเรียกรอง กรณีไมมีกฎหมายรองรับการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มี           

ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

  จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีการเขารวมประเทศภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน 

ระหวางประเทศ และรับรองหลักการยอกยาการตา ที่วามนุษยทุกคนมีสิทธิในการสรางครอบครัวโดย 

ไมข้ึนกับวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ และไดแนะนำเรื่องท่ีรัฐจะตองกระทำไว แตปจจุบันกฎหมาย

ประเทศไทยก็ยังไมใหสิทธิในการมีกฎหมายสมรสเพศเดียวกันตามหลักการสากลดังกลาวท่ีประเทศไทย

ตองปฏิบัติ ทำใหกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ตองออกมาเรียกรองสิทธิ ในเรื่องการสราง

ครอบครัว เพื่อใหกฎหมายรับรองสิทธิและหนาที่ทางครอบครัวเทาเทียม เสมอภาคเชนเดียวกับกฎหมาย

สมรสชายหญิง  

 โดยขอเรียกรองเริ่มจากป พ.ศ. 2555 คูรักชายรักชาย ไดยื่นขอจดทะเบียนสมรส แตไดรับ  

การปฏิเสธจากนายทะเบียนวาไมสามารถจดทะเบียนสมรสได เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มีเงื ่อนไขแหงการสมรสวา การสมรสจะทำไดตอเมื่อเปนชายและหญิงเทานั้น และพระราช 

บัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ที่นายทะเบียนใชเปนกฎหมายในการรับจดทะเบียน

สมรส ตองอางอิงจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลุมบุคคลดังกลาวเห็นวาเปนการขัดหลักสิทธิ

มนุษยชน สิทธิที ่มนุษย ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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2550 ขณะนั้น จึงไดยื่นรองเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง  จนนำไปสูกฎหมายที่กอใหเกิด

สิทธิในการรับรองสถานะทางเพศ การกอตั้งครอบครัวแกบุคคลเพศเดียวกัน  

 รางพระราชบัญญัติคู ชีวิตเปนกฎหมายที ่รัฐออกสำหรับบุคคลเพศเดียวกัน ปจจุบันมี 2  

แนวคิด คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต ริเริ่มโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมถือวา

เปนรางฉบับแรก และรางพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับองคกรภาคประชาชน โดยรางฉบับประชาชนมี

ความเห็นตางวายังไมมีความไมเทาเทียม เสมอภาค ควรมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เพราะไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนบางประการของทางภาครัฐไดท้ังหมด (THAIPUBLICA, 2020)  

  4.1.3 วิเคราะหขอจำกัด สิทธิตาง ๆ กรณีไมมีกฎหมายรองรับการใชชีวิตคูของ

กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสมรสชายหญิง     

   จากการศึกษาตามขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2 พบวาขอจำกัดของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศ เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายในการรับรองสถานสมรสและสิทธิของกลุมรักเพศ

เดียวกัน ทำใหขอจำกัดสงผลใหกลุมบุคคลดังกลาวไมไดรับสิทธิตาง ๆ การผลักดันกฎหมายสมรส              

เพศเดียวกันใหเกิดขึ้น ตามขอเรียกรองของกลุมบุคคลดังกลาว ซึ่งรางพระราชบัญญัติคูชีวิตถือเปน

กฎหมายในการกอเกิดสิทธิในการสมรสเพศเดียวกัน แตก็ยังไมใชทะเบียนสมรสเชนชายหญิง สิทธิและ

หนาที ่ทางครอบครัวของคู ชีวิตจึงยังไมเทียบเทา จึงไดสรุปประเด็นเนื ้อหาในตัวบทกฎหมายใน               

ความเหมือนและความตางในเรื่องสิทธิและหนาที่ครอบครัวระหวางกฎหมายสมรสชายหญิงและ

กฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ดังนี้ 

  4.1.3.1  กฎหมายสมรสชายหญิง 

  กฎหมายที่ภาครัฐ ไดแก หนวยงานอำเภอและสำนักงานเขต ใชเปนขอกฎหมายใน

การปฏิบัติการจดทะเบียนสมรสแกชายหญิงตามกฎหมายไทยคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

และพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติ

ทะเบียนครอบครัวที่ใชเปนกฎหมายในการจดทะเบียนสมรสอางอิงกับประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย จึงทำใหนายทะเบียนไมสามารถรับจดทะเบียนสมรสใหบุคคลเพศเดียวกันได เนื่องจากไมเขา

เงื ่อนไขแหงการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เกิดขอจำกัดขึ ้นกับกลุ มบุคคลที ่มี            

ความหลากหลายทางเพศ ท่ีกฎหมายไทยไมครอบคลุมถึงบุคคลเพศเดียวกัน 

  4.1.3.2  กฎหมายสมรสบุคคลเพศเดียวกัน 

  จากการศึกษากฎหมายที่นายทะเบียนใชปฏิบัติจดทะเบียนสมรสตามขอ 4.1.3.1               

ซ่ึงในปจจุบันมีขอจำกัดของตัวบทกฎหมายไทยท่ีอนุญาตใหเฉพาะบุคคลเพศเดียวกันเทานั้น ท่ีสามารถ

จดทะเบียนสมรสกันได ทำใหกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตองเรียกรองกฎหมายที่กอให              

เกิดสิทธิในการรับรองสถานะทางเพศ การกอตั้งครอบครัวแกบุคคลเพศเดียวกัน รัฐไดออกกฎหมาย

สมรสเพศเดียวกัน คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต เสนอโดยกรมคุมครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
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ยุติธรรม ปจจุบันไดผานการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคูชีวิตแลว ซ่ึงถือวาเปนครั้งแรกของประเทศไทย

ท่ีจะมีกฎหมายในการรับรองสถานะของกลุมดังกลาว และจากการศึกษายงัพบวาประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยที ่เปนกฎหมายสมรสชายหญิง และรางพระราชบัญญัติคู ชีวิตเปนกฎหมายบุคคลเพศ

เดียวกัน มีสาระสำคัญของกฎหมายที่มีความเหมือนกันกับกฎหมายสมรสชายหญิงในบางประการ

เทานั้น 

 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 

  4.2.1 กลุ มเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 

สำนักงานเขต เรื่องมุมมองเจาหนาที่ทะเบียนที่มีตอ สิทธิความเสมอภาคของคูชีวิตบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ  ในการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน นำขอมูลมาวิเคราะหและสามารถสรุปได

ดังนี้ 

  4.2.1.1 ประเด็นรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... กับประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยประกอบ กับพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 กฎหมายในการปฏิบัติการจด

ทะเบียน สมรส แตกตางกันหรือไม อยางไร  

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญทุกคน มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวารางพระราช 

บัญญัติคูชีวิตกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตกตางกัน ตามมาตรา 1448 ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ระบุไวชัดเจนวาการสมรสจะทำไดตอเมื่อชายและหญิงเทานั้น และประกอบกับ

พระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 เปนกฎหมายที่ใชในการจดทะเบียนสมรสตองอางจาก

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียนจึงไมสามารถรับจดทะเบียนสมรสใหได และผูใหขอมูล

สำคัญสามทานยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเรื่องความแตกตางวา 

  “กฎหมายคูชีวิตไมใหสิทธิใชชื่อสกุลของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง และยอมไมมีสิทธิใชชื่อ

สกุลของคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรองของตนดวยเชนกัน ซึ่งเปนขอแตกตางที่เดนชัดอีกประการหนึ่ง            

ท่ีสิทธิไมเหมือนกับคูสมรสชายหญิงท่ัวไป” (ผูใหสัมภาษณท่ี 1, 2564)  

  “กฎหมายคูชีวิตไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร สิทธิและหนาที่ของบิดา 

มารดาและบุตร เนื่องจากคูชีวิตไมอาจมีบุตรได” (ผูใหสัมภาษณท่ี 2, 2564) 

  “รางพระราชบัญญัติคูชีวิต ไมมีการกำหนดวาคูชีวิตที่เปนชายกับชาย หรือ หญิงกับ

หญิง คนใดคนหนึ่งเปนสามีหรือภรรยา เหมือนคูสมรสตามพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว โดยมี

สถานะเปนคูชีวิตท้ังสองคน” (ผูใหสัมภาษณท่ี 6, 2564) 
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  จากการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณท่ี 1   

  กลาวไดวา หากพระราชบัญญัติคูชีวิตไมไดบัญญัติเรื่องสิทธิการอนุญาตใหคูชีวิตอีก

ฝายหนึ่ง ในการใชชื ่อสกุลเหมือนคูสมรสชายหญิง การปฏิบัติทางทะเบียนก็ไมสามารถดำเนินการ

เปลี่ยนชื่อสกุลได  

  จากการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณท่ี 6   

  กลาวไดวา พระราชบัญญัติคูชีวิตไมไดมีการระบุวา คูชีวิตฝายใดเปน สามีหรือภริยา 

เนื่องจากเปนการจดทะเบียนหญิงกับหญิง ชายกับชาย สิทธิในการใชคำนำหนานาม และเลือกใช               

ชื่อสกุลของคูชีวิตยังไมเหมือนการจดทะเบียนสมรสชายหญิง 

  4.2.1.2 ประเด็นรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ไดรับการบรรจุเปนกฎหมาย

ใหปฏิบัติ มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือไม ดานใด 

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน มีความเห็นใน

ทิศทางเดียวกันวามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ 

  1) การพิจารณา พิสูจนตัวตนของประชาชนบุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศ 

โดยเฉพาะกลุมคนขามเพศ (Transgender) มีการผาตัดแปลงเพศ ทำใหมีรูปราง หนาตาไมเหมือนเดิม 

ทำใหเกิดข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาต ในเรื่องการพิสูจนใหเชื่อไดวาผูรองท่ีมา ยื่นรองขอจดทะเบียน

คูชีวิตเปนบุคคลเดียวกันกับรายการท่ีปรากฏในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยการเรียกพยานเอกสารท่ี

ออกใหโดยทางราชการ พยานบุคคล เชน บิดา มารดา ญาติ มารับรอง 

  2) ผลกระทบดานปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนของสำนักทะเบียนทองถ่ินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งโดยปกติมีปริมาณงานตอวันที่ประชาชนเขารับบริการจำนวนมากอยูแลว และหากจะมีการจัดสรร

กำลังเจาหนาที่เขามาชวยปฏิบัติงานก็เปนการยาก เนื่องจากภารกิจของเจาหนาที่แตละคนก็มีมากดวย

เชนกัน หากไมสามารถทำไดทันเวลา หรือไมสามารถรับบริการไดครบถวนอาจทำใหเกิดขอรองเรียน 

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

  4.2.1.3 ประเด็นอ่ืน ๆ  

  1)  “กฎหมายคูชีวิตยังไมระบุไวชัดเจนใหทำการไดเชนเดียวกับฐานะแหงครอบครัวท่ี

ไดกระทำไว ณ ตางประเทศตามแบบกฎหมายแหงประเทศนั้นไดบัญญัติไวหรือไม” (ผูใหสัมภาษณท่ี 1, 

2564)  
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  จากการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณท่ี 1   

  โดยการจดทะเบียนคู ชีวิตสามารถจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนัก

ทะเบียนกิ่งอำเภอ สำนักทะเบียนเขตและนอกสำนักทะเบียน  กงสุลไทยหรือสถานทูตไทยในตางประเทศ              

ไดเชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรสชายหญิง แตกฎหมายคูชีวิตยังไมไดระบุวาจะกระทำไดเชนเดียวกับ

การจดทะเบียนสมรสชายหญิง ตามประเด็นที่วาหากการจดทะเบียนสมรสชายหญิงไดกระทำภายใต

กฎหมายตางประเทศจะมีผลตามกฎหมายไทยเชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

หรือไม   

  2)  ”รางพระราชบัญญัติคูชีวิตไมไดรับสิทธิในการยื่นขอสัญชาติไทยใหกับคูชีวิต ใน

กรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย” (ผูใหสัมภาษณท่ี 6, 2564)  

 จากการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณท่ี 6 ขอขยายความเพิ่มเติมจากบทสัมภาษณ ตัวบท

กฎหมาย และการปฏิบัติงานทะเบียน  โดยผูใหสัมภาษณอธิบายวา รางพระราชบัญญัติคูชีวิตไมได            

รับสิทธิในการยื่นขอสัญชาติไทยใหกับคูชีวิตในกรณีที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติ 

ไทย ในขณะท่ีพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ไดใหสิทธิในการท่ี

คูสมรสที่เปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยสามารถยื่นเรื ่องขอสัญชาติไทย แปลงสัญชาติไทยในกรณีท่ี              

จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสัญชาติ กลาววา หญิงซึ่งเปนคน

ตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงคจะไดสัญชาติไทยใหยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาท่ี

ตามแบบและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  (สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 

2551: 145) 

  3)  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยควรมีแนวทางปฏิบัติงานเชนระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียนใหมีขั้นตอน

ท่ีชัดเจน แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนครบถวนทุกประเด็นท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในการยื่นขอ

จดทะเบียนคูชีวิต โดยมีลำดับแผนผังการทำงานเปนขั้นตอนที่ชัดเจน ตามลำดับ เขาใจงาย ทั้งตัว

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันและประชาชนผูมาติดตอ

ใหมีความเขาใจตรงกัน 

  4) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรมีการอบรมใหความรูในขอกฎหมาย 

และการใชโปรแกรมปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานทะเบียนกอนปฏิบัติงานจริง 

  5) มีการประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนในทุกกลุม เกี่ยวกับ

เรื่องกฎหมายสมรสบุคคลเพศเดียวกัน และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ในทุกชองทาง เพ่ือสรางการยอมรับ

ใหแกประชาชนท่ัวไปในวงกวาง 

  6) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรจัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียนทั่วประเทศภายหลังหากรางพระราชบัญญัติคูชีวิตมีผลบังคับ ใชใน



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

 
     698  

การรับฟงความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานทะเบียนที่ปฏิบัติงานจริง เพ่ือ

กรมการปกครองไดนำผลไปเปนขอเสนอแนะ ปรับปรุงในการเขารวมประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายท่ี

เก่ียวของตอไป 

  4.2.2 กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) จำนวน 5 คน นำขอมูลมา

วิเคราะหและสามารถ  สรุปไดดังนี้ 

                      4.2.2.1 ประเด็นมีความคิดเห็นอยางไร กับรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... 

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 4 คน มีความเห็นเรื่อง รางพระราชบัญญัติ

คู ชีวิต ทิศทางเดียวกันวาเปนกฎหมายที่ทำใหผู ที ่มีความหลากหลายทางเพศไดรับสิทธิและหนาท่ี                  

ใชชีวิตรวมกันดั่งครอบครัวทั่วไปเหมือนประชาชนเพศชายและเพศหญิง เปนจุดเริ ่มตนเรื่องความ            

เสมอภาค เทาเทียมกันในฐานะประชาชนชาวไทย 

  สำหรับผูใหสัมภาษณท่ี 4 “เอก” มีความเห็นตางในเรื่อง รางพระราชบัญญัติคูชีวิต  

วายังเปนกฎหมายเฉพาะกลุมยังไมเทาเทียมกันอยางแทจริง เหมือนคูสมรสชายหญิง ทัศนคติของ

ตนเองอยากใหแกไขที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมากกวาจะไดเกิดความเสมอภาคเทาเทียม  

แตอาจจะเปนไปได ยากหรืออาจจะใชเวลานาน  เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย  

แตตนเองไมไดขัดรางพระราชบัญญัติคูชีวิตแตอยางไร เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนที่ดีกับกลุมบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ จะไดเกิดสิทธิทางกฎหมายบาง แมจะไมท้ังหมดก็ตาม 

   4.2.2.2 ประเด็นรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ไดรับการบรรจุเปนกฎหมาย        

และ มีผลบังคับใช หากมีคูชีวิตจะทำจดทะเบียนคูชีวิตกันหรือไม 

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ มีความเห็นวาหากรางพระราชบัญญัติคู ชีวิต ไดรับ             

การบรรจุเปนกฎหมายมีผลบังคับใช จะทำการจดทะเบียนคูชีวิตกัน จำนวน 4 คน สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ผูใหสัมภาษณท่ี 1 หญิงรักหญิง (ทอม) “สม” ใหความเห็นวา “อยูกับแฟนมา 

ประมาณ 20 ป ถารางพระราชบัญญัติคูสมรสไดรับการบรรจุเปนกฎหมายและมีผลบังคับใช จะทำการ         

จดทะเบียนแตคงไมใชคูแรก ๆ เพราะตนเองประกอบอาชีพราชการ ตองดูทิศทางวาจะมีผลกระทบกับ

อาชีพ สังคมการทำงานหรือไมอยางไร และแฟนก็รับราชการเหมือนกัน แตตนเองเปนคนโชคดีท่ีสมาชิก

ในครอบครัวพอ แม พ่ี ไมไดรังเกียจและรับรูวาเราท้ังสองเปนแฟนกัน” 

2) ผูใหสัมภาษณท่ี 2 หญิงรักหญิง (ดี้) “มุก” ใหความเห็นวา “ตนเองและคูชีวิต            

ไมลังเลเลย หากรางพระราชบัญญัติคูชีวิตไดรับการบรรจุเปนกฎหมายมีผลบังคับใช จะจดทะเบียน

คูชีวิตทันที เพราะตนเองคอยสิทธิเรื่องสมรสเพศเดียวกันมานานแลว วาสังคมไทยจะเปดใจยอมรับ

อยางเต็มตัวเม่ือไหร” 



นพมาศ  มั่นคง 
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3) ผู ให ส ัมภาษณท่ี 3 ชายรักชาย (คนขามเพศ Transgender) “เบลลา” ให

ความเห็นวา “หากรางพระราชบัญญัติคูชีวิตไดรับการบรรจุเปนกฎหมายมีผลบังคับใชตนเองและแฟน

จะรีบไปจดทะเบียนคูชีวิตทันที เพราะตนเองไดวางแผนเรื่องอนาคตกันแลว ไมวาจะเปนดานการเรยีน 

การทำงาน การเงิน กฎหมายการจดทะเบียนคูชีวิตเริ่มทำใหเราทั้งสองไดมีสิทธิและหนาที่เหมือนกับ  

คนอื่นบาง ถึงแมจะไมไดรับสิทธิทุกอยางก็ตาม แตถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่ใหความสำคัญในกลุม               

ของเรา”  

4) ผู ใหส ัมภาษณท่ี 4 ชายรักชาย (เกย) “เอก” ใหความเห็นวา “เคยพูดกับ

ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้วาหากรางพระราชบัญญัติคูชีวิตไดรับการบรรจุเปนกฎหมายมีผลบังคับใช 

ตนเองและแฟนจะขอไปจดทะเบียนคูชีวิต และ “เอก” ไดพูดถึงสิทธิเรื่องดังกลาว ซึ่งครอบครัวไมได

หามอะไร และรับรูวาเราทั้งสองคนใชชีวิตคูแบบชายรักชาย โดยครอบครัวมุงใหตนเองเปนคนดีและ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดโดยไมเปนภาระใหแกสังคมก็พอ” 

  แตสำหรับผูใหสัมภาษณท่ี 5 ชายรักชาย “พงศ” ใหความเห็นวา “หากไดรับการบรรจุ

เปนกฎหมาย ตนเองและคูชีวิตยังไมพรอมที่จะทำการจดทะเบียนคูชีวิต เนื่องจากตนเองและคูชีวิต             

ไดทำธุรกรรมทางการเงินและมีการค้ำประกันในธุรกรรมนั้นรวมกัน หากตนเองและคูชีวิตจดทะเบียน 

เกรงวาจะมีผลกระทบตอธุรกรรมที่ไมอนุญาตใหคู สมรสหรือคูชีวิตค้ำประกัน จึงยังไมพรอมในการ            

จดทะเบียนคูชีวิต แตในอนาคตหากมีความพรอมก็อาจจะทำการจดทะเบียนคูชีวิตรวมกัน” 

  4.2.2.3 ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากรางพระราชบัญญัติคูชีวิต           

พ.ศ. ...หรือไม อยางไร 

            การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญทุกคน มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวา ไดติดตามเรื่อง

รางพระราชบัญญัติคูชีวิต มาโดยตลอดทำใหทราบถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่จะไดรับ หากกฎหมาย

ดังกลาวมีผลบังคับใช 

  4.2.2.4 ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของ            

กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) หรือไม อยางไร 

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นไดดังนี้ 

1) ผูใหสัมภาษณท่ี 1 หญิงรักหญิง (ทอม) “สม” ใหความเห็นวา “ตนเองและแฟน

ประกอบอาชีพรับราชการเหมือนกัน จะไมมีผลกระทบเรื่องสิทธิในดานการรักษาพยาบาลการลดหยอน

ภาษี  เนื่องจากตางคนตางมีสิทธิ  แตเคยไดรับผลกระทบเรื่องประสงคทำประกันชีวิตและใหแฟน           

เปนผูรับผลประโยชน  หาก ตนเองเสียชีวิต ไมสามารถทำได” 

2) ผูใหสัมภาษณท่ี 2 หญิงรักหญิง (ดี้) “มุก” ใหความเห็นวา “ตนเองและคูชีวิต 

ไดรับผลกระทบจากการไมมีกฎหมายรองรับในเรื่องสิทธิของคูชีวิต เรื่องแรกคือ ประสงคที่จะสราง

ครอบครัวโดยการกูเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย แตบริษัทที่เราไปติดตอยังไมรับรองในกลุมบุคคลที่มีความ
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หลากหลายทางเพศ และเรื่องท่ี 2 การทำประกันชีวิต ที่ไมสามารถทำใหกันได หรือบางบริษัทถาทำให

กันไดก็จะเปนการทำแบบมีเง่ือนไข” 

3) ผูใหสัมภาษณท่ี 3 ชายรักชาย (คนขามเพศ Transgender) “เบลลา” กลาววา

ปจจุบันยังไมเกิดผลกระทบจากการไมมีกฎหมายรองรับในเรื่องสิทธิของคูชีวิต   

  4)  ผูใหสัมภาษณท่ี 4 ชายรักชาย (เกย) “เอก” ใหความเห็นวา “ตนเองและแฟน

ไดรับผลกระทบจากการไมมีกฎหมายรองรับในเรื ่องสิทธิของคูชีวิต คือ ตนเองตองการขยายธุรกิจ              

ใหใหญขึ้น เลยขอยื่นตอสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาลงทุน แตสมาชิกในครอบครัว คือ บิดา มารดา 

สูงอายุหากมีการกูรวม สถาบันการเงินจะปลอยสินเชื่อใหนอยเนื่องจากผูกูรวมมีอายุมาก แตหากเปน

รายไดของตนเองรวมกับแฟนนาจะไดรับการอนุมัติในสินเชื่อไดมากกวา แตประสบปญหาเรื่องไมมี

กฎหมายรับรองในสิทธิคูชีวิตนั่นเอง และสิ่งที่ตนเองตองการคือทรัพยสินที่หามารวมกันควรจะตก            

เปนของฝายคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่ง  หากอีกฝายหนึ่งตายลง” มิใชตกไปท่ีญาติของผูเสียชีวิต 

  5)  ผูใหสัมภาษณท่ี 5 ชายรักชาย “พงศ” ใหความเห็นวา “ตนเองและแฟนประกอบ

อาชีพรับราชการเหมือนกัน ไมมีผลกระทบเรื่องสิทธิในดานการรักษาพยาบาล การลดหยอนภาษี”  

  4.2.2.5 ประเด็นอ่ืน ๆ  

  การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ ไมมีความเห็น จำนวน 4 คนและใหความเห็น จำนวน  

1  คน โดยผูใหสัมภาษณท่ี 3 ชายรักชาย (คนขามเพศ Transgender) “เบลลา” ใหความเห็น ใน

ประเด็นอื่น ๆ วาควรใหภาครัฐผลักดันกฎหมายการจดทะเบียนคูชีวิต และผานมติสภาบัญญัติไปใหได  

และประกาศใชอยางเปนทางการ เพื่อความเสมอภาคของสังคมไทยเรา นอกจากนั้น ภาครัฐควรที่จะ

พิจารณาผลักดันใหมีกฎหมายเปลี ่ยนเพศ เปลี่ยนคำนำหนานามไปดวยเลย เพราะกลุมที่มีความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT) กลุม Transgender หรือเรียกกันยอ ๆวา T หมายความวา ชายเปนหญิง  

หญิงเปนชาย เพราะปจจุบันตนเองไดใชชีวิตประจำวันเปนผูหญิงเต็มตัวแลว ซึ่งมีความคิดไปในทิศทาง

เดียวกันกับ “แอน จักรพงษ” บุคคลขามเพศ CEO บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  

เห็นวา 

  “ไดเปลี่ยนเพศและรางกายเปนผูหญิงแลว เพื่อสนับสนุนผลักดันกฎหมายเปลี่ยนเพศ

ตองเปลี่ยนคำนำหนา รับรองการขามเพศ” (ฐานเศรษฐกิจ, 2019) 

  การศึกษาจากผูใหสัมภาษณที่ปจจุบันกำลังเปนบุคคลขามเพศ ทำใหทราบประเด็นท่ี

สำคัญอีกประเด็นหนึ่งสำหรับกลุม Transgender คือ มีความตองการเปลี่ยนคำนำหนานาม  และ

ผลักดันกฎหมายขามเพศ  ท่ี “แอน จักรพงษ” กลาววา บุคคลขามเพศคือเกิดผิดราง ตองการเปลี่ยน

รางกายใหตรงกับจิตใจ และตนเกิดปญหาเมื่อเดินทางไปตางประเทศจากคำนำหนานามเปน “นาย”  

ไมตรงกับเพศสภาพ ทำใหเกิดปญหาเรื ่องการเขาเมือง (ฐานเศรษฐกิจ, 2019) ประเทศไทยในป      

พ.ศ. 2550 มีการเคลื ่อนไหวการรับรองสิทธิคนขามเพศ จากการขับเคลื ่อนรางพระราชบัญญัติ                   
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คำนำหนานามบุคคล ใหสิทธิแกหญิงในการเลือกใชคำนำหนานามวา “นางสาว” หรือ “นาง” ภายหลัง

จากการแตงงงานแลว และใหสิทธิคนขามเพศใชคำนำหนานามวา “นาย” หรือ “นาง” หรือ “นางสาว” 

ตามเพศที่เปลี่ยนแปลงไป  แตกฎหมายในสวนของคนขามเพศก็ตกไป  (ชีรา ทองกระจาย, หนวยท่ี 8: 

46)   

5.  สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยไดศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาดานเอกสาร และแหลงขอมูลปฐมภูมิจาก             

การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ นำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห สรุปและอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษามุมมอง ทัศนคต ิขอเรียกรองของประชาชนกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศ  และมุมมองเจาหนาที่ทะเบียนที่มีตอเรื่องสิทธิ ความเสมอภาคของคูชีวิตของบุคคลที่มี            

ความหลากหลายทางเพศ ในการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน พบวา 

 ทัศนคติของบุคคลทั่วไปในบริบทสังคมไทยที่มีมุมมองตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีทัศนคติที่เปดกวางมีการยอมรับตัวตนของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ  มากขึ้นกวาในอดีต ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 

หัวขอวิจัยเรื่อง “รับไดแตไมอยากสุงสิง” ในป พ.ศ. 2561 – 2562 ผูรวมตอบแบบสอบถาม 2,210 คน  

ผลสำรวจพบวา กลุมประชากรทั่วไปมีทัศนคติที่ดีตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ  พรอมทั้งให  

การสนับสนุนเรื่องสิทธิความเทาเทียมและการเขาถึงบริการตาง ๆ ในสังคมของกลุมผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ แตกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในประเทศไทยยังคงถูกจำกัดสิทธิและ 

การแสดงออกทางเพศดวยการตีตราและการเลือกปฏิบัติ  โดยยังมีความเชื่อและทัศนคติแงลบตอ          

ผูมีความหลากหลายทางเพศอยู  ทำใหเปนอุปสรรคตอการแสดงและพัฒนาศักยภาพของบุคคลดังกลาว

ไดอยางเต็มท่ี ในกลุมแรงงาน นักเรียน และสมาชิกของสังคม (UNDP, 2019: 1)  และผลสำรวจเรื่อง 

“สังคมไทยคิดอยางไรกับเพศท่ี 3” จากศูนยสำรวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร (นิดา) สำรวจระหวางวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2562  จำนวน 1,259 หนวยตัวอยาง  

ประเด็นการวิจัยเรื่อง การยอมรับของประชาชนกรณีหากมีเพื่อนหรือเพื่อนรวมงานในองคกรเปนเพศ          

ท่ี 3 พบวาสวนใหญรอยละ 90.15 ระบุวา ยอมรับได  รองลงมา รอยละ 7.78 ระบุวาไมสามารถ

ยอมรับได และรอยละ 2.07 ระบุวา ไมทราบ/ไมตอบ/ไมแนใจ  (NIDA Poll, 2563) 

 แตทัศนคติของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ยังมองวากลุมตนยังไมไดรับความเทาเทียม 

เสมอภาค ในฐานะพลเมือง และการกอตั ้งครอบครัวของบุคคลเพศเดียวกันตองไดรับการรับรอง          

ตามกฎหมาย หาใชตีกรอบใหมีเพียงเพศชายและเพศหญิงเทานั้น สอดคลองกับผลสำรวจของ UNDP  

ท่ีไดกลาวแลวดังขางตนและการออกมาเรียกรองสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาทัศนคติ ขอเรียกรอง ขอจำกัด กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

 
     702  

 กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงออกมาเรียกรองสิทธิตอภาครัฐเพื่อใหรัฐออก

กฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน  มารับรองสิทธิและหนาที่ทางครอบครัวเทาเทียม เสมอภาคเชนเดียวกับ

กฎหมายสมรสชายหญิง จากกรณีกลุมของตนไดรับการปฏิเสธจากหนวยงานภาครัฐไมอนุญาตให             

จดทะเบียนสมรส ขอเรียกรองดังกลาวจึงทำใหภาครัฐไดออกกฎหมายคูชีวิตออกมารองรับการสมรส

บุคคลเพศเดียวกัน โดยปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต

ฉบับภาครัฐ  และรางพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับประชาชนเปนฉบับที่สองแตไมไดรับความเห็นชอบ  

โดยรางพระราชบัญญัติฉบับแรกไดมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยูระหวางขั้นตอนการ

พิจารณาในขั้นตอไป และที่สำคัญประเทศไทยไดเขารับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ

หลักการของยอกยาการตายืนยันมาตรฐานระหวางประเทศรัฐตาง ๆ ตองปฏิบัติตามหลักการ “อนาคต

ที่หลากหลายบรรดาผูคนที่ตางเกิดมาโดยอิสระ เสมอกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตาง ๆ” ไดแนะนำเรื่องท่ี           

รัฐจะตองกระทำไว   

 นอกจากนี้พบวา รางพระราชบัญญัติคู ชีวิต ประเทศไทยไดนำหลักการยกรางจากกฎหมาย

ประเทศอื่น ๆ มาเปนแบบอยาง ไดแก แนวคิดการบันทึกทางทะเบียนคูชีวิตของประเทศอังกฤษและ

ฝรั ่งเศส โดยกฎหมายของทั้งสองประเทศที่กลาวมาเปนรูปแบบการยอมรับสถานะความสัมพันธ          

ในครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะคอยเปนคอยไปกอนที่จะพัฒนาไปสู          

การอนุญาตใหบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได  (อวิภารัตน นิยมไทย, 2562: 146) 

 จากการออกมาเรียกรองของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีท่ียื่นรองขอ         

จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียน และไดรับการปฏิเสธ ผูวิจัยไดทำการศึกษาจากการเขาสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสำคัญกลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร พบวา ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ตามมาตรา 1448 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ระบุไวชัดเจนวา การสมรส

จะทำไดตอเมื่อชายและหญิงเทานั้น และประกอบกับพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 

เปนกฎหมายที่ใชในการจดทะเบียนสมรสตองอางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียน

จึงไมสามารถรับจดทะเบียนสมรสใหไดหากไมเปนไปตามเง่ือนไขแหงการสมรสในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย กฎหมายคูชีวิตยังพบขอแตกตางและสิทธิบางประการยังไมเทียบเทา เสมอภาคในการจด

ทะเบียนสมรสชายหญิง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน 

กรุงเทพมหานคร  ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

1) กฎหมายคูชีวิตไมมีสิทธิในการใชชื่อสกุลของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง และไมมีสิทธิใชชื่อสกุล 

ของคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรอง 

2) กฎหมายคูชีวิตไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร สิทธิและหนาที่ของบิดามารดา

และบุตร เนื่องจากคูชีวิตไมอาจมีบุตรได 

3) กฎหมายคูชีวิตไมมีการกำหนดวาผูใดเปนสามีหรือภรรยา 
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4) กฎหมายคูชีวิตยังไมระบุชัดเจนวาคูชีวิตท่ีไดจดทะเบียนสมรสไวตามกฎหมายตางประเทศ 

จะมีสิทธิมาบันทึกฐานะแหงครอบครัวและมีสิทธิเชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรสชายหญิงตาม

กฎหมายไทยหรือไม  

5) กฎหมายคูชีวิตไมไดใหสิทธิในการยื่นขอสัญชาติไทยใหกับคูชีวิต ในกรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝาย

หนึ่งเปนบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

 2. ผลการศึกษาขอจำกัด กรณีไมมีขอกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูชีวิตของกลุมบุคคลท่ี

มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสิทธิตาง ๆ ที่พึงไดตามบทบัญญัติทางกฎหมายในฐานะ

ประชาชนคนไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายสมรสชายหญิง พบวา 

 จากผลการศึกษาตามขอ 1 ในการศึกษาดานเอกสารและสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญกลุม

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานทะเบียน กรุงเทพมหานคร  ทำใหพบขอจำกัดตามขอ 2 ท่ีเปนประเด็นสำคัญ  

คือกฎหมายไทยยังจำกัดในการจดทะเบียนสมรสเฉพาะเพศชายและเพศหญิงเทานั้น ทำใหกลุมบุคคล 

ที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดเชนเดียวกับคู สมรสเพศชายและ                

เพศหญิง เกิดขอจำกัดดานกฎหมายทำใหกลุมบุคคลเหลานี้ไมสามารถเขาถึงสิทธิตาง ๆ ท่ีควรไดรับจาก

ภาครัฐ ในฐานะเมืองพลเมือง 

 ปจจุบันที่ภาครัฐไดออกกฎหมายคูชีวิต คือ รางพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับภาครัฐเพื่อบุคคล

เพศเดียวกัน และหากมีผลบังคับใชตามกฎหมายยอมกอเกิดสิทธิแกกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศ แตสิทธิที่ไดรับบางประการท่ีเหมือนและแตกตางกับกฎหมายสมรสชายหญิง จากการศึกษา

ดานเอกสารและจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สรุป

ประเด็นดังตอไปนี้ 

 ความเหมือนของรางพระราชบัญญัติคูชีวิต กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

1) การจดทะเบียนคูชีวิตจะทำไดตอเม่ือบุคคลท้ังสองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ 

2) การจดทะเบียนคูชีวิตจะกระทำมิได ถาบุคคลฝายหนึ่งฝายใดเปนคนวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึง

ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

3) การจดทะเบียนคูชีวิตจะกระทำมิได ถาบุคคลทั้งสองคนเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรง         

ขึ้นไปหรือลงมา เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา ความเปนญาติดังกลาวมานี้ให 

ถือเปนตามสายโลหิต โดยไมคำนึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

4) การจดทะเบียนคูชีวิตจะกระทำมิได ถาบุคคลฝายหนึ่งฝายใดมีคูสมรสหรือคูชีวิตกอนแลว 

5) ในกรณีที่ผูเยาวจะจดทะเบียนคูชีวิต ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว ไดแก          

(1) บิดาและมารดา ในกรณีมีท้ังบิดาและมารดา (2) บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือ

ถูกถอนอำนาจปกครอง (3) ผูรับบุตรบุญธรรม (4) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอม

ตาม (1) (2) และ (3) 
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6) ผูเยาวอาจรองขอตอศาลเพ่ืออนุญาตใหจดทะเบียนคูชีวิต ถาไมมีผูท่ีมีอำนาจใหความยินยอม 

7) การใหความยินยอมการจดทะเบียนคูชีวิต สามารถกระทำไดโดย (1) ลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนขณะจดทะเบียนคูชีวิต (2) ทำเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูซึ่งจะจดทะเบียน          

ทั้งสองฝายและลงลายมือชื่อของผูใหความยินยอม (3) ถามีเหตุจำเปน จะใหความยินยอมดวยวาจา             

ตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง เม่ือใหแลวถอนไมได 

8) ถาคู ชีวิตมิไดทำสัญญากันไวในเรื ่องทรัพยสินเปนพิเศษกอนการจดทะเบียนคู ช ีวิต 

ความสัมพันธระหวางคูชีวิตในเรื่องทรัพยสินนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติในสวนนี้ 

9) ทรัพยสินคูชีวิต มีการบัญญัติเรื่องสินสวนตัวและสินทรัพยรวมกัน เชนเดียวกับทรัพยสิน

ระหวางสามีภริยา 

10)  คูชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผูเสียหาย และมีอำนาจดำเนินคดีตางผูตายตอไปเชนเดียวกับ

สามีหรือภริยา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

11)   สิทธิรับคาเลี้ยงชีพหมดไปในกรณีท่ีคูสมรสฝายท่ีรับคาเลี้ยงชีพจดทะเบียนคูชีวิต 

12)   คูชีวิตสามารถรองขอใหศาลสั่งหรือเพิกถอนคำสั่งใหคูชีวิตอีกฝายเปนคนไรความสามารถ

หรือคนเสมือนไรความสามารถเชนเดียวกับคูสมรส 

13)   คูชีวิตสามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได และคูชีวิตอีกฝายหนึ่งสามารถจดทะเบียน

รับบุตรบุญธรรมซ่ึงเปนผูเยาวของอีกฝายหนึ่งมาเปนบุตรบุญธรรมของตนก็ได 

14)   สิทธิในการใหความยินยอมแกผูเยาวกรณีจดทะเบียนคูชีวิต ระบุตองไดรับความยินยอม

จากบิดา มารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูปกครอง หรือศาล 

15)   ผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคูชีวิต เชนเดียวกับการบรรลุนิติภาวะเม่ือ            

ทำการสมรส     

16)  คูชีวิตมีสิทธิในเรื่อง มรดก เมื่อคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตาย ใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ              

และหนาท่ีเชนเดียวกับคูสมรส 

 ความแตกตางของรางพระราชบัญญัติคูชีวิต กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

1) การจดทะเบียนคูชีวิตจะทำไดตอเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ แตไมมีขอบัญญัติ

เหมือนสมรสชายหญิง แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทำการสมรสกอนนั้นได 

2) คูชีวิตไมครอบคลุมเรื่องการหม้ันหรือใหสินสอดกัน  

3) สิทธิการรับสวัสดิการภาครัฐ ถาคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเปนขาราชการ 

4) สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดา และบุตร เนื่องจากคูชีวิตไมสามารถมีบุตรได และการมี

บุตรโดยการอุมบุญ ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง

การแพทย พ.ศ. 2558   
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5) สิทธิในการใชชื่อสกุลของคูชีวิต ตามพระราชบัญญัติทะเบียนชื่อบุคคล  

6) สิทธิดานภาษีในการลดหยอนภาษีเงินไดจากการมีคูสมรส 

 และจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พบขอจำกัด 

กรณีไมมีกฎหมายรองรับในการใชชีวิตคูชีวิต สรุปไดตามประเด็นดังตอไปนี้  

 1.  การทำประกันชีวิตใหแกคูชีวิต 

 2.  การกูซ้ืออสังหาริมทรัพยรวมกัน 

 3.  การกูรวมทางสถาบันการเงิน 

 4.  การจัดการเรื ่องทรัพยสินของคูชีวิต หากอีกฝายหนึ่งตายลงไมสามารถทำได ทรัพยสิน

ดังกลาวยังตกไปท่ีญาติของคูชีวิตท่ีเสียชีวิต 

 การศึกษายังพบวา ขอจำกัดของกลุมคนขามเพศ Transgender ประสงคใหมีการพิจารณา

ผลักดันจากภาครัฐใหมีกฎหมายเปลี ่ยนเพศ หรือกฎหมายขามเพศ และตองการขับเคลื ่อนราง

พระราชบัญญัติคำนำหนานามบุคคล ใหสิทธิคนขามเพศใชคำนำหนานามวา “นาย” หรือ “นาง” หรือ 

“นางสาว” ตามเพศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  (ผูใหสัมภาษณท่ี 3, 2564)  

6. ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาผูวิจัยขอนำขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย มาจัดทำขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง 

ในการพัฒนา ปรับปรุงดานสิทธิ ความเสมอภาคทางเพศของบุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศ             

อยางเทาเทียม ตามขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ภาครัฐควรผลักดันอยางจริงจังใหกฎหมายบุคคลเพศเดียวกันมีผลบังคับใช ในบริบทท่ี 

คอยเปนคอยไปในรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....  เพื่อใหเกิดสิทธิคูชีวิตทางกฎหมายแกบุคคลเพศ

เดียวกันกอน และหากอนาคตสังคมไทยเกิดความพรอม และเกิดการยอมรับ อาจสามารถพัฒนา ปรับปรุง 

แกไข กฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับบริบทของสังคมตอไป 

2) หากกฎหมายบุคคลเพศเดียวกันมีผลบังคับใช กลุมเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานดานทะเบียน 

ถือวามีสวนสำคัญมาก เนื่องจากเปนผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดที่ใหบริการในการจดทะเบียน

คูชีวิตโดยตรง ควรจัดสัมมนาในการรับฟงความคิดเห็น ขอสังเกตจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานทะเบียน 

เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพิจารณาขอกฎหมายในอนาคต 

3) ภาครัฐควรเพิ่มชองทางในการแสดงความคิดเห็นของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย         

ทางเพศ (LGBT) ใหเขามามีสวนรวมแสดงทัศนคติ ความคิดเห็นใหมากที่สุด เพื่อจะไดเขาถึงขอมูลท่ี

ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดของกลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง เพื่อสามารถพัฒนา ปรับปรุง แกไขได

ตรงประเด็น 
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4) หนวยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธรางพระราชบัญญัติ พ.ศ. .... และใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ศาลยุติธรรม มีการเผยแพรในเว็บไซตของ

หนวยงาน ใหสามารถสืบคนงาย เพ่ือเสริมสรางความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปอยางแพรหลาย 

5) ภาครัฐควรสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษาและมีสื ่อการเรียนรูนอกสถาบันศึกษา เพื่อจะไดมีการเรียนรู และรับรูขาวสารท่ี

ถูกตองเปนประโยชนกับกลุมเพศเดียวกันในดานอื่น ๆ ดวย และใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบนัท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในเพศวิถีศึกษา สิทธิมนุษยชน การไมแบงแยก ความเทาเทียมกันทางเพศ 
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2564 จาก UNDP-TH-2019-LGBT-Tolerance-but-not-Inclusion-Fact-Sheet-TH.pdf.  
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนด

กรอบความเชื ่อมโยงในการจัดทำงบประมาณ และรายละเอียดของแผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิเคราะหปญหา อุปสรรคของการจัดการ

งบประมาณแผนงานบูรณาการฯ และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาอุปสรรคในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ ระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในแตละดานวามี

นัยสำคัญทางสถิติหรือไม เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพ           

การจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการแผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใน

ปงบประมาณตอ ๆ ไป โดยผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ประชากรที่เปนเจาหนาที่กองแผนงาน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของแตละหนวยงานภายใต

แผนงานบูรณาการฯ จำนวน 90 คน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมประชากรที่สังกัดอยูในกระทรวงและสหกรณ และกลุมประชากรที่

สังกัดอยูนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ปญหาและอุปสรรคการจัดการ

งบประมาณรายจายบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริม

เศรษฐกิจฐานราก 3 อันดับแรก ไดแก 1) ความไมเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบูรณาการ 2) กลไก

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: Naruethep.ka@gmail.com 
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การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ และ 3) โครงสรางและสถานภาพของสวนราชการ เมื ่อทำ            

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับประเด็นปญหาอุปสรรคใน           

การจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ 

หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเก่ียวกับประเด็น

ปญหาอุปสรรคในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการระหวางสังกัดหนวยงานไมมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อทำการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) พบวา ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของ

ประเด็นปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) ในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการ 

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 3 ขอ ไดแก 1) หนวยงานของทานใหความสำคัญ

กับการดำเนินงานในภารกิจที่รับผิดชอบในแผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสงผลผลิต/ผลลัพธ

รวมกันกับหนวยงานอ่ืน 2) ตัวชี้วัดโครงการของหนวยงานทานท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจำป ไมสามารถสงผลถึงเปาหมายของแผนงานบูรณาการฯ ได และ 3) ถาหนวยงานเสนอโครงการ

เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการฯ จะทำใหหนวยงานของทานไดรับจัดสรร

งบประมาณมากข้ึนกวาเสนอในแผนงานอ่ืน ระหวางสังกัดหนวยงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
คำสำคัญ: การจัดการงบประมาณบูรณาการ  แผนงานบูรณาการ  แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริม 

เศรษฐกิจฐานราก 
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Integrated Budgeting Efficiency Enhancement: 
A Case Study of the Grassroot Economic Development 

and Promotion Integrated Plan 2021 
 

 
 

Naruethep Kaeochuang * 

  

   Abstract 
 
 This is a quantitative research, which aimed to 1 )  study the guideline on 

framework setting, connection with budgeting, and the details of the grassroot economic 

development and promotion integrated plan 2021; 2) analyze the problems and obstacles 

of budgeting for integrated plan; and 3 )  test the differences of the means of opinion 

levels toward the problems and obstacles of budgeting for the integrated plan between 

agencies under Ministry of Agriculture and Cooperatives and external agencies in each 

particular aspect to find out whether or not it contained statistical significance. Suggestions 

were provided to solve the problems and obstacles of budgeting efficiency enhancement 

for the grassroot economic development and promotion integrated plan in the next 

fiscal years. A questionnaire was used as the instrument for data collection from the 

population, consisting of 9 0  officers of Planning Division and officers in charge of the 

project from related agencies under the integrated plan. 

 The findings revealed that the population under Ministry of Agriculture and 

Cooperatives and external agencies mostly agreed that the first 3  problems and obstacles 

of integrated budgeting 2021 for the grassroot economic development and promotion 
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integrated plan included 1 )  no understanding of integration, 2 )  integrated budgeting 

mechanism, and 3) government structure and status. After testing the differences of the 

means of opinion levels toward the problems and obstacles of budgeting for the 

integrated plan between agencies under Ministry of Agriculture and Cooperatives and 

external agencies, it was found that the average opinion levels toward the problems 

and obstacles of budgeting for the integrated plan between the two groups of agencies 

were not significantly different (p ≥ 0.05). However, after testing the differences of the 

means of opinion levels toward the problems and obstacles (sub-issues), it was found 

that the average opinion levels toward the problems and obstacles (sub-issues) of 

budgeting for the grassroot economic development and promotion integrated plan 

between the two groups of agencies were significantly different (p ≤ 0.05) in the following 

3  issues. 1 )  “Your agency pays more attention to the implementation of related missions 

in the integrated plan than product/outcome delivery with other agencies”. 2 ) “ The 

indicators of your agency in the annual budget report fails to achieve the goals of the 

integrated plan”. And 3 )  “ If your agency proposes the project to request for budget 

allocation under the integrated plan, it will be allocated in the larger number for you 

than to propose under other plans”.    
 
Keywords:  Integrated budgeting, integrated plan, grassroot economic development and 

promotion integrated plan   
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1. บทนำ 

 ปญหาดานโครงสรางเศรษฐกิจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 

โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งกลุมประชากรที่มีรายไดนอยและไมมั่นคง เนื่องจาก

ประสบปญหาการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงที่ดินทำกิน การเขาถึงแหลงทุน ขาดองคความรูตาง ๆ   

ท่ีเก่ียวของกับการวางแผนและตอยอดผลิตภัณฑ รัฐบาลจึงไดกำหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีเปาหมายเพื่อปรับโครงสรางและเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมี           

ความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือพึ่งพากันและกันในชุมชนได เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นท่ี 

เกิดการสรางอาชีพ การกระจายรายได ลดปญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง             

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดใหมีการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ 

จำนวน 14 แผนงาน เพื่อใหการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการของหนวยรับงบประมาณสามารถ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 

ที ่ช ัดเจน จึงแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) เปนประธาน

กรรมการฯ และมอบหมายใหสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนเจาภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ วัตถุประสงค ขอบเขต ภารกิจ เปาหมายรวมแนวทาง 

การดำเนินงาน ตัวชี้วัด หนวยรับงบประมาณที่เปนเจาภาพหลักในแตละเปาหมาย และหนวยรับ

งบประมาณที่เกี่ยวของใหครอบคลุมครบถวน สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทำงบประมาณ

รายจายบูรณาการท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว เพ่ือใหการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการใน 3 แนวทาง ครอบคลุม        

ตลอดหวงโซอุปทาน (Value chain) ทั้งตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งในแตละแนวทางจะมี              

การขับเคลื่อน เพ่ือไปสูเปาหมายของแผนบูรณาการ สำหรับการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีการบูรณาการรวมกัน 6 กระทรวง 20 หนวยงาน และ 1 หนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,092.5879 ลานบาท เพ่ือดำเนินโครงการ

ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนา   และสงเสรมิเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 17 โครงการ 

 ผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานท่ีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ

ในการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนปท่ี 2 ที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพแผนงานบูรณาการดังกลาว จึงมีความตองการ          
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ท่ีจะศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดการงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ของแผนงาน

บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำไปสูการเสนอแนวทางการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 

เพ่ือใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด  ตอประเทศชาติ และประชาชน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการกำหนดกรอบความเชื่อมโยงในการจัดทำงบประมาณ และรายละเอียด     

ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.2 เพ่ือวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในการจัดการงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก ระหวางหนวยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ หนวยงานนอกสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ วามีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม 

2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการ

งบประมาณรายจายบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณบูรณาการ กรณีศึกษา

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564” ผู ศึกษาใช         

วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

สำหรับการว ิจ ัยเช ิ งปร ิมาณ (Quantitative research) จะเก ็บรวบรวมข อม ูลด วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  

 3.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนประชากรที่มีความจำเพาะเจาะจง ไดแก เจาหนาท่ี            

กองแผนงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการของแตละหนวยงาน ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนา

และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 90 คน สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จำนวน 55 คน และหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จำนวน 35 คน 
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 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั ้งนี ้ผ ู ศ ึกษาไดใชเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึง

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ประสบการณการทำงานดาน

งบประมาณ ระดับการศึกษาสูงสุด กระทรวงที่สังกัด ประเภท และระดับตำแหนง ซึ่งขอคำถามเปน

ลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) และเปนคำถามปลายปด (Close ended questionnaires) 

  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอปญหา และอุปสรรคใน

การจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ลักษณะคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

  สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Form Questionnaire) เพื่อให

ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการพัฒนา และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนแนวทางการ

ปรับปรุงในปงบประมาณถัดไป 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3.1 การเก็บรวบรวมจากเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มี

การศึกษาคนควาเก็บรวบรวมท่ีมีการบันทึกไวแลวโดยผูอ่ืน ไดแก 

  1) เอกสารท่ัวไป เชน ตำรา คูมือ สิ่งพิมพ เอกสารประกอบการบรรยาย 

  2) เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  3) เอกสารของทางราชการ เชน นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คูมือการปฏิบัติงาน

ประกาศ คำสั่ง เปนตน 

  3.3.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ผูศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

  1) ผูศึกษาไดประสานจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form แลวสงใหผูแทน          

ของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือประสานใหผูเก่ียวของดำเนินการตอบแบบสอบถาม 

  2) ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม แลวตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถามแตละชุด เมื่อไดรับแบบสอบถามครบถวนแลว จึงนำขอมูลมาจัดระเบียบ เพื่อเตรียมการ

วิเคราะหทางสถิติ 
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 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษานำขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการนำแบบสอบถามที่ทำการตอบแลว

มาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยผูศึกษากำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ 

0.05 และใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

  3.4.1 วิเคราะหสถิต ิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยการหา

คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ในการวิเคราะห ขอมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับประชากรกลุ มตัวอยาง ไดแก อายุ 

ประสบการณการทำงานดานงบประมาณ ระดับการศึกษาสูงสุด กระทรวงที่สังกัด ประเภทและระดับ

ตำแหนง 

  3.4.2 วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อศึกษาหา     

ความแตกตางระหวางคาเฉลี ่ยของประชากรที ่เปนอิสระจากกัน โดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติแบบ 

Independent Samples t-test โดยกำหนดคาความเชื่อมั่นของการวิเคราะหทางสถิติที ่รอยละ 95 

แลวนำขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาแปลผลการวิเคราะห  

3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

หนวยงานท่ีอยูภายใตสังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ปญหา และอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

1. ขอจำกัดของการบูรณาการในแนวดิ่ง 

2. ขอจำกัดของการบูรณาการในแนวนอน 

3. ขอจำกัดของโครงสรางและสถานภาพของสวนราชการ 

4. ขอจำกัดของกลไกการบริหารจดัการ 

5. ขอจำกัดของกลไกจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ     

    ของสำนักงบประมาณ 

6. ความเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับการบูรณาการ 

หนวยงานท่ีอยูภายใตสังกัด 

กระทรวงอ่ืน ๆ 
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4. ผลการวิจัย 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากร 

 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของประชากร พบวา ประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 35-45 ป             

คิดเปนรอยละ 48.89 รองลงมา คือ อายุ 45 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.78 ชวงอายุระหวาง 25-35 ป 

คิดเปนรอยละ 22.22 และท่ีนอยท่ีสุด คือ ชวงอายุต่ำกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 1.11 

 ประสบการณการทำงานดานงบประมาณ พบวา ประชากรสวนใหญมีประสบการณการทำงาน

ดานงบประมาณ 1-5 ป และ 5-10 ป เทากัน คิดเปนรอยละ 34.44 รองลงมา คือ มีประสบการณการ

ทำงานดานงบประมาณมากกวา 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 23.34 และนอยที่สุด คือ มีประสบการณ

การทำงาน ดานงบประมาณนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 7.78 

 ระดับการศึกษา พบวา ประชากรสวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 

61.11 รองลงมา คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 36.67 และนอยท่ีสุด คือ สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.22 

 ระดับตำแหนง พบวา ประชากรสวนใหญปฏิบัติงานในตำแหนงชำนาญการ คิดเปนรอยละ 

48.89 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในตำแหนงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 26.67 และนอยที่สุดปฏิบัติงาน

ในตำแหนงอำนวยการ และตำแหนงอ่ืน ๆ เทากัน คิดเปนรอยละ 4.44 

 หนวยงานที่สังกัด พบวา ประชากรสวนใหญสังกัดหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ          

จำนวน 11 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 61.11 สวนที่เหลือสังกัดหนวยงานอยูนอกกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จำนวน 10 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 38.39  

 4.2 การวิเคราะหระดับปญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 กลุมประชากรท่ีสังกัดอยูในกระทรวงและสหกรณ และกลุมประชากรท่ีสังกัดอยูนอกกระทรวง

เกษตรและสหกรณสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ปญหาและอุปสรรคการจัดการงบประมาณรายจาย

บูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3 

อันดับแรก ไดแก  

  4.2.1 ความไมเขาใจของบุคลากรเกี ่ยวกับการบูรณาการ มีปญหาอยูในระดับ                

ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.9822 เมื่อพิจารณาในประเด็นปญหาอุปสรรคยอยภายใตปญหาความ           

ไมเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับการบูรณาการ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอยอย ซ่ึงประเด็น

ปญหายอย ๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) การขาดวัฒนธรรมดานความรวมมือระหวาง

หนวยงานภายใตแผนงานบูรณาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.1670 รองลงมาคือ ความเขาใจเรื่องการจัดทำ

งบประมาณแผนงานบูรณาการมีเฉพาะกลุมเทานั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.1440 และการจัดทำแผน         
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บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเปนการนำโครงการของแตละหนวยงานมารวมกัน

เทานั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.9220 

  4.2.2 กลไกการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.6922 เมื่อพิจารณาในประเด็นปญหาอุปสรรคยอยภายใตปญหากลไกการจัดการ

งบประมาณเชิงบูรณาการ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 6 ขอยอย และมีปญหาอยูในระดับ 

ปานกลาง 4 ขอยอย ซึ ่งประเด็นปญหายอย ๆ ที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การจัดทำ

งบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ เปนการรวบรวมคำขอจากหนวยรับงบประมาณ มากกวาที่จะ

บูรณาการ  การทำงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.2440 รองลงมาคือ 

เจาภาพแผนงานบูรณาการฯ ขาดระบบสารสนเทศเพื่อรองรับในการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.8670 และแผนงานบูรณการฯ ขาดความตอเนื่องในการดำเนินการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.7560 

  4.2.3 โครงสรางและสถานภาพของสวนราชการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.6156 เมื ่อพิจารณาในประเด็นปญหาอุปสรรคยอยภายใตปญหาโครงสรางและ

สถานภาพของสวนราชการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ และมีปญหาอยูในระดับปานกลาง              

4 ขอ ซึ ่งประเด็นปญหายอย ๆ ที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) หนวยงานของทานให

ความสำคัญกับการดำเนินงานในภารกิจที ่ร ับผิดชอบในแผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสง          

ผลผลิต/ผลลัพธรวมกันกับหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.0670 รองลงมา คือ ระเบียบในการบริหาร

จัดการโครงการภายใตแผนงานบูรณาการฯ ทำใหหนวยงานทานขาดความคลองตัวในการจัดสรร            

และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.9670 และความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ   

เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการภายใตแผนงานบูรณาการฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5670 

4.3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสังกัดหนวยงาน 

1) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ปญหาอุปสรรคในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณกับหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย

เกี่ยวกับประเด็นปญหาอุปสรรคในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการระหวางสังกัดหนวยงาน    

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) ในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการระหวางสังกัดหนวยงาน 

พบวา ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของประเด็นปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) ในการจัดการงบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 3 ขอ ไดแก (1) หนวยงานของทาน          

ใหความสำคัญกับการดำเนินงานในภารกิจที่รับผิดชอบในแผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสง

ผลผลิต/ผลลัพธรวมกันกับหนวยงานอื่น (2) ตัวชี้วัดโครงการของหนวยงานทานที่ปรากฏในเอกสาร
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งบประมาณรายจายประจำป ไมสามารถสงผลถึงเปาหมายของแผนงานบูรณาการฯ ได และ (3) ถา

หนวยงานเสนอโครงการเพื ่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการฯ จะทำให

หนวยงานของทานไดรับจัดสรรงบประมาณมากขึ้นกวาเสนอในแผนงานอื่น ระหวางสังกัดหนวยงานมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  โดยประเด็นปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) ในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณา

การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีปญหา

มากกวาหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก ตัวชี้วัดโครงการของหนวยงานท่ี

ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป ไมสามารสงผลถึงเปาหมายของแผนงานบูรณาการฯ ได 

สวนปญหาอุปสรรค (ประเด็นยอย) ในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริม

เศรษฐกิจฐานรากที่หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีปญหามากกวาหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก การใหความสำคัญกับการดำเนินงานในภารกิจท่ีรับผิดชอบใน

แผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสงผลผลิต/ผลลัพธรวมกันกับหนวยงานอื่น และความเขาใจท่ี

ถูกตองในการจัดการงบประมาณแผนงานบูรณาการ 

5. อภิปรายผลการศึกษา 

 กลุมประชากรที่สังกัดอยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกลุมประชากรที่สังกัดอยูนอก

กระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ปญหาและอุปสรรคการจัดการงบประมาณ

รายจายบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ              

ฐานราก 3 อันดับแรก ไดแก  

5.1 ความไมเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับการบูรณาการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

เนื่องจาก 1) ขาดวัฒนธรรมดานความรวมมือระหวางหนวยงานภายใตแผนงานบูรณาการ สอดคลอง      

กับงานศึกษาของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และคณะ ไดกลาวถึง วัฒนธรรมดานความรวมมือ 

(Collaborative Action) เพื่อประโยชนสวนรวมในการจัดการของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  

5 กระทรวงเศรษฐกิจยังมีนอย แมวาความรวมมือระหวางหนวยงานจะมีมากขึ้น แตความรวมมือ         

เพื่อการจัดการทรัพยากรยังมีไมมาก 2) กลุมประชากรยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการจัดทำ

งบประมาณแผนงานบูรณาการวาการนำโครงการของแตละหนวยงานมารวมกันเทานั ้น อีกท้ัง              

ความเขาใจในเรื่องการจัดการแผนงานบูรณาการยังมีเฉพาะกลุมเทานั้น สอดคลองกับงานศึกษาของ 

สมมิตร โตรักตระกูล ท่ีกลาววาปญหา อุปสรรคการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต เกิดจากความเขาใจในหลักการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีแตกตาง

กัน อีกทั้งงานศึกษาของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และคณะ พบวา ความเขาใจในเรื่องการจัดการ

แผนงานบูรณาการยังมีเฉพาะกลุมเทานั้น และยังมีบางสวนที่มีความเขาใจผิดวาการบูรณาการคือ               

การนำแผนมารวมกันเทานั้น  
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5.2 กลไกการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก                  

1) การจัดทำงบประมาณของแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยังเปนการ

รวบรวมคำขอจากหนวยรับงบประมาณ มากกวาที่จะบูรณาการการทำงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ี

กำหนดไว สอดคลองกับงานศึกษาของกัลยา สงรอด ท่ีพบวา การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีภาค

เปนเพียงการรวมหนวยงานที่มีภารกิจในแตละแนวทางดำเนินงานกลุมโครงการเขาสูแผนบูรณาการ 

โดยหนวยงานนั้น ๆ เนนการกำหนดกิจกรรมใหสอดคลองตามพันธกิจของแตละหนวยงาน มากกวา 

การกำหนดกิจกรรมใหสอดรับซึ่งกันและกันตามหวงโซคุณคา (Value chain) 2) เจาภาพแผนงาน

บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากยังไมมีระบบสารสนเทศเพื ่อรองรับในการบริหาร           

จัดการ สอดคลองกับประเด็นมิติและประเภทการบูรณาการ ที่กลาวถึงระบบสารสนเทศ เปนเครื่องมือ

หนึ ่งที ่สามารถใชบูรณาการดานนโยบาย แผน และงบประมาณ โดยระบบสารสนเทศ จะชวยให              

การประสานงาน การวางแผน และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3) แผนงานบรูณาการพัฒนา

และสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากขาดความตอเนื ่องในการดำเนินการ สอดคลองกับงานศึกษาของ             

สมมิตร โตรักตระกูล ที่เสนอใหรัฐบาลตองมีการจัดทำแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว                

ใหสามารถวัดผลการดำเนินงานในแตละชวงของแผนได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ         

แผนบูรณาการ 

5.3 โครงสรางและสถานภาพของสวนราชการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก                  

1) หนวยงานที่อยูภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหความสำคัญกับ           

การดำเนินงานในภารกิจที่รับผิดชอบในแผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสงผลผลิต/ผลลัพธรวมกัน

กับหนวยงานอื่น สอดคลองกับงานศึกษาของงานศึกษาของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และคณะ ได

กลาวถึงโครงสรางของสวนราชการที่ใชหลักการแบงตามหนาท่ี (Functional Structure) ทำใหแตละ

หนวยงานมุงเนนภารกิจที ่ตนรับผิดชอบมากกวาการใหความสำคัญตอการนำสงผลผลิต/ผลลัพธ            

รวมกันกับหนวยงานอ่ืน ๆ ภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน 2) ระเบียบในการบริหารจัดการโครงการ

ภายใตแผนงานบูรณาการ ทำใหหนวยงานตาง ๆ ขาดความคลองตัวในการจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ สอดคลองกับงานศึกษาของกัลยา สงรอด ท่ีกลาววาระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชจายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงิน

จัดสรร พ.ศ. 2562 กำหนดใหการโอนเงินจัดสรรขามผลผลิตหรือโครงการภายใตแผนงานเดียวกัน            

ตองขออนุมัติจากสำนักงบประมาณกอน ทำใหกระบวนการดำเนินงานลาชา 3) ความเปนนิติบุคคลของ

สวนราชการ เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก สอดคลองกับงานศึกษาของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และคณะ ไดกลาวถึงความเปนิติบุคคล

ของสวนราชการเปนปญหาเชิงโครงสราง ทำใหการจัดการภายใตแผนงานบูรณาการขาดความคลองตัว 
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเห็นวา ตัวชี้วัดโครงการ

ของหนวยงานท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจำป ไมสามารสงผลถึงเปาหมายของแผนงาน

บูรณาการฯ ได ดังนั้น ในการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจใน              

ปถัดไป เจาภาพควรใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามาสวนรวมในการกำหนด 

กรอบความเชื ่อมโยงในการจัดทำงบประมาณ และการกำหนด Project base เพื ่อจะไดร วมกัน

พิจารณาความสอดคลอง และความเปนไปไดของตัวชี ้ว ัด ที ่จะสงผลถึงเปาหมายของแผนงาน                 

บูรณาการ พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากได 

2) หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีปญหาในเร ื ่องการให

ความสำคัญกับการดำเนินงานในภารกิจที ่ร ับผิดชอบในแผนงานบูรณาการฯ มากกวาการนำสง            

ผลผลิต/ผลลัพธรวมกันกับหนวยงานอื่น และความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการงบประมาณแผนงาน

บูรณาการ ดังนั้น ในการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในปถัดไป 

หนวยงานเจาภาพ ควรจัดใหหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามาสวนรวมในการ

ดำเนินตั ้งแตการจัดทำกรอบความเชื ่อมโยงในการจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ เพื่อเปนการสรางความเขาใจ และสรางการมีสวนรวมใหเกิดการดำเนินภายใต

แผนงานบูรณาการฯใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) สำนักงบประมาณ ควรทบทวนปฏิทินการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เพื ่อใหการพิจารณาขั ้นคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตรที่มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรอง การกำหนด ขอบเขต

การดำเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย และแผนงาน ของหนวยงานเจาภาพและหนวยงานรวมที่ดำเนินงาน

ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากไดอยางพอเพียง 

2) สำนักงบประมาณ ควรจัดทำคูมือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ             

เชิงยุทธศาสตร พรอมเปดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การจดัทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร” เพื่อใหสวนราชการ หรือหนวยงานภาครัฐ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทำงบประมาณ

ตามแผนบูรณาการมีความรูความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสามารถดำเนินงานตามแผนงาน

บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหการแปลงแผนสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง  
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3) สำนักงบประมาณควรปรับปรุงวิธ ีการพิจารณางบประมาณภายใตแผนงาน          

บูรณาการ โดยการพิจารณาจากกลุมเปาหมาย หรือพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงทุกหนวยงานไดรวมกันพิจารณา

แลวท่ีจะดำเนินงานเพ่ือยกระดับใหกลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิมข้ึน และเปนตัวอยางใหกับพ้ืนท่ีหรือกลุม

เกษตรกรอ่ืนตอไป 

4) ผูบริหารของหนวยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตองให

ความสำคัญดวยการเขารวมประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน   

ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสนอโครงการ ตลอดจนติดตาม เรงรัด 

การดำเนิน และการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

6.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) การบูรณาการการทำงานภายใตแผนงานบูรณาการฯ ควรมีการกำหนดพื้นท่ีใน

การดำเนินการเปนตัวตั้ง แลวกำหนดเจาภาพหลักในแตละแนวทาง รวมกันวางแผนการดำเนินโครงการ

ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในแตละพื้นท่ี ใหมีความครบถวนตลอดหวงโซอุปทาน 

โดยใชหลักการทำงานขามสายงาน (Cross - function) เพื่อเกิดการนำสงผลผลิต/ผลลัพธรวมกัน             

กับหนวยงานอ่ืน ๆ  

2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก มีหนาที่รวบรวมขอเสนอคำของบประมาณรายจายประจำป จากหนวยงาน

ตาง ๆ ที่สนใจเขารวมแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ควรเปลี่ยนรูปแบบการ

เขียนขอเสนอโครงการจากรูปแบบเชิงพรรณนาความ หรือแบบประเพณีนิยม มาเปนรูปแบบของ Logical 

Framework เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการวิเคราะหและตรวจสอบความสอดคลอง ความ

เชื่อมโยงของตัวชี้วัดภายใตโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับจากหนวยงานรวมบูรณาการ อีกท้ังยังเปนประโยชน

ในการติดตาม และประเมินผลโครงการอีกดวย 

3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากควรมีการจัดทำระบบเชิงบูรณาการ (Integration information system) 

โดยเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (E-budgeting) ของสำนักงบประมาณ และระบบ

สารสนเทศของหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหหนวยงานที่เกี ่ยวของสามารถปอนขอมูล ตรวจสอบขอมูล          

การดำเนินงานได ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารและเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ จะไดทราบสถานะ   

ผลการดำเนิน และผลการใชจายงบประมาณ เพื่อใชเรงรัด ติดตาม หรือเปนขอมูลในการวางแผนการ

ดำเนินงานในปงบประมาณตอ ๆ ไป 

4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากควรมีการจัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจาย

งบประมาณของโครงการตาง ๆ ภายใตแผนงานบูรณาการ เพ่ือสรางบรรยากาศการระดมความคิด หรือ
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แลกเปลี่ยนความเห็น รวมทั้งสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ในการดำเนินการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  

6.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1) ควรทำการศึกษาประเด็นปญหา อุปสรรค ของการจัดการงบประมาณรายจาย

บูรณาการ เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตางกันของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) ควรศึกษาใหละเอียดยิ่งขึ้นโดยเพิ่มการศึกษาในเชิงคุณภาพ เชน การศึกษาจาก

ทางเอกสาร การเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึกทั้งในสวนของเจาหนาที่ผู รับผิดชอบโครงการ 

ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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การมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทาง 

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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   บทคัดยอ 
 

การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจาก

การมีสวนรวมของประชาชน ใชระเบียบวิจัยรูปแบบการผสมผสาน (Mixed methods) โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเก็บ

ขอมูลจาก 1) ผูบริหารและผูอำนวยการสวน กองอนุรักษทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกจำนวน               

3 คน 2) ประชาชนของประเทศไทย ดวยแนวคิดทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปนสวนหนึ่งของ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขาถึงทรัพยากรของประเทศสุมตัวอยาง 

แบบโดยบังเอิญ ผานแบบสอบถาม จำนวน 100 คน 

ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

และแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1. รอยละ 79 ทราบวาภาครัฐมีนโยบายใน            

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2.ทราบจากสื่อวิทยุ โทรทัศน มากที่สุด รอยละ 37 3.              

รอยละ 98 ควรกำหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหชัดเจน 4. รอยละ 87              

ไมเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 5. รอยละ 37 เคยเขา

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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รวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 6. รอยละ 97 ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรการ 

หรือนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 7. รอยละ 99 เห็นควร 

ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนด                 

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 8. รอยละ 61 ยินดีเขารวมในการการกำหนด

มาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง ความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ประชาชนใหความสำคัญอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาอยูท่ี (𝑋𝑋� = 4.57, S.D. = 0.701) โดยให

ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมีความจำเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองใหประชาชนมามีสวนรวมในการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
คำสำคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  มาตรการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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People’s participation and strategies in marine and            

coastal resources conservation 
 

 

 

Narupat Sriphadoong * 

  

   บทคัดยอ 
 
 The object of The Study are 1) to study how people participate in marine and 

coastal resources conservation and 2) to study how to formulate strategies to achieve 

the above mentioned conservation 

 In order to accomplish the set objective, The study applied both qualitative 

research and quantitative. The populations in this research are as follows; 1) By in-depth 

interviewing division chief and deputies 3 person from the marine resources conservation 

division, Department of Marine and Coastal Resources; 2) By random sampling 100 Thai 

people concerning marine and coastal resources, natural resources and environments. 

Questionnaires are used to collect data. 

 From this study, it was found that:  

 1) The 79 percentage of people knew and understand the government policy on 

marine and coastal conservation.  

 2) The 37 percentage of people had information most on the government policy 

through mass media such as; magazine, radio, television, etc.  

 
* Student of Master of Public Administration 

  Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. 

  148 Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND. 
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 3) The 98 percentage of people thought that the government should formulate 

policy; strategies master plan and action plan on marine and coastal resources and 

manage them for the benefits of the people and the country.  

 4) The 87 percentage of people had never participated in any activities related 

to formulate strategies and how to conserve marine and coastal resources organized by 

public agencies. 

 5) The 37 percentage of people had ever participated in marine and coastal 

resources activities organized by public agency. 

 6) The 97 percentage of people follow, behave and practice in accordance with 

the in marine and coastal resources law, rules, regulations and policy. 

 7) The 99 percentage of people of people thought that people should 

participate in formulating policy, strategies and master plans for conservation of marine 

and coastal resources. 

 8) The 61 percentage of people are willing to participate in formulating policy, 

strategies, and master plan for conservation of marine and coastal resources. 

 The people had given the highest priority on the allowing people to participate 

in formulating policy, strategies and master plans for conservation of marine and coastal 

resources. If we look at the mean is 4.57 (𝑋𝑋� = 4.57) and the standard deviation is 0.701 

(S.D. = 0.701) this means these people pay more attention very much on marine and 

coastal resources conservation and they need to get involved in the conservation. 
 
Keywords: People’s participation, Conservation strategies on marine and coastal resources, 

Public conservation policy on marine and coastal resources 
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1. บทนำ 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมากเนื่องจาก

เปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวจากภายในและภายนอกประเทศเขามาทองเที่ยว ซึ่งสรางรายไดจาก            

การทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ตั้งแตอดีตจนปจจุบันมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงอยางหลากหลาย ทำใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงถูกคุกคาม และเสี่ยงตอการถูกทำลายจาก

การดำเนินกิจกรรมของมนุษย หากไมไดมีการควบคุม กำกับ ดูแล หรือกำหนดนโยบายจากภาครัฐใน

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จะสงผลกระทบทำใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเกิดความสูญเสีย

หรือหมดไป ไมสามารถคงสภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหสมบูรณและรักษาระบบนิเวศทาง

ทะเลคงอยูตอไปไดอยางยั่งยืน 

 ปจจุบันสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมลงโดยมีแนวโนม

มาจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการทองเที่ยวที่ขยายตัว

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทำใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเกินขีดความสามารถใน

การรองรับของระบบนิเวศจนทำใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเสี่ยงตอการไดรับความเสียหายหรือ

เปนอันตราย ตลอดจนสงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรม

ของมนุษย เชน  

1. การทองเที่ยวใตทะเลหรือในแนวปะการังที่ไรซึ่งการควบคุมดูแลทำใหนักทองเที่ยวไป 

หยิบจับปะการังหรือนำขึ้นมาซึ่งปะการังกอใหเกิดความเสียหายตอแนวปะการังและสัตวน้ำที่อาศัย         

อยูในบริเวณแนวปะการัง และการทองเที่ยวบนชายฝงหรือใตน้ำที่เกินศักยภาพในการรองรับสงผล           

ใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเกิดความเสื่อมโทรมลง   

2. การพัฒนาชายฝง ที่ไมไดมีการดำเนินการใหมีมาตรฐานหรือไมไดจัดทำมาตรการปองกัน

ไมใหฝุนละอองหรือเศษหิน ตะกอนจากการกอสรางลงสูชายหาดหรือทับถมลงไปในทะเล หรือการสราง

สิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายก็สงผลใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรับความ

เสียหาย  

3. การทิ้งขยะ ปลอยน้ำเสียจากบานเรือน รานอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการอื่น ๆ 

หรือการทิ้งขยะ น้ำเสีย ของเสียจากเรือประมง เรือขนสงสินคา หรือเรือเดินทะเลตาง ๆ กอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพชายหาด และคุณภาพน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงเกิดความเสียหายหรือถูกทำลาย เชนเศษขยะไปติดตามแนวปะการัง หรือทำใหสัตวทะเล              

หรือสัตวทะเลหายากไปกินเศษอาหารหรือเศษขยะทำใหเกิดการเสียชีวิตขึ้นได หรือคุณภาพน้ำทะเลท่ี

เสื่อมโทรมลงทำใหระบบนิเวศบริเวณนั้นเสียไปทำใหเกิดการตายหรือเปลี่ยนแปลงระบบชีวิตของสัตว

ทะเลหรือสัตวทะเลหายากเปลี่ยนแปลงไป  
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4. การใชประโยชนพื้นที่ชายหาด โดยการตั้งรานคา โตะ เตียงที่นั่ง สงผลใหทัศนียภาพของ

ชายหาดเสียหายไป  

5. การทำประมง การใชเครื ่องมือประมงตองหามหรือการทำประมงโดยเครื ่องมือที ่ มี              

การทำลายรางสูง หรือทำการประมงในพื้นที่ที่กฎหมายตองหามไว สงผลใหทรัพยากรสัตวน้ำมีปริมาณ

ท่ีลดลง หรือเครื่องมือประมงไปเก่ียวกับปะการังทำใหเกิดความเสียหาย หรือไปติดกับสัตวทะเลหายาก

ทำใหเกิดการเสียชีวิต  

 หากไมมีการปองกันหรือกำหนดมาตรการทางกฎหมาย หรือสรางการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง หรือการกำหนดนโยบายจากภาครัฐท่ีชัดเจนนั้น จะทำใหทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงเสียหายไป สงผลใหระบบนิเวศทางทะเล แหลงที่อยู อาศัยสัตวทะเลหายากหรือสัตวทะเล             

ไมสามารถคงความสมบูรณของธรรมชาติได จะทำใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งเปนทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีขนาดใหญของประเทศซึ่งเปนแหลงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเสียหายไปและยากตอ

การฟนฟู ในการจัดทำการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะตองใชบุคลากรและงบประมาณ            

เปนจำนวนมาก อีกทั้งตองอาศัยระยะเวลาในการฟนฟูซึ ่งอาจตองใชเวลานับ 10 ป ขึ้นไปเพื่อให

ทรัพยากรกลับมามีความอุดมสมบูรณเหมือนเดิม  

 องคการสหประชาชาติ ไดกำหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals - SDGs) มีเปาหมายทั ้งหมด 17 ขอ ประเทศไทยซึ ่งเปนหนึ ่งในประเทศสมาชิกจะตอง 

ดำเนินการตามเปาหมายเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ ในแผนการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)ไดมีการกำหนด

เปาหมายในสวนที ่เกี ่ยวของกับการจัดตั้งพื ้นที ่คุ มครองทางทะเลและชายฝงไวในเปาหมายท่ี 14              

(Life Below Water) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาประสงคท่ี 14.5 ภายในป พ.ศ. 2563 อนุรักษพื้นที่ทางทะเลและชายฝง

อยางนอยรอยละ 10 ใหเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยอยูบนพื้นฐาน   

ของขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู 

 จากปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพ้ืนท่ีจนเกินขีดความสามารถ

ในการรองรับของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง สงผลใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเกิด           

ความเสียหาย ซึ่งมีผลตอระบบนิเวศทางทะเลและความสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

เพื่อเปนการรักษา สงวน และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมีความสมบูรณและคงไวสืบ

ตอไปอยางยั่งยืน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อนำมาใชในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝงใหคงความอุดมสมบูรณเปนแหลงสรางรายไดใหชุมชนทองถิ่น และเศรษฐกิจ

ภาพรวมของประเทศ รวมทั้งคงไวซึ ่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสืบตอไป และ

สอดคลองกับเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจากการมี

สวนรวมของประชาชน 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย  

       ตัวแปรอิสระ          ตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิดวิจัย 

 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงเปนการศึกษาในรูปแบบการผสมผสาน (Mixed methods) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนแลการกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ผูบริหารและผูอำนวยการสวน กองอนุรักษทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ปจจัยดานประชากร 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดตอเดือน 

 

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน 
 

การมีสวนรวมของประชาชน 

- การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

- การกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 
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(Purposive sampling) สำหรับการเก็บขอมูลการสัมภาษณโดยเปนการสัมภาษณแบบเช ิงลึก           

จำนวน  3 คน 

2. ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ประชาชนของประเทศไทย ดวยแนวคิดทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ งเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ประชาชนทุกคน              

มีสิทธิเขาถึงทรัพยากรของประเทศ เพราะทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนของประชาชนทุกคน              

สุมตัวอยางแบบโดยบังเอิญ ผานแบบสอบถามออนไลน ผาน Platform Google form โดยสุมตัวอยาง

ผานระบบ onlineใหกลุ มตัวอยางตอบแบบสอบถามตามรูปแบบที่กำหนดโดยใชสูตรการหากลุม

ตัวอยางแบบทราบจำนวนประชากรของ Taro Yamaneโดยกำหนดคาความเชื ่อมั ่นท่ี 90% และ           

ความคาดเคลื่อนไมเกิน 0.10ไดกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณรายละเอียด ดังตอไปนี้  

  1) แบบสอบถาม 

  การศึกษาวิจัยนี้ใชเครื่องมือในการศึกษาเปนแบบสอบถามประเภทคำถามปลายปด

และคำถามปลายเปด เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยแบงสวนแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ขอ ประกอบดวย 

เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ในชองท่ีกำหนด 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง จำนวน 8 ขอ โดยเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ในชองท่ีกำหนด 

  สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจำนวน 13 ขอ โดยแตละคำตอบมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ซึ ่งจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคำตอบเดียว                

โดยแตละคำถามมีคำตอบใหเลือก 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  คะแนน    การแปลความหมาย 

      5  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

      4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

      3  หมายถึง  เห็นดวย 

      2  หมายถึง  ไมคอยเห็นดวย 

      1  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

  สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
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  2) การสัมภาษณ 

  การศึกษาวิจัยนี้ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ซึ่งเปน

การกำหนดคำถามไวลวงหนา และแจงกำหนดการขอนัดเขาสัมภาษณกอนลวงหนา โดยคำถามเปน

คำถามแบบปลายเปด และจะทำการเก็บขอมูลโดยการจดบันทึก และบันทึกเสียง โดยมีแบบสอบถาม

จำนวน 4 ขอ ดังนี้ 

1. ปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายหรือความความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมตอการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

4. ขอเสนอแนะหรือสิ่งที่ตองดำเนินการเพื่อสรางแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การเก็บขอมูลจากเอกสาร ซ่ึงเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มาจาก

การศึกษาคนควา เก็บรวบรวม ไดแก 

   (1) เอกสารทางราชการ เชน พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

นโยบาย เปนตน 

   (2) เอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2) การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน              

2 สวน ดังนี้ 

   (1) แบบสอบถาม ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามประเภทคำถามปลายปดและ

คำถามปลายเปด โดยแบงสวนแบบสอบถามออกเปน 4 สวนซึ่งเก็บจากกลุมตัวอยาง ประชาชนที่มี          

อายุ 18 ปขึ ้นไปผานแบบสอบถามออนไลน ผาน Platform Google form ที่เปนจำนวนประชากร 

จำนวน 100 คน 

   (2) การสัมภาษณ ผูวิจัยเลือกใชวิธีสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

interview) โดยทำการสัมภาษณตามคำถามที ่กำหนดไวในแบบสัมภาษณ โดยผู ว ิจัยจะจดบันทึก            

ขอมูล บันทึกเสียง ซ่ึงจะขออนุญาตผูถูกสัมภาษณกอนเริ่มสัมภาษณ จำนวน 3 คน 
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 4.4  การวิเคราะหขอมูล 

  1) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยนำขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความถูกตอง และใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS มาประมวลผล และนำผลการประมวลผล            

จากโปรแกรมมาวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ขอมูลสวนท่ี 1 ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยเปน

การนำเสนอขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดแสดงในรูปแบบรอยละ และจะมีการเสนอในรปูแบบตาราง 

  ขอมูลสวนท่ี 2 พฤติกรรมหรือการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง จะประกอบดวยขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการรับรูในดานนโยบายของภาครัฐและ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยจะเปนการนำเสนอ

ขอมูลในรูปแบบรอยละ และจะมีการเสนอในรูปแบบตาราง 

  ขอมูลสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประกอบดวยมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คำถามนี้

มีลักษณะเปนแบบมาตราวัดตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ซึ่งจะวัดความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

แบงออกเปน5 ระดับ โดยจะแสดงคาเฉลี ่ยโดยการพิจารณาจากคะแนนคำตอบ มีการหาคาพิสัย              

จากผลคะแนน ดังนี้ 

  ชองความกวางของชั้น  = คะนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

  จำนวนชั้น =  
5−1
5

 

    =  0.80 

  คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 

    4.21 - 5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

     3.41 - 4.20  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

     2.61 - 3.40  หมายถึง  เห็นดวย 

     1.81 - 2.60  หมายถึง  ไมคอยเห็นดวย 

     1.00 - 1.80  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

  ขอมูลสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ จะประกอบดวยขอมูลที่แสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยนำเสนอเปนการสรุปแบบบรรยายพรรณนา  

  2) วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณมาแยกประเด็น และสรุปในรูปแบบการบรรยาย

พรรณนา 
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5. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหผลการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทาง              

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยนำเสนอขอมูลเลียงลำดับดังตอไปนี้ ดังนี้ 

 1)  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป 

 2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง  

 3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

 4)  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบท่ีเปนประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 18 ป

ข้ึนไป 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46 และเปนเพศหญิง 

จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 อายุอยูในชวง 41-50 ปมีจำนวนมากที ่สุด คิดเปนรอยละ 36 

รองลงมาอยูในชวง 18-30 ป คิดเปนรอยละ 19 และอยูในชวง 61 ปขึ้นไป มีจำนวนนอยที่สุด คิดเปน

รอยละ 12 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจำนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาอยู            

ในระดับปริญญาโทหรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 13 และอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวามีจำนวน  

นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0 เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43 รองลงมาประกอบ

อาชีพอิสระคิดเปนรอยละ 27 และเปนนักเรียนมีจำนวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1 มีรายไดอยูในชวง 

15,001- 25,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 24 รองลงมามีรายไดอยูในชวง 25,001-35,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 22 และมีรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีจำนวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14 

 5.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ตารางท่ี 1:  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวาทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ทราบหรือไมวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

จำนวน รอยละ 

ทราบ 79 79 

ไมทราบ 21 21 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง จำนวน 79คน คิดเปนรอยละ 79 และไมทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จำนวน 21คน คิดเปนรอยละ 21 

ตารางท่ี 2: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวาทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงจากท่ีใด 

ทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงจากท่ีใด 

จำนวน รอยละ 

สื่อวิทยุ โทรทัศน 37 37 

หนังสือพิมพ 0 0 

ประกาศแจงจากหนวยงานราชาการ 3 3 

สังคมออนไลน 28 28 

Facebook/Line 11 11 

อ่ืนๆ 21 21 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงจากสื่อวิทยุโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รองลงมาทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจากสังคมออนไลน              

คิดเปนรอยละ 28 และทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจาก

หนังสือพิมพมีจำนวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0 

ตารางท่ี 3: แสดงความคิดเห็นวาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรมีการกำหนดการใชประโยชน

หรือไม 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรมีการกำหนดการใชประโยชน

หรือไม 

จำนวน รอยละ 

ควร 98 98 

ไมควร 2 2 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามวาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงควรมีการกำหนดการ

ใชประโยชนคิดเปนรอยละ 98 และทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไมควรมีการกำหนดการใชประโยชน 

คิดเปนรอยละ 2 
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ตารางท่ี 4: แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงหรือไม 

การเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงหรือไม 

จำนวน รอยละ 

เคยเขารวม 13 13 

ไมเคยเขารวม 87 87 

รวม 100 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวาผู ตอบแบบสอบถามเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 13 คน คิดเปนรอยละ 13 และไมเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 87 คนคิดเปนรอยละ 87 

ตารางท่ี 5: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงหรือไม เชน การเก็บขยะชายหาด การปลูกปาชายเลน การปลูกปะการัง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี

ภาครัฐ หรือภาคเอกชนจัดข้ึน 

การเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หรือไม 

จำนวน รอยละ 

เคย 37 37 

ไมเคย 63 63 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามเคยเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 37 คน คิดเปนรอยละ 37 และไมเคยเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 63 คนคิดเปนรอยละ 63 

ตารางท่ี 6: แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม เชน การไมทิ ้งขยะ การชวยอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณ ชายหาด ทะเล 

การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม 

จำนวน รอยละ 

ปฏิบัติตาม 97 97 

ไมปฏิบัตติาม 3 3 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 97 คน คิดเปนรอยละ 97 และไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3 คน

คิดเปนรอยละ 3 

ตารางท่ี 7:  แสดงความคิดเห็นวาควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม 

ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือไม 

จำนวน รอยละ 

ควรใหประชาชนมสีวนรวม 99 99 

ไมควรใหประชาชนมีสวนรวม 1 1 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

99 คน คิดเปนรอยละ 99 และไมควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 1 คน คิดเปน           

รอยละ 1 

ตารางท่ี 8: แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถาภาครัฐจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ทานจะเขารวมหรือไม 

ถาภาครัฐจัดใหประชาชนมสีวนรวมในการกำหนดมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทานจะเขารวมหรือไม 

จำนวน รอยละ 

เขารวม 61 13 

ไมเขารวม 39 87 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามถาภาครัฐจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนด

มาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง จะเขารวม 61 คน คิดเปนรอยละ 61 และถาภาครัฐจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนด

มาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง จะไมเขารวม 39 คน คิดเปนรอยละ39 
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 5.3 ความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ตารางท่ี 9: ระดับความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ระดับความคิดเห็น 
อันดับ 

คาเฉลี่ย (𝑿𝑿�) S.D. คิดเปนระดับ 

หามการท้ิงขยะ น้ำเสีย หรือของเสียลงสูชายหาด

หรือทะเล 

4.62 0.663 เห็นดวยมากท่ีสุด 6 

หามการกอสรางหรือปลูกสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณ

ชายหาดหรือบริเวณท่ีมีแนวปะการัง 

4.50 0.745 เห็นดวยมากท่ีสุด 11 

หามตั้งโตะ เตยีง เกาอ้ีชายหาด บนชายหาด ยกเวน

พ้ืนท่ีท่ีมีการกำหนดใหสามารถจัดวางได 

4.16 0.884 เห็นดวยมาก 13 

หามเก็บ จับ ขัง ลอ หรือไดมาซึ่งสัตวทะเลสวยงาม 4.65 0.687 เห็นดวยมากท่ีสุด 5 

หามหยิบ จับ เก็บ หรือกระทำอ่ืนใดเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ปะการัง ซากปะการัง กัลปงหา 

4.72 0.587 เห็นดวยมากท่ีสุด 1 

หามใหอาหารสัตวทะเล 4.40 0.791 เห็นดวยมากท่ีสุด 12 

หามจอดเรือโดยการท้ิงสมอในบริเวณแนวปะการัง 4.67 0.604 เห็นดวยมากท่ีสุด 4 

ควบคุมการทองเท่ียวไมใหไปทำลายแนวปะการัง 

หรือไปรบกวนสัตวทะเลหายาก เชน พะยูน โลมา 

4.72 0.587 เห็นดวยมากท่ีสุด 1 

จัดใหมีพ้ืนท่ีท้ิงขยะ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก

นักทองเท่ียว 

4.71 0.608 เห็นดวยมากท่ีสุด 3 

หนวยงานภาครัฐจดัใหมีกิจกรรมเสริมสรางการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

4.62 0.663 เห็นดวยมากท่ีสุด 6 

หนวยงานภาครัฐใหขอมลู คำปรึกษา หรือความรู

ประชาชน ในการสงวน คุมครอง อนุรักษ และการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

4.54 0.797 เห็นดวยมากท่ีสุด 10 

หนวยงานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือ

การจัดกิจกรรมของชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

4.55 0.757 เห็นดวยมากท่ีสุด 9 

จัดใหภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมกัน

จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

4.58 0.741 เห็นดวยมากท่ีสุด 8 

รวมเฉลี่ย 4.57 0.701 เห็นดวยมากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 9 พบวามาตรการคุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง ที่จำเปนตอแนวทาง           

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดโดยมาตรการคุมครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปแสดงความคิดเห็นวาเปนมาตรการท่ี

สำคัญเปนอันดับท่ี 1 คือ การหามหยิบ จับ เก็บ หรือกระทำอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งปะการัง ซากปะการัง 
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กัลปงหา และการควบคุมการทองเที่ยวไมใหไปทำลายแนวปะการัง หรือไปรบกวนสัตวทะเลหายาก 

เชน พะยูน โลมา โดยมีคาอยู ท่ี (𝑋𝑋� = 4.72, S.D.= 0.587) รองลงมามาตรการคุ มครองทรัพยากร            

ทางทะเลท่ีประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไปแสดงความคิดเห็นวาเปนมาตรการท่ีสำคัญเปนอันดับรองลงมา

คือ การจัดใหมีพื้นที่ทิ้งขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวโดยมีคาอยูท่ี (𝑋𝑋�= 4.71, S.D.          

= 0.608) สวนมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลท่ีประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไปแสดงความคิดเห็น

วาเปนมาตรการที่สำคัญอันดับสุดทายคือ การหามตั้งโตะ เตียง เกาอี้ชายหาดบนชายหาด ยกเวนพื้นท่ี

ท่ีมีการกำหนดใหสามารถจัดวางไดโดยมีคาอยูท่ี (𝑋𝑋� = 4.16, S.D. =0.884) 

 5.5 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 ผูศึกษาไดสัมภาษณแบบเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพจากผูบริหารและผูอำนวยการ            

สวนกองอนุรักษทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจำนวนทั้งสิ้น 3 คน สามารถ

รวบรวมขอมูลสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยมีผลการศึกษาไดดังนี้ 

 5.5.1 ปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

1) ปจจัยจากธรรมชาติ เชน จากลมพายุ พายุซัดชายฝงทำใหโครงสรางทางชายฝง

เสียหาย ตนไมบริเวณปาชายเลนโคนลม และทำลายแนวปะการัง ทำใหโครงสรางทางกายภาพของ

ระบบนิเวศเสียสมดุลไป หรือท่ีเห็นภาพไดชัดเจนมากท่ีสุดคือการเกิดคลื่นยักษสึนามิ หรือปรากฏการณ

ปะการังฟอกขาว จากการที่อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ท่ีเกิดในปจจุบันนี้สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก (Anthropogenic) ผลกระทบจากมนุษยท่ี

ทำใหเกิดการเพิ่มขึ้นของคารบอนไดออไซด Carbon dioxide หรือกาซเรือนกระจก (Greenhouse 

gases) ตาง ๆ มีผลทำใหน้ำทะเลมีสภาวะเปนกรด (Ocean Acidification) ซึ่งสงผลกระทบอยางมาก

ตอระบบนิเวศซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปน ผลพวงมาจาก           

การกระทำของมนุษยการแกไขจึงตองกลับไปแกที่ตนเหตุ เพราะผลกระทบเกิดขึ้นแลวและยากที่จะ

ควบคุม 

2) ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษยโดยตรง โดยกอนท่ีจะกลาวถึงสาเหตุปญหา

ขอใหทำความเขาใจกอนวาทะเลเปนสวนที่ต่ำกวาแผนดิน เพราะฉะนั้นทะเลจึงเปนเหมือนที่รองรับทุก

อยางจากกิจกรรมบนบกของมนุษยดวย และชายฝงเองก็เปนเหมือนที่รองรับน้ำเสียเนื่องจากกลไก

ธรรมชาติน้ำจะไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำ ดังนั้นกิจกรรมบนบกจึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝง สิ่งที่เห็นไดใกลตัว คือ น้ำเสีย, น้ำทิ้งจากบานเรือน จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 

สารเคมีตางๆ ยาฆาแมลง ปุย และขยะมูลฝอยขยะพลาสติก ที่ไหลจากแมน้ำลำคลองลงสู ทะเล                 

โดยไมไดรับการบำบัดหรือมีการบำบัดท่ีไมถูกตอง สิ่งเหลานี้ถูกเรียกวาเปน (Land base) โดยเฉพาะน้ำ

เสียที่ไมไดรับการบำบัดเหลานี้จะปนไปดวยสารเคมี และธาตุอาหารตางๆน้ำเสียเหลานี้จะกอใหเกิด



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
     740  

ปญหากับระบบนิเวศในทะเล เชน (Plankton bloom) ซ่ึงปรากฏการณนี้จะทำใหปริมาณออกซิเจนใน

น้ำทะเลลดลง ทำใหสัตวน้ำตายเพราะขาดออกซิเจน ปรากฏการณแพลงตอนบลูม (Plankton bloom)  

นี่ก็มีสาเหตุตอเนื่องมาจากการมีธาตุอาหารในทะเลมากเกินไป 

 อีกสิ่งหนึ่งที่เปนปญหากับระบบนิเวศทางทะเลก็คือสิ่งปฏิกูลตางๆ ขยะพลาสติกซึ่งทำใหเกิด

ทัศนะอุจาดเกิดความไมสวยงามของพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวและยังสงผลกระทบตอ                

สัตวน้ำ 

 นอกจากนี้ก็ยังมีเรื ่องของตะกอน ซึ่งเปนเรื ่องปกติของระบบนิเวศชายฝงยิ ่งมีตะกอนตาม

ธรรมชาติถูกชะลางลงไปก็จะเกิดระบบนิเวศที่สอดคลองกัน คือ ทำใหเกิดปาชายเลนซึ่งเปนแหลง 

สะสมของตะกอนตามธรรมชาติ แตตะกอนสวนเกินที่มาจากการพัฒนาชายฝงจากกิจกรรมชายฝงและ

การบุกรุกชายฝงจากทั้งภาครัฐ เชน การบุกรุกปาชายเลนเพื่อตัดถนน ภาคเอกชน เชน การทำเหมือง

แรบริเวณชายฝงและในทะเลซึ่งตะกอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหลานี้จะมีผลกระทบตอ สิ่งมีชีวิตที่มี

ความบอบบาง เชน แหลงหญาทะเลและแนวปะการัง ซึ่งจะเห็นไดจากระบบนิเวศของแนวปะการัง

ชายฝงในภาคใตหลายแหงสูญหายและเสื่อมโทรมจนทุกวันนี้ยังไมสามารถฟนตัวไดก็มาจากตะกอน

มหาศาลจากกิจกรรมเหลานี้ 

 ตอมาก็คือเรื่องของการนำทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมาใชประโยชน มีดังนี้ 

 การทำประมง เชน การเขาไปลาปลาในเขตอนุรักษ การระเบิดปลา การใชยาเบื่อปลา การจับ

ปลาในฤดูวางไข การใชเครื่องมือผิดประเภท การทำประมงที่ฝาฝนกฎหมาย กิจกรรมที่ฝาฝนกฎหมาย

เหลานี้ เปนเหตุใหธรรมชาติเสียสมดุลเกิดสภาวะที่เรียกวาการทำประมงเกินกำลังผลิต เปนเหตุใหสตัว

น้ำลดลงความอุดมสมบูรณลงไป นอกจากนี้ยังมีการทำอุโมงค ที่ไมรายงาน ไรการควบคุม เชน เรื่อง

โควตาสัตวน้ำ และการทำโอแลวไมแจง วาไปจับ สัตวน้ำในบริเวณใด 

 การเกษตร เชน การทำกระชังปลา การทำคอกหอย การเลี้ยงหอยในบริเวณหญาทะเลการบุกรุก

ปาชายเลนเพ่ือเลี้ยงกุง 

 เรือขนสงสินคา เชน การปลอยน้ำเสียจากเรือลงสูทะเล การท้ิงขยะลงจากเรือ 

 การทองเท่ียวผิดวิธี เชน การจอดเรือทองเท่ียว และท้ิงสมอบริเวณแนวปะการัง การมีกิจกรรม

ดำน้ำ ที่ผู ดำน้ำ ไมมีการระวังทำใหปะการังเสียหาย หรือการหยิบจับปะการัง หรือสัตวน้ำ ทำให

ทรัพยากรเสียหาย หรือการ ท่ีมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนทำให

เกิดผลเสียตอระบบนิเวศท้ังสิ้น 

 อุบัติภัยก็เปนสวนหนึ่งเชนกันที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคำวาอุบัติภัยบางครั้งก็มีสาเหตุ             

จาก Human error ซึ่งเกิดจากความประมาท เชน เรือชนกัน เรือแตก และเกิดน้ำมันรั่วลงทะเลก็จะมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาอันนี้คือ  Human error ยกเวนวาเปนอุบัติเหตุจากธรรมชาติจริง ๆ  
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ซึ่งเกิดจากลมพายุแตจะเห็นไดวาถึงแมจะมีเหตุปจจัยหลักจากภัยธรรมชาติ แตหลาย ๆ ครั้งอุบัติภัย             

นั้น ๆ ก็เกิดจากการฝาฝนคำเตือนของเจาหนาท่ีชายฝงทำใหออกเรือไปเจอพายุ เกิดเรือลม เรือแตก 

 เพราะฉะนั้นโดยรวมของปญหาเหลานี้เปนปญหาพื้นฐานที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย คือบุคคลท่ี

ดำเนินการขาดความรับผิดชอบ ซึ่งจุดนี้เปนเรื่องสำคัญปญหาพื้นฐาน คือ การเห็นแกประโยชนสวนตัว

มีการใชแนวคิดของการตัดตัวใหไดมากท่ีสุด ดังนั้นทุกคนคิดแบบนี้ก็จะเกิดปญหาในเรื่องของความเห็น

แกตัว เห็นแกได ทุกคนก็จะตักตวงเอาจากธรรมชาติโดยไมคำนึงถึงปญหาใหญที่จะตามมา ดังนั้น

รากฐานของปญหาจริง ๆ ก็เกิดมาจากจุดนี้ 

 5.5.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง  

 เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนเรื่องที่มี

ความสำคัญอยางยิ่งซ่ึงอยูในบริบทของการท่ีจะทำใหเกิดการจัดการอยางยั่งยืน 

 การเขามามีสวนรวมมีหลายระดับ เริ่มตนตั้งแต 

 การใหขอมูล โดยขั้นตอนนี้ภาครัฐจะเปนผูจัดการประชุมชาวบานขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็น

จากชาวบานในพื้นที่จริง ซึ่งขอมูลหลายอยางที่เปนองคความรูในแบบวิถีชาวบานที่สืบทอดกันมาจาก

รุนสูรุน เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั ้นๆอันจะเปนประโยชนของภาครัฐในการบริหาร

จัดการในแตละพ้ืนท่ีตอไป 

 การปรึกษาหารือ จะเปนลำดับของการรับฟงความคิดเห็นซึ่งเปนขั้นตอนพื้นฐานของการมี 

สวนรวมของประชาชนซึ่งการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาเสนอแนะและหารือกับภาครัฐเพื่อหา               

จุดท่ีเปนกลางตอทุกฝายในการบริหารจัดการปญหานั้น ๆ 

 การวางแผนหรือการกำหนดนโยบาย ซึ่งเปนขั้นตอนที่สูงขึ้นใหมอีกระดับและมีความสำคัญ  

ซึ่งปจจุบันไดเริ่มกระบวนการนี้บางแลว แตหนวยงานยังไมมีอำนาจในการตัดสินใจโดย สวนมากจะ

ติดขัดดวยขอกฎหมายบางประการ การวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเหลานี้เปน

ขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตอเนื่องกันและหลังจากกระบวนการเหลานี้มีการกำหนดขึ้นแลวนั้นก็จะมาถึง

ข้ันตอนสุดทายคือ 

 การติดตามตรวจสอบและการควบคุมการตรวจสอบซึ่งเปนขั้นตอนสุดสูงสุดซึ่งจะตองติดตาม

ตรวจสอบวามีชาวบานมาเขารวมจริงหรือไมมากนอยเทาไหร นาจะตองมีการควบคุมติดตามการ

ตรวจสอบวาไดลงมือทำจริงหรือไมซ่ึงกระบวนการตรงนี้ยังไมชัดเจนพอ 

 ฉะนั้นในขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญ แตในทางปฏิบัตินั้นยังขาดอยูใน

หลาย ๆ สวน หลาย ๆ ประเด็นยังไมครบถวนทุกข้ันตอนท่ีควรจะเปน 
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 5.5.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมตอการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

 เรื่องนี้มีความจำเปนท่ีตองจัดใหมีข้ึน โดยใหครอบคลุมทุกภาคสวน เพราะทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง ไมไดเปนของประชาชน คนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงเปนของประชาชนท้ังประเทศ ดังนั้นในการมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง จึงควรมีการลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชน

ในพ้ืนท่ี และภาครัฐควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือการนำเสนอปญหา ปริมาณของปญหา ขนาดของปญหา

และวิธีการแกปญหารวมกัน การประชุมดังกลาวควรจะมีการเชิญ ผูรวมประชุมมาจากทุกภาคสวน เชน 

ภาคการทองเท่ียว ภาคการเกษตร ประมงพาณิชย ประมงชาวบาน ประชาชน และนักอนุรักษ ใหหลาย

ภาคสวนเขามารวมประชุมกัน เพราะฉะนั้นการประชุมนี้ก็จะเปนเวทีกลางที่จะประสานประโยชน 

ประสานความรวมมือ เพื่อใหมาตรการที่ออกมาเปนที่ยอมรับได อาจจะไมไดรับความพอใจกันทั้งหมด

ทุกฝายแตเปนจุดกึ่งกลางที่ยอมรับได คือเปนมาตรการที่สามารถอนุรักษไดดวย และใชประโยชน             

จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดดวย แตการมาเปนตัวแทนตรงนี้ ก็จะตองสามารถทำหนาที่ท่ี

สะทอนปญหาไดจริง ก็จะเปนประโยชนอยางมาก ซึ่งปจจุบันการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมี               

สวนไดสวนเสียเริ่มมีการประชุมในรูปแบบดังกลาวมากข้ึนแลว 

 5.5.4. ขอเสนอแนะหรือสิ่งที่ตองดำเนินการเพื่อสรางแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงอยางย่ังยืนโดยผานการมีสวนรวมของประชาชน 

 การที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อทำใหการอนุรักษเปนไปไดอยางยั่งยืนนั้น ภาครัฐ

ควรมีการรณรงคอยางจริงจัง เพื่อใหประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี

ประเทศมีอยูสิ่งที่จำเปน คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูวา การอนุรักษคืออะไร ทำไมตอง

อนุรักษ อนุรักษแลวไดอะไร ถาไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียอยางไรตอประชาชน ตอชุมชน ตอระบบ

นิเวศ แตสังคมไทยเปนสังคมท่ีตองการจุดประเด็น เชน กรณีของมาเรียม และ ยามิล ซ่ึงตองมาเสียชีวิต

ลงเพราะขยะพลาสติกในทะเล หรือวาวาฬที่ในทองมีขยะพลาสติกลงเปนจำนวนมาก ขาวการสูญเสีย

เหลานี้ ทำใหเกิดการจุดประเด็นขึ้นมาในหมูประชาชนทั่วไปไดในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ภาครัฐจึง               

ควรเขามาทำการอนุรักษอยางจริงจัง มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโดยไมมีขอยกเวน ทำให

ประชาชนไดเห็นเปนตัวอยาง หากภาครัฐไมอนุรักษอยางจริงจังและตอเนื่องแลวก็จะเปดชองให

ประชาชนคิดวาภาครัฐยังไมจริงจัง แลวทำไมภาคประชาชนตองจริงจัง และภาครัฐควรสนับสนุนภาค

ประชาชน เชน หากประชาชนหรือชุมชนใดมีโครงการท่ีอยากจะอนุรักษ ภาครัฐควรจะเขามาสนับสนุน

เงินทุนหรืออุปกรณและบุคลากรที่มีความรูเขาไปชวยใน โครงการนั้น เพราะภาคประชาชนคงไม

สามารถหาเงินทุนมาทำโครงการเหลานี ้ไดเอง หากมีการชี้นำและรวมมือกันระหวางภาครัฐและ

ประชาชน เชนนี้ตอไปการท่ีจะทำใหการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนนั้นคงเปนไป

ไดดวยดี 



นฤพัชร ศรีผดุง 
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6. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการทั ้งจากขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนและการกำหนดแนวทางการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง พบวา 

  1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 79 ทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

  2) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 97 ไมไดรับทราบวาภาครัฐมีนโยบายในการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจากภาครัฐ แตไดรับทราบจากสื่อสารมวลชน โดยไดรับขอมูลจากภาครัฐ

เพียงรอยละ 3 

  3) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 98 วาควรกำหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงใหชัดเจน 

  4) ดานการมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 87 ไมเคยมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการดังกลาว มีเพียงรอยละ 13           

ท่ีเคยเขารวม 

  5) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 37 เคยเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง เชน การเก็บขยะชายหาด การปลูกปาชายเลน การปลูกปะการัง เปนตน 

  6) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 97 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายภาครัฐ

ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

  7) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 99 เห็นวาควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนด

มาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

  8) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 61 ยินดีเขารวมในการการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือกำหนดแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

  9) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพพบวาผู บริหารและผู อำนวยการสวน กองอนุร ักษ

ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เห็นวามีความสำคัญอยางยิ่ง โดยการมีสวน

รวมนั้นมีอยูหลายระดับ เชน การใหขอมูล การปรึกษาหารือ การวางแผน แตในทางปฏิบัตินั้นยังไม

ครบถวนทุกข้ันตอนท่ีควรจะเปน 
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 2. ผลการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา 

  1) ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ซ่ึงใหความสำคัญกับการกำหนดมาตรการ

คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยใหความสำคัญกับมาตรการการหามหยิบ จับ เก็บ หรือ

กระทำอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งปะการัง ซากปะการัง กัลปงหา และการควบคุมการทองเที่ยวไมใหไป

ทำลายแนวปะการัง หรือไปรบกวนสัตวทะเลหายาก เชน พะยูน โลมา มาตรการที่สำคัญเปนอันดับ

สุดทายคือ การหามตั้งโตะ เตียง เกาอี้ชายหาด บนชายหาด ยกเวนพื้นที่ที่มีการกำหนดใหสามารถ          

จัดวางได 

ตาราง 10: สรุปมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย 

อันดับ มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1 หามหยิบ จับ เก็บ หรือกระทำอ่ืนใดเพ่ือใหไดมาซึ่งปะการัง ซากปะการัง กัลปงหา 

2 ควบคุมการทองเท่ียวไมใหไปทำลายแนวปะการัง หรือไปรบกวนสัตวทะเลหายาก เชน พะยูน โลมา 

3 จัดใหมีพ้ืนท่ีท้ิงขยะ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว 

4 หามจอดเรือโดยการท้ิงสมอในบริเวณแนวปะการัง 

5 หามเก็บ จับ ขัง ลอ หรือไดมาซึ่งสัตวทะเลสวยงาม 

6 หามการท้ิงขยะ น้ำเสีย หรือของเสียลงสูชายหาดหรือทะเล 

7 หนวยงานภาครัฐจดัใหมีกิจกรรมเสริมสรางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

8 จัดใหภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมกันจัดทำแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 

9 หนวยงานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือการจดักิจกรรมของชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

10 หนวยงานภาครัฐใหขอมลู คำปรึกษา หรือความรูประชาชน ในการสงวน คุมครอง อนุรักษ และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

11 หามการกอสรางหรือปลูกสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดหรือบรเิวณท่ีมีแนวปะการัง 

12 หามใหอาหารสัตวทะเล 

13 หามตั้งโตะ เตยีง เกาอ้ีชายหาด บนชายหาด ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีมีการกำหนดใหสามารถจดัวางได 

 
  2) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพพบวาผูบริหารและผูอำนวยการสวนกองอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง เห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนตอการกำหนด

มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ถือวามีความจำเปนท่ีตองจัดใหมีข้ึน ภาครัฐควรจัดให

มีการประชุมเพื่อการนำเสนอปญหา ปริมาณของปญหา ขนาดของปญหาและวิธีการแกปญหารวมกัน 

และชวนทุกภาคสวนมาเขารวมประชุมเพ่ือประสานประโยชน ประสานความรวมมือ เพ่ือใหมาตรการท่ี

ออกมาเปนท่ียอมรับได อาจจะไมไดรับความพอใจกันท้ังหมดทุกฝายแตเปนจุดก่ึงกลางท่ียอมรับได 
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 ตองยอมรับวามาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจำเปนที่จะตองถูกกำหนด

ขึ้นมาเพื่อเปนการสงวน คุมครอง อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหคงความสมบูรณเพื่อคงไว 

ซ่ึงความยั่งยืนตอไป และสรางมาตรการควบคุมการใชประโยชนเพ่ือใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี

เปนแหลงสรางรายไดใหแกชุมชนทองถ่ิน และเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ แตท้ังนี้มาตรการคุมครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะไมจำเปนตอเมื่อประชาชนใหความสำคัญ และเขาใจตอการอนุรักษ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งก็ตองเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองดำเนินการใหความรูตอประชาชน

ใหทราบถึงความจำเปนที่จะตองอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแตทั้งนี้ในการอนุรักษนั ้นก็         

ควรครอบคลุมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เพื่อสรางความยั่งยืนใหทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูตอไปจนถึงรุนตอ ๆ ไป 

 6.1 อภิปรายผล 

 1) จากผลการศึกษาการสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

จะเห็นไดวาประชาชนคอนขางมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แตก็ยังมี

ประชาชนบางสวนยังไมรับทราบถึงขอมูลหรือนโยบายภาครัฐในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงเพื่อใหการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภาครัฐควรดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมากยิ่งข้ึน     

และสรางการรับรูกับประชาชนใหมากขึ้น ในการจะอนุรักษทรัพยากรทางทะและชายฝงใหดียิ่งข้ึนไป

ประชาชนควรมีสวนรวมในการอนุรักษตอไป ภาครัฐควรผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขา

มามีบทบาทในการกำหนดแผน นโยบาย หรือแนวทางการกำหนดมาตรการในการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงและผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเขาใจถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง 

 2) จากผลการศึกษาพบวาในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง         

ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดแนวทางหรือมาตรการคุมครองที่มา          

จากประชาชนอยางแทจริง และจากกลุมตัวอยางจะพบวาประชาชนใหความสำคัญอยูในระดับเห็นดวย

มากที่สุดกับการกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและใน

การสัมภาษณเชิงลึกพบวามีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหประชาชนมามีสวนรวมในการกำหนด

มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพราะทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไมไดเปนของ

ประชาชน คนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนของประชาชนท้ัง

ประเทศ จึงควรมีการลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือ

สรางความรวมมือและหาขอตกลงรวมกันเพ่ือใหมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ีเปน

มาตรการที่สามารถอนุรักษไดและสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได เพื่อให

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งคงความยั่งยืนสืบตอไป ดังนั้นแลว การกำหนดมาตรการคุมครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจำเปนตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนสำคัญ 
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 6.2 ขอเสนอแนะ 

  6.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) จากการศึกษาพบวาประชาชนบางสวน รอยละ 29 ยังไมทราบเรื่องนโยบายภาครัฐ

ในเรื่องนโยบายภาครัฐในดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดังนั้นภาครัฐโดยกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงควรทบทวนนโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เสนอให

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโดนผานการกลั่นกรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แลวประกาศใชและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  2) กอนการมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ประชาชนไมคอยไดมีสวนรวม           

ในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง โดยเฉพาะประชาชนในพื ้นที ่ท่ี

ประกาศใชมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงขาดความรู ความเขาใจ และขาด

ความรูสึกความเปนเจาของ หลังจากมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การมีสวนรวมของประชาชน

ถือเปน 1 เรื่องที่สำคัญในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของภาครัฐตองรับฟงความคิดเห็นของ         

ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ี ดังนั้นภาครัฐโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ควรกำหนดเปาหมาย 

แผนงาน ในการกำหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แลวเปดโอกาสใหภาคประชาชน 

ผูแทนชุมชน ผูแทนภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการกำหนดมาตรการดังกลาว 

จะทำใหมาตรการท่ีกำหนดนั้นสามารถบังคับใชไดและมีความยั่งยืน 

  3) เมื่อมีการบังคับใชกฎหมายแลว ภาครัฐควรบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มิใชละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อใหการอนุรกัษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และควรจัดใหมีเจาหนาที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือสรางอาสาสมัคร

ชุมชนเพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเปนการปองกัน ปราบปราม สงวนและคุมครอง 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

  4) ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนถือวามีความสำคัญกับการกำหนดนโยบายของ

ภาครัฐยิ่งในขั้นตอนของการวางแผนและกำหนดนโยบาย ภาครัฐควรลดระเบียบขั้นตอนหรือขอกฎหมาย

ลงมาเพื่อใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น และอีกประการคือการติดตามตรวจสอบ         

ผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งถือเปนปญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจาก

การมีสวนรวมนั้นตองมาจากผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่นั้น ๆ ไมใชบุคคลอื่นที่สวมสิทธิเขามาแทน 

ภาครัฐควรจัดใหมีนโยบายหรือแนวทางในการตรวจสอบ เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนนั้นเปน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีจริง 
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 6.2.2 ขอเสนอแนะในการทำการวิจัยในครั้งตอไป 

  1) เนื่องดวยขณะที่ทำการวิจัยในครั้งอยูในสถานการณ Covid-19 ทำใหผูศึกษาไม

สามารถลงไปเก็บขอมูลได จึงใชการเก็บขอมูลผานระบบออนไลน ทำใหขอมูลท่ีไดมายังไมนาเชื่อถือเต็มท่ี 

ดังนั้นเมื่อสถานการณ Covid-19 คลี่คลายลง ผูที่จะทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับงาน       

วิจัยนี้ควรลงไปเก็บขอมูลจากภาคสนาม 

  2) งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ใชมุมมองจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปทั้งประเทศ 

ผลลัพธที ่ออกมาจะเปนในรูปแบบความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อประโยชนในการใน          

การกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ ผูที่จะทำการวิจัยในครั้งตอไปควร

ไปศึกษาวิจัยในพื้นที่มีการประกาศหรือมีนโยบายที่จะใชมาตรการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงหรือมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อที่จะไดเห็นถึงมุมมอง แนวคิด มาตรการ

อนุรักษที่มีลักษณะเปนมาตรการเฉพาะจากคนในพื้นท่ี เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม

กับลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี 
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คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. (2545). แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540: ปญหา อุปสรรค และทางออก.กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมดาเพลส. 

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการระงับความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง บริเวณพื้นที่เกาะ              

ไขนอก เกาะไขนุย และเกาะไขในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559. 

(2559). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 133 ตอนพิเศษ 118 ง หนา 22 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559. 

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการระงับความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรปะการัง บรเิวณ 7 พ้ืนท่ี ไดแก (1) เกาะมัน

ใน จังหวัดระยอง (2) เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (3) เกาะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ

(4) เกาะไข จังหวัดชุมพร (5) เกาะราชาใหญ จังหวัดภูเก็ต (6) แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ต และ  

(7) เกาะไมทอน จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559. (2559). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 133 
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คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 518/2562 เรื่อง มาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2562. (2562). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 136 ตอนพิเศษ  145 ง หนา 30 วันที่ 7 

มิถุนายน 2562. 
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211 ง หนา 54 วันท่ี 31 สิงหาคม 2561. 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของ 

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สวนกลาง) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) และเพื่อนำผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) มาพัฒนางานดานการ

ประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนถามสุมตัวอยาง 172 คน จากบุคลากรของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สวนกลาง) ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4 ปขึ้น และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณจาก

ผู บริหาร และบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ จำนวน 5 คน โดยนำขอมูลที ่ไดจาก

แบบสอบถามออนไลนมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย             

(𝑋𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ในสวนของ

แบบสัมภาษณมีคำถามลักษณะขอคำถามปลายเปด  

ผลจากการศึกษาจากพบวา ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) พบวา ปจจัยทั้ง 3 ดานมีภาพรวมระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

โดยมีลำดับที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ดังนี้ ลำดับท่ี 1) ปจจัยดานบุคลากรท่ี

เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรที่มีทัศนคติดีตอการปฏิบัติงาน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: nunthicha.ap@gmail.com 
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รองลงมาคือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธมีความรูดานการประชาสัมพันธโดยตรง 

ลำดับรองลงมาคือ 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเทคโนโลยี

สารสนเทศที่กาวหนาและการไดรับงบประมาณดานการประชาสัมพันธ และลำดับสุดทาย คือลำดับท่ี 

3) ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเนื้อหามีความครอบคลุม กระชับ            

และถูกตอง รวมทั้งเปนชองทางการประชาสัมพันธมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนชองทางที่ไดรับ 

ความนิยม ตามลำดับ ซึ่งผลการสัมภาษณผู บริหาร และบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ                   

มีความเห็นสอดคลองกับผลการวิเคราะหแบบสอบถาม โดยเห็นวาปจจัยดานบุคลากรที่มีทัศนคติดี                 

ตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธนั้น สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธมากท่ีสุด 

การศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำผลของปจจัยในแตละดานไปพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตอไป 

 
คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ 

1. บทนำ 

 1.1 ความเปนมาและความสำคัญ  

 เมื่อกลาวถึงงานประชาสัมพันธ ถือไดวาเปนงานที่มีความสำคัญตอองคการ เนื่องจากสามารถ

ใชเปนเครื่องมือสรางความรูความเขาใจแกองคการ ดวยการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ชี้แจงขอเท็จจริง 

เพื่อใหบุคลากรภายในและภายนอกไดทราบถึงเปาหมาย นโยบาย บทบาทหนาที่และความสำคัญ 

กอใหเกิดความเขาใจและเกิดทัศนคติอันดีแกองคการ เปนเครื่องมือสงเสริมภาพลักษณและบริหาร

ชื่อเสียงขององคการใหเกิดความศรัทธา ดวยการแสดงเจตนารมณที่ถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคม 

และเผยแพรผลการปฏิบัติงานขององคการที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอสังคมโดยไมขัด             

ตอกฎหมาย ลดการถูกวิพากษวิจารณใหเสื่อมเสียชื่อเสียง เปนเครื่องมือสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

กับองคการทั้งจากฝายบริหารสูฝายปฏิบัติ และจากภายในไปสูภายนอกองคการ ดวยการเผยแพร

ขาวสารขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ชวยลดความขัดแยงและความเขาใจผิด กอใหเกิดความรวมมือรวมใจ

กับองคการหรือฝายบริหารมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเปนเครื่องมือที่แสดงออกดานความรับผิดชอบตอ

สังคม และเปนเครื่องมือรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและภายนอกที่มีตอองคการ เพื่อนำ

ขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินงานตอไป ซึ่งนับไดวางานประชาสัมพันธมีคุณคาตอองคการตาง ๆ เปน

อยางยิ่ง  

 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนองคการตรวจเงินแผนดินสูงสุด เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

มุงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใชจายเงินแผนดิน เพื่อประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ

ประชาชน มีหนาท่ีและอำนาจของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 59 ดังตอไปนี้ 
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1) รับผิดชอบงานธุรการ และดำเนินการเพื่อใหคณะกรรมการบรรลุภารกิจและหนาที่ตามท่ี

กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 

2) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กรรมการ และผูวาการ 

3) ดำเนินการเพื่อใหหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจในหนาที่ที่ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ 

4) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่และบุคลากรอื่นของ

สำนักงาน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการตรวจสอบ  

5) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศเกี่ยวกับการตรวจ

เงินแผนดิน 

6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปและรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางปเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อใหคำแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอทวงติง และพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

7) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะของสำนักงาน 

8) รวบรวมคำสั่งของผูวาการและเจาหนาที่ที่มีถึงหนวยรับตรวจในสวนที่เกี่ยวกับผลการ

ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑใหเจาหนาที่ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานรวมถึง

เผยแพรใหหนวยรบัตรวจและประชาชนทราบ 

9) เผยแพรผลการตรวจสอบใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กำหนด 

10)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือท่ีคณะกรรมการหรือผูวาการมอบหมาย 

 ปจจุบัน รูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความกาวหนาไป 

อยางมาก จากการทำการประชาสัมพันธรูปแบบดั้งเดิมท่ีเนนสื่อสิ่งพิมพท่ียังขาดความหลายหลาย อาจ

ไมตอบสนองตอผูรับสารในปจจุบันที่นิยมการรับรูขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงาย สำนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน โดยสำนักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร จึงไดริเริ่มชองทางการสื่อสารภายใน

องคการที่บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว ไดแก LINE Official Account  จากเดิมท่ี             

มีเพียงระบบอินทราเน็ต นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนกับบุคลากรภายใน 

เชน การเผยแพรขาวประจำวันจากสื่อมวลชน (Clipping News) ภาพขาวกิจกรรม รวมถึงขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ซึ่งจัดทำในรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปน Infographic หรือ Video Content ท่ี

สามารถเขาใจไดงายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งมุงเนนการนำเสนอขอมูลขาวสารเพื่อเพ่ิม

ระดับการรับรูของกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ ทั้งในสวนของการเผยแพรผลงาน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ผลงานวิจัย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ รวมถึง
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บทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเวทีระหวางประเทศ เปนตน โดยใชรูปแบบการนำเสนอท่ี

หลากหลายและเขาใจไดงาย  ผานชองทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ทั้งสื ่อมวลชนกระแสหลักและ               

สื่อสังคมออนไลน ไดแก LINE Official Account  Facebook  Twitter และ YouTube Channel ซ่ึง

ในชวงที่ผานมา ในการเผยแพรผลงานการตรวจสอบ 1 เรื ่อง ไดมีการนำเสนอในรูปแบบของขาว

ประชาสัมพันธ (Press Release) ภาพ Infographic  การตูน 2D Animation และคลิป Video Content 

ที่มีผูดำเนินรายการทำหนาที่สรุปขาว ตลอดจนการเชิญวิทยากรของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินท่ี

เปนเจาของผลงานการตรวจสอบมาใหสัมภาษณในรายการ “รูรักษเงินแผนดินกับ สตง.” ทางสถานี

วิทยุรัฐสภา เปนตน การดำเนินการดังกลาว สงผลใหการประชาสัมพันธในทุกภาคสวนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนการสงเสริมการปลูกฝง

จิตสำนึกในการสอดสองดูแลรักษาเงินแผนดินและสาธารณสมบัติของรัฐ ลวนตองอาศัยเครื่องมือ             

การประชาสัมพันธในการดำเนินการท้ังสิ้น 

 และจากความกาวหนาของรูปแบบการประชาสัมพันธนั ้น ผู ศึกษาในฐานะบุคลากรซ่ึง

ปฏิบัติงานในดานการประชาสัมพันธโดยตรง จึงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาหัวขอ ปจจัยที่สงผล

ตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) วามีปจจัย

ใดบางที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในระยะเวลา

ที่ผานมาโดยมุงศึกษาจากบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธขององคกร รวมทั้งบุคลากร

สวนกลางของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไป เนื่องจาก

เปนผูที่เห็นถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธตั้งแตป พ.ศ. 2561 ที่มีการปรับโครงสรางของ

องคการ  

 ทั้งนี้ ผูศึกษามุงหวังใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) รวมทั้งมุงหวังใหผลของการศึกษาและขอเสนอแนะไปใช

ประโยชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สวนกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกองคการ

ตามยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน (พ.ศ. 2562 - 2565) ซ่ึงไดระบุวิสัยทัศนใหแกสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดินไววา “เปนองคกรตรวจเงินแผนดินสูงสุด เปนท่ียอมรับในระดับสากล มุงผลสัมฤทธิ์และ

ประสิทธิภาพในการใชจายเงินแผนดิน เพ่ือประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน”  

 1.2 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา   

  1.2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) โดยแบงปจจัยออกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
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สภาพแวดลอม ที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธ 

และปจจัยดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

  1.2.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สวนกลางของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  1.2.3 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางสำหรับการศึกษา คือ   

  1) กลุมตัวอยางในการศึกษา : บุคลากรภายในองคการท่ีเก่ียวของดานการประชาสัมพันธ

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแก รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ผูกำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ

และสื่อสารองคกร) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร หัวหนากลุมสื่อสารองคกร 

และกลยุทธ หัวหนากลุมผลิตสื่อประชาสัมพันธ และหัวหนากลุมสื่อมวลชนสัมพันธ รวมจำนวน 5 คน 

  2) กลุมตัวอยางใชในการศึกษา : บุคลากรในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สวนกลาง) ที่มีระยะเวลา จำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งสุมตามสูตร Taro Yamane (1973) กำหนด    

คาความคลาดเคลื่อนท่ี +5% เปนจำนวน 172 คน 

  1.2.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

  ใชระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สวนกลาง) 

2.2 เพื่อนำผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) มาพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงิน

แผนดิน 
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) แบงเครื่องมือออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 

 4.1 การใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนง 

ชองทางการเขาถึงขาวสารการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม เนื้อหา ชองทาง และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สวนกลาง) ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธ และปจจัยดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

โดยประกอบดวยคำถามที่แสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม และคำถามเปนแบบมาตรวัดทัศนคติ

ของลิเคิรท (Likert Scale) ซ่ึงมีขอคำถามลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

  สวนท่ี 3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เปนคำถามลักษณะปลายเปด เปน              

ขอคำถามที่กําหนดใหตอบไดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง)  

 4.2 การสัมภาษณโดยใชคำถามซ่ึงเปนลักษณะขอคำถามปลายเปด เปนขอคำถามท่ีกำหนด             

ใหตอบไดโดยใชความคิดเห็นอยางอิสระตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในขอคำถาม และมีการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำกลับมาปรับปรุงแกไขตามขอแนะนำที่ไดรับ เพื่อใหไดแบบ

สัมภาษณฉบับสมบูรณ 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม และมีการวิเคราะห

ขอมูลโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม ดังนี้  

  5.1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คารอยละ และนำเสนอในรูปแบบตาราง และเขียนพรรณนา  
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   5.1.2 การวิเคราะหความคิดเห็นตอเนื้อหา และชองทางการประชาสัมพันธที่สงผล                

ตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) โดยใชคาเฉลี่ย 

(𝑋𝑋�) ,คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กำหนดชวงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น  

 5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ โดยเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห 

ใชในการสรุปประเด็นและความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน รวมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ 

6. สรุปผลการศึกษา 

 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและผูสัมภาษณ 

  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 220 คน เปนกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานท่ี

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 4 ปขึ้นไป จำนวน 172 คน และไมใชกลุมตัวอยาง โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) นอยกวา 4 ป จำนวน 36 คน โดย

กลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป รองลงมา คือ อาย ุ41-50 ป มีอายุ 

51 ปข้ึนไป และมีอาย ุ21-30 ป ตามลำดับ ภาพรวมมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมา 

คือ ระดับปริญญาโท และต่ำกวาระดับปริญญาตรี ตามลำดับ ภาพรวมมีตำแหนงเปนขาราชการ 

รองลงมา คือ พนักงานสมทบ และลูกจางชั่วคราว ตามลำดับ และภาพรวมชองทางที ่ทำใหทราบ

ขาวสารประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) คือ หนังสือเวียน รองลงมา คือ 

Facebook Line Official Account ประชาสัมพันธ สตง. บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย TV 

Screen  กิจกรรม E-mail อื่น ๆ YouTube และ Twitter ตามลำดับ และผูใหสัมภาษณคือ ผูบริหาร 

และบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ จำนวน 5 คน ไดแก รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

(กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธและสื่อสาร

องคกร หัวหนากลุมสื่อสารองคกรและกลยุทธ หัวหนากลุมสื่อมวลชนสัมพันธ และหัวหนากลุมผลิต             

สื่อประชาสัมพันธ  

 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม เนื้อหา ชองทาง และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ

การประชาสัมพันธที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สวนกลาง) 

   (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของที่สงผลตอการพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ พบวา กลุ มตัวอยางภาพรวมมีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก โดยมี         

ความคิดเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ งบประมาณที่ไดรับ

ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เชน งบประมาณในการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณดานการ

ประชาสัมพันธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยนโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตร

การตรวจเงินแผนดินใหความสำคัญดานการประชาสัมพันธ และการปรับโครงสรางของสำนักงานการ



นันทิชา นาทอง 
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ตรวจเงินแผนดิน มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก และนโยบายของทางภาครัฐ ในแนวคิด Open 

Government Data มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ  

   (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธที่สงผล             

ตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก    

ในทุกปจจัย โดยมีความคิดเห็นวา เนื้อหาการประชาสัมพันธที่มีความครอบคลุม กระชับ นาสนใจ             

และถูกตอง เชน ผลการตรวจสอบ เปนตน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ชองทาง              

การประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความสะดวก รวดเร็ว เปนชองทางที่ไดรับ             

ความนิยม เชน Facebook YouTube Twitter เปนตน เนื ้อหาการประชาสัมพันธของสำนักงาน               

การตรวจเงินแผนดินยังงายตอการเขาใจ เชน ขาวรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน

แผนดิน เปนตน และชองทางการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความหลากหลาย 

เชน Facebook YouTube Twitter เปนตน รวมทั้งเนื้อหาการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดินมีความหลากหลาย และมีความตอเนื่อง ตามลำดับ 

   (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธที ่สง             

ผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ พบวา กลุ มตัวอยางภาพรวมมีความคิดเห็นอยู ใน              

ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา บุคลากรที่มีทัศนคติดีตอการปฏิบัติงานสงผลตอการพัฒนางาน              

การประชาสัมพันธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดาน             

การประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความรูดานการประชาสัมพันธโดยตรง มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดินมีทักษะการใชเครื่องมือผลิตสื่อ และสามารถเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม บุคลากรท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความสามารถดานการประชาสัมพันธ 

และบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ควรมีบุคลิกภาพ

ท่ีเปนมิตร คลองแคลว เหมาะสมกับงานดานการประชาสัมพันธ ตามลำดับ 

 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวา งบประมาณที่มีจำกัดสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธตอการจัดซ้ือ

เครื่องมือและอุปกรณ สำหรับใชในกระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ และในสวนของขอเสนอแนะ 

พบวา ควรพัฒนาทักษะดานสื่อดิจิทัล Digital Literacy ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

 4) ความคิดเห็นจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของสงผลตอการ

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 

   (1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 

จากการรวบรวมการสัมภาษณ สรุปไดวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในองคการ ในสวนของนโยบาย

การตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน สงผลตอการพัฒนารูปแบบและการกำหนด



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 

 
     758  

กิจกรรมดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินอยางมาก เนื่องจากการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธจำเปนตองจัดทำแผนงานประชาสัมพันธใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของ

องคการตามที่กำหนดไวในนโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน โดย 

แปลงนโยบายมาสูแผนงานประชาสัมพันธ และทำใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อนำไปสูการกำหนดรูปแบบ

การประชาสัมพันธขององคการ และกำหนดกลยุทธการสื่อสาร โดยเริ่มท่ีการพัฒนาชองทางการสื่อสาร

ภายในที ่สะดวกรวดเร็ว มีการนำเสนอเนื ้อหาสาระที ่เขาใจงายและเปนประโยชนเพื ่อสนับสนุน              

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการ หรือการมุงเนนการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อเสริมสราง

ภาพลักษณองคการ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานการตรวจสอบในรูปแบบที่มีความนาสนใจและมี

ความหลากหลาย ดานการปรับโครงสราง การปรับโครงสรางการบริหารงานประชาสัมพันธ จากกลุม

งานมาเปนสำนักประชาสัมพันธและสื ่อสารองคกรโดยมีกรอบอัตรากำลังเพิ ่มขึ ้น มีการแบงแยก              

งานที่ชัดเจน สงผลใหบุคลากรสามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานไดมากขึ ้น ในดานของงบประมาณ สงผลตอการพัฒนารูปแบบสื ่อประชาสัมพันธเปน            

อยางมาก เนื่องจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัย จำเปนตองใช

เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะดานท่ีมีคุณภาพและราคาคอนขางสูง ดังนั้น การ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอจึงจำเปนสำหรับการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ และ

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ดานของนโยบายภาครัฐ ในแนวคิด Open Government 

Data ที่มีเปาหมายสอดคลองกับนโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน 

แนวคิดดังกลาวจะสงผลใหองคการไดพัฒนาการประชาสัมพันธใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และ

อนาคตเมื่อมีการเผยแพรขอมูลองคการในระบบดังกลาว ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งปจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมี             

ความสนใจชองทางตาง ๆ ท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับรวมถึงรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบสูสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงแนวคิดดังกลาวดวย และในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธอยางมาก เนื่องจาก

พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนสามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว

แบบไรขีดจำกัด สงผลตอวิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมที่เนนสื่อ 

Online มากกวาสื่อ Offline สงผลใหองคการตองพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมการสื่อสารดังกลาว โดยใหความสำคัญกับท้ังเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอการมีเทคโนโลยี

ที ่รองรับการพัฒนาสื ่อจะสงผลใหกระบวนการผลิตมีความรวดเร็ว คุ มคา และมีประสิทธิภาพ                

ลดขอจำกัดของการประชาสัมพันธ ชวยใหรูปแบบการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   (2) ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบ 

การประชาสัมพันธ จากการรวบรวมการสัมภาษณ สรุปไดวา หากสามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใหได

กระชับ ไดใจความ มีความครอบคลุม ครบถวน และถูกตอง จะสงผลใหสามารถนำไปใชในสื่อที่มี

รูปแบบท่ีหลากหลาย ในทางตรงกันขาม หากเนื้อหาไมกระชับ ไมไดใจความ ยอมสงผลใหเกิดขอจำกัด
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ในการเลือกรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ จึงกลาวไดวา รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธข้ึนอยูกับเนื้อหาท่ีจะ

เผยแพรวามีลักษณะเชนใด และชองทางประชาสัมพันธที่หลากหลายสงผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบ  

การประชาสัมพันธ  

  (3) ปจจัยดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธ ตามหลักสมรรถนะ (KSAOs) ไดแก ดานความรู ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ 

และทัศนคติ จากการรวบรวมการสัมภาษณ สรุปไดวา ดานความรู ทักษะ ความสามารถของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน                 

การตรวจเงินแผนดินอยางมาก เนื่องจากงานประชาสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งตองอาศัย

ความคิดสรางสรรคของบุคคลในการกอใหเกิดผลงาน ดังนั้น หากบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถ 

และมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อประชาสัมพันธทั้งในสวนของเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ  

จะทำใหสามารถผลิตผลงานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ได

กำหนดไว และหากบุคลากรบุคลิกภาพท่ีเปนมิตร คลองแคลว เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ จะสงผล

ตองานประชาสัมพันธในดานของภาพลักษณจากการแสดงออก การสรางความนาเชื่อถือ ไววางใจ และ

ความประทับใจของผูท่ีสื่อสารดวย 

   นอกจากนี้ บุคลากร ถือเปนทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุด สิ่งที่สำคัญมากที่สุดมากกวา

องคความรู คือ “ทัศนคติ” ของบุคลากร ซึ่งเปนสิ่งที่อยูภายในและมีผลกระทบตอการพัฒนารูปแบบ

การประชาสัมพันธเปนอยางมาก เนื่องจากงานประชาสัมพันธจำเปนตองอาศัยความคิดสรางสรรค 

ความเสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและเปดรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีแรงจูงใจใน

การพัฒนาตนและพัฒนางานใหดีข้ึนอยูเสมอ ดังนั้น บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประชาสัมพันธจึงจำเปน ตอง

มีทัศนคติในเชิงบวกดังกลาว 

   (4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 

จากการรวบรวมการสัมภาษณ สรุปได ดังนี้ 

    (4.1) งบประมาณไมเพียงพอสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย 

ทั้งในสวนของ Hardware และ Software เนื่องจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล

จำเปนตองใชเครื ่องมือ อุปกรณที ่ทันสมัย เพื่อใหสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว             

การไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จึงจำเปนสำหรับการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ                

แตงบประมาณในแตละปมีจำกัด ดังนั้นการวางแผนงานประชาสัมพันธอยางเปนข้ันตอนวาในแตละปจะ

มีการพัฒนาสื่อเปนไปในทิศทางใด ก็จะทำใหเห็นการพัฒนารูปแบบของการประชาสัมพันธท่ีชัดเจนข้ึน  

    (4.2) ปญหาการเผยแพรขอมูลเท็จ  (Fake News) ท่ีเพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตลอดเวลา จึงตองใหความสำคัญตอกรณีดังกลาว ดวยจัดตั้งคณะทำงานดังกลาวในองคการเพ่ือ
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ไมใหเกิดกรณีความเขาใจผิดอันจะสงผลกระทบตอบุคลากร องคการ และดานการพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธได 

    (4.3) นำแนวคิดการเปดเผยขอมูลภาครัฐ Open Government Data ท่ี

กำหนดใหหนวยงานรัฐตองเปดเผยขอมูลในรูปแบบดิจิทัลตอสาธารณมาสูการปฏิบัติ และสงผลตอ             

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธดานการเพิ่มรูปแบบและชองทางการประชาสัมพันธในระบบ

ดังกลาว และชวยใหเกิดการสะทอนความคิดเห็นจากประชาชนกลับไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสง     

ผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมภิบาล  

    (4.4) บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานจากการเรียนรูผานประสบการณ สงผลให

ขาดทักษะความรูทั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักการประชาสัมพันธ จึงมีความจำเปนตองจัดหา

หลักสูตร เพื่อเสริมสรางทักษะความรูดานรูปแบบการประชาสัมพันธและทักษะ Digital Literacy                

แกบุคลากรทุกระดับโดยใหมีความสอดคลองกับศักยภาพของแตละบุคคล 

    (4.5) ควรมีการประเมินผลการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ โดยนำ              

ผลจากการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที ่กำหนดไว เพื ่อใหทราบถึง ปญหา อุปสรรค 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนำผลที ่ไดมาใชในการวางแผนการพัฒนารูปแบบ                     

การประชาสัมพันธ รวมถึงแกไขและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สวนกลาง) สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

 7.1 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน                     

การตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน 

 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สวนกลาง) จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวา 

บุคลากรที่มีทัศนคติดีตอการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ตอการพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณที่ใหความเห็นวา ทัศนคติที่ดี สำคัญกวาองคความรู 

และหากบุคลากรมีความรูโดยตรงดานการประชาสัมพันธดวยแลว บุคลากรเหลานี้จะถือเปนบุคคล

สำคัญ (Talent) ในการขับเคลื่อนนำพารูปแบบการประชาสัมพันธขององคการใหไดรับการพัฒนา             

มากยิ่งขึ้น ดวยความคิดสรางสรรค ความเสียสละ ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นและเปดรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหดีข้ึนอยูเสมอ ประกอบ

กับการไดรับสนับสนุนงบประมาณดานการประชาสัมพันธ ซึ่งจำเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณ รวมถึง

โปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะดานท่ีมีคุณภาพและราคาคอนขางสูง หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ท่ีเพียงพอจะสงผลใหรูปแบบการประชาสัมพันธไดรับการพัฒนามากยิ่งข้ึน และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
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กาวหนาที่สงผลตอวิถีการดำเนินชีวิต รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมที่เนนสื่อ Online 

มากกวาสื ่อ Offline เนื ่องจากสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วในทุกท่ี ทุกเวลา ดังนั ้น สื่อ

ประชาสัมพันธจะตองมีเนื้อหาสั้นกระชับ สามารถเขาใจและจดจำไดงายภายใตระยะเวลาอันจำกัด 

เพื่อใหสอดคลองรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความเรงรีบ สามารถลดขอจำกัดทางการสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีเนื้อหาการประชาสัมพันธที่มีความครอบคลุม กระชับ และถูกตอง 

รวมทั้งชองทางการประชาสัมพันธที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเปนชองทางที่ไดรับความนิยม เชน 

Facebook YouTube Twitter  สงผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ตามลำดับ และเม่ือ

พิจารณาในปจจัยแตละดาน พบดังนี้ 

 1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของดานการประชาสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางภาพรวม              

มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาสงผลตอ                 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความคิดเห็นอยูในระดับ 

มากที่สุด รองลงมา คือ งบประมาณที่ไดรับของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เชน งบประมาณใน            

การสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณดานการประชาสัมพันธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

นโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินใหความสำคัญดานการประชาสัมพันธ 

และการปรับโครงสรางของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และนโยบาย

ของทางภาครัฐในแนวคิด Open Government Data มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

สอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ โดยเห็นวาใน            

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาสงผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธอยางยิ่ง 

เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมที่เนนสื่อ Online 

มากกวาสื่อ Offline สงผลใหองคการตองพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธใหสอดคลองกับพฤติกรรม

การสื่อสารดังกลาว ซ่ึงมีความสอดคลองกับ ธัชกร หิรัญพฤกษ (2558 - 2560) ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีสงผล

ใหการประชาสัมพันธประสบความสำเร็จนั้น สื่อ Online สื่อภายนอกและสื่อภายใน จะไดรับการ

คัดเลือกใหมีความเหมาะสมกับสื่อแตละประเภทที่มีลักษณะการสงสารไปยังผูรับสารที่แตกตางกัน            

ตามวัตถุประสงคของการใชงาน โดยคำนึงถึงความตองการภายในทางดานจิตวิทยา ทางดานรูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่แตกตางกันของลูกคากลุมเปาหมาย ตามการแสดงออกมาในรูปของกิจกรรมความ

สนใจ และความคิดเห็น โดยเครื่องมือการประชาสัมพันธ  เพื่อการตลาดในแตละปของงานเทศกาล             

สตรอวเบอรรี่ จากมูลนิธิโครงการหลวง ฯ จะถูกปรับเปลี ่ยนไปตามรูปแบบการดำเนินของลูกคา

กลุมเปาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธตามการพัฒนาเทคโนโลยี 

การสื่อสารอยางรวดเร็ว ในดานงบประมาณสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธมากเชนกัน 

เนื่องจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัย จำเปนตองใชเครื่องมือ 

อุปกรณเฉพาะดาน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและราคาคอนขางสูง การไดรับการจัดสรร

งบประมาณที่เพียงพอ จึงจำเปนสำหรับการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ มีความสอดคลองกับ 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 

 
     762  

นิตยา วิศิษฏรัตนกุล (2560) ท่ีกลาวถึงการประชาสัมพันธวามีความจำเปนที่ตองมีเครื่องมือและสื่อ

สำหรับชวยในการประชาสัมพันธใหบรรลุเปาหมาย ในดานนโยบายภาครัฐในแนวคิด Open Government  

Data ที่มีแนวคิดวาประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของรัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถ    

ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐอยางมีประสิทธิผล และเปนรัฐที่เปนรัฐที่สนับสนุนกลไกการมี           

สวนรวมของประชาชน สอดคลองกับนโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงิน 

แผนดิน ที่สนับสนุนดานความโปรงใสและตรวจสอบไดของการตรวจเงินแผนดินดวยการวิธีการ 

เผยแพรในระบบสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่สาธารณชนสามารถเขาถึงได ซึ่งการมีนโยบายดังกลาว

สงผลใหองคการสามารถพัฒนาสื่อประชาสัมพันธใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายและมีชองทางเผยแพรขอมูล

ขาวสารมากขึ้น โดยในอนาคตเมื่อองคการนำขอมูลเปดเผยในระบบ ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง             

ขอมูลขาวสารของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ในดานนโยบายการตรวจเงิน

แผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธในดาน             

การกำหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เนื่องจากจำเปนตองจัดทำ

แผนงานประชาสัมพันธใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคการตามที่กำหนดไวในนโยบาย

การตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดิน มีความสอดคลองกับ พจน ใจชาญสุขกิจ 

(2548) ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่ทำใหการประชาสัมพันธประสบความสำเร็จนั้น ตองประกอบไปดวย 

นโยบายขององคกรที่มีความชัดเจน มีแผนงานประชาสัมพันธที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย 

ขององคกร และในดานการปรับโครงสรางขององคการสงผลใหมีกรอบอัตรากำลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ 

เนื ้องานที ่ขยายเพิ ่มมากขึ ้น มีการแบงแยกงานที่ชัดเจน สงผลใหบุคลากรภายในสามารถเรียนรู               

สั่งสมประสบการณ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน           

มากข้ึน ซ่ึงยอมสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ  

 2) ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธ พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน 

ระดับมาก โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธท่ีมีความครอบคลุม กระชับ และถูกตอง เชน ผลการตรวจสอบ 

เปนตน มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก รองลงมา คือ ชองทางการประชาสัมพันธของสำนักงาน                  

การตรวจเงินแผนดินมีความสะดวก รวดเร็ว เปนชองทางท่ีไดรับความนิยม เชน Facebook YouTube 

Twitter เปนตน มีความสอดคลองกับ สถิติผูใชดิจิทัลของประเทศไทย (2021) พบวา Social Media 

ยอดนิยมอันดับ 1 คือ YouTube  อันดับ 2 คือ Facebook อันดับ 3 คือ Line อันดับ 4 คือ Facebook 

Messenger และอันดับ 5 คือ Instagram รวมท้ังเนื้อหาการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงิน

แผนดินงายตอการเขาใจ เชน ขาวรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

และชองทางการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความหลากหลาย เชน Facebook 

YouTube Twitter เปนตน รวมทั้งเนื้อหาการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมี 

ความหลากหลาย และมีความตอเนื่อง ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลำดับ มีความสอดคลอง

กับการสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ ซึ่งเห็นวา ในดานเนื้อหาหาก

สามารถสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใหไดกระชับ ไดใจความ มีความครอบคลุม ครบถวน และถูกตอง                  



นันทิชา นาทอง 

 
                      
                   763 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

สิ่งเหลานี้จะสงผลใหสามารถนำไปใชกำหนดรูปแบบสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขาม   

หากเนื้อหาไมกระชับ ไมไดใจความ ไมนาสนใจ ยอมสงผลใหเกิดขอจำกัดในการเลือกใชรูปแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ลดาวัลย ยมจินดา (2535: 156-161) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ              

การตัดสินใจเลือกใชสื ่อเพื่อการประชาสัมพันธ ความยากงายของเรื่องที่จะเผยแพร การเผยแพร

ขาวสารที ่อธิบายใหเปนที ่เขาใจไดยาก จำเปนตองใชสื ่อประเภทหนึ่งที ่แตกตางจากเรื ่องที ่ไมมี               

ความสลับซับซอน เชน การอธิบายการทำงานของเครื่องจักรใหคนที่ไมเคยมีความรูทางดานนี้มาเลย   

ถาเผยแพรโดยใชสิ ่งพิมพหรือคำพูดก็จะไมไดผลดีเทากับการแสดงใหเห็นการทำงานจริง เปนตน                   

จึงกลาวไดวา รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธขึ ้นอยูกับเนื้อหาที่จะเผยแพรวามีลักษณะเชนใด และ

ชองทางประชาสัมพันธที่หลากหลายสงผลใหเกิดการพัฒนาการผลิตสื่อประชาสัมพันธใหสอดคลอง             

กับชองทางตาง ๆ ท่ีไดรับความนิยม มีความสอดคลองกับ พัชรพร รัตนสูรย (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของสำนักงานแขวงทาทราย เทศบาล

นครนนทบุรี ผลจากการสัมภาษณ พบวา ดานเนื้อหาในการประชาสัมพันธควรมีการวางแผนและ

ขอบเขตที่ชัดเจน มุงเนนทั้งภารกิจของผูบริหารและขอมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ หรือเกี่ยวของกับประชาชน    

ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เปนจริง สงผลตอการประชาสัมพันธอยางมาก 

 3) ปจจัยดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยบุคลากรที่มีทัศนคติดีตอการปฏิบัติงานสงผลตอการพัฒนางานการประชาสัมพันธ มี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความรูดานการประชาสัมพันธโดยตรง มีความคิดเห็นอยูในระดับ           

มากท่ีสุด โดยบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีทักษะ

การใชเครื ่องมือผลิตสื ่อ และสามารถเลือกใชสื ่อไดอยางเหมาะสม บุคลากรที ่ปฏิบัติหนาที ่ดาน                 

การประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีความสามารถดานการประชาสัมพันธ และ

บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ควรมีบุคลิกภาพท่ี

เปนมิตร คลองแคลว เหมาะสมกับงานดานการประชาสัมพันธ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน 

ระดับมาก ตามลำดับ มีความสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ โดยเห็นวาในดานความรู ทักษะ ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ

ประชาสัมพันธสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน             

อยางมาก หากบุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถ และมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธทั้งในสวนของเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ จะทำใหสามารถผลิตผลงานออกมาได

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว และในดานบุคลิกภาพก็เปนอีก

ปจจัยที่สงผลตองานประชาสัมพันธในดานภาพลักษณ เนื่องจากการแสดงออกตาง ๆ ลวนสงผลตอ              

การสรางความนาเชื่อถือ ไววางใจ และความประทับใจของผูท่ีสื่อสารดวย มีความสอดคลองกับ พัชรพร 

รัตนสูรย (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
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ของสำนักงานแขวงทาทราย เทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

โดยรวมอยู ในระดับมาก ตอดานเจาหนาที ่ผ ู ใหบริการดานการประชาสัมพันธจะตองมีจิตใจรัก            

การบริการและที่สำคัญ คือ จะตองไดรับการฝกฝนทักษะใหมีความทันสมัยและคลองแคลวอยูเสมอ 

เพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพของนักประชาสัมพันธอันจะสงผลตอภาพลักษณขององคกรได               

เปนอยางดี นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากกวาองคความรู คือ ทัศนคติของบุคลากร ซึ่งเปนสิ่งที่อยูภายใน

และมีผลกระทบตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเปนอยางมาก เนื่องจากงานประชาสัมพันธ

จำเปนตองอาศัยความคิดสรางสรรค ความเสียสละ สามารถทำงานรวมกับผู อื ่นและเปดรับฟง               

ความคิดเห็นของผูอื ่น ตลอดจนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนและพัฒนางานใหดีขึ ้นอยูเสมอ ดังนั้น 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธจึงจำเปนตองมีทัศนคติในเชิงบวกดังกลาว มีความสอดคลองกับ 

Scott Parry (1998 อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ: 5) ที่กลาววา สมรรถนะ หมายถึง กลุมของ

คุณลักษณะใด ๆ ที่อยู ภายในบุคคลอันมีผลตอการแสดงออกในสถานการณตาง ๆ สงผลตอการ

ปฏิบัติงานใหสำเร็จดีขึ้น ไดดังมาตรฐานท่ีกำหนดไวหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองคประกอบของ

หลักสมรรถนะ (KSAOs) ซึ่งประกอบดวย ผูมีความรู ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติท่ี             

ดีตอการทำงาน  

 7.2. ผลการศึกษาปญหา และอุปสรรค 

 สามารถสรุปผลแตละปจจัยได ดังนี้ 

 1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

  (1) งบประมาณไมเพียงพอสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย ทั้งในสวนของ 

Hardware และ Software เนื่องจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลจำเปนตองใช

เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ดังนั้น จึง

มีความจำเปนตองจัดหาเครื่องมือ อุปกรณสำหรับการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  (2) ปญหาการเผยแพรขอมูลเท็จ (Fake News) ที่เพิ ่มขึ ้นและเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ

ตลอดเวลา จึงตองใหความสำคัญตอกรณีดังกลาว ดวยจัดตั้งคณะทำงานดังกลาวในองคการเพ่ือ               

ไมใหเกิดกรณีความเขาใจผิดอันจะสงผลกระทบตอบุคลากร องคการ และการพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธได 

 2) ปจจัยดานบุคลากรที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ พบวา บุคลากรบางสวนปฏิบัติงาน

จากการเรียนรูผานประสบการณ สงผลใหขาดทักษะความรูทั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักการ

ประชาสัมพันธ ในขณะที่งานประชาสัมพันธมีขอบเขตกวางขวาง ทั้งในสวนของการสรางสรรคเนื้อหา 

(Content) รวมถึงเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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8. แนวทางการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สวนกลาง) 

 จากการศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน              

การตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก                    

1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที ่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ 2) ปจจัยดานเนื้อหาและชองทาง                   

การประชาสัมพันธ และ 3) ปจจัยดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ โดยรวมมีความคิดเห็น

อยูในระดับมากในทุกดาน แตหากพิจารณาถึงรายละเอียดจากผลการสัมภาษณ ยังพบวาในแตละ  

ปจจัยยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงและแกไข เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของ

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสรุปได ดังนี้ 

 8.1 ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

  1) งบประมาณ การไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอจำเปนสำหรับการพัฒนา

รูปแบบการประชาสัมพันธ โดยงบประมาณที ่ไดร ับการจัดสรรในแตละปอาจจะมีจำกัด ดังนั้น                

การวางแผนงานประชาสัมพันธอยางเปนขั้นตอนวาในแตละปจะมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธให

เปนไปในทิศทางใด ก็จะทำใหเห็นการพัฒนารูปแบบของสื่อประชาสัมพันธท่ีชัดเจนข้ึน 

   2) เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ก าวหนา องคการควรนำเทคโนโลยีร ูปแบบใหมใน                 

การนำเสนอการประชาสัมพันธ ตลอดจนพัฒนารูปแบบใหมีความหลากหลายจากการใชเทคโนโลยีท่ี

สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยหากมีกลุมเปาหมายเปนเยาวชน ควรผลิตสื่อในรูปแบบที่เขาถึงเยาวชนไดงาย 

เชน เกร็ดความรู ผ านการต ูน 2D Animation เปนตน ตลอดจนควรใหความสำคัญเรื ่องข อมูล              

ขาวสารเท็จ (Fake News) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบุคลากร องคการ และดานการพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธในเชิงลบได จึงควรศึกษาขอมูลในกรณีดังกลาว และนำมาดำเนินการอยางเปนรูปธรรม

ดวยการจัดตั้งคณะทำงาน เรื่องดังกลาวภายในองคการ 

   3) ควรใหความสำคัญกับนโยบายภาครัฐในแนวคิด Open Government Data                 

ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคลองกับนโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินดาน    

ความโปรงใสและตรวจสอบไดของการตรวจเงินแผนดิน เปนการเปดเผยขอมูลหนวยงานภาครัฐ                  

แกสาธารณชนผานระบบอินเตอรเน็ต โดยองคการควรนำนโยบายแปลงมาสูการปฏิบัติในองคการ               

ดวยการศึกษาขอมูลระบบ และจัดตั้งคณะทำงานการเปดเผยขอมูลของรัฐเพื่อทำหนาที่ดำเนินการใน

เรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรม โดยในสวนของการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธสามารถนำขอมูล

รายงานผลการตรวจสอบมาพัฒนาใหมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถเผยแพรตอสาธารณชน

เขาถึงในระบบดังกลาวได 
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 8.2 ปจจัยดานเนื้อหาและชองทางการประชาสัมพันธ  

 ควรจัดทำเนื ้อหาการประชาสัมพันธใหมีความหลากหลาย และมีความตอเนื ่อง เพื ่อให                 

เกิดความนาสนใจและเกิดการจดจำ ตลอดจนควรเพิ ่มชองทาง Social Media ที่ไดรับความนิยม                  

โดยนำผลสถิติของการเขาใชบริการสื ่อเปนตัวกำหนดการเลือกชองทางประชาสัมพันธในแตละ

ปงบประมาณ ตลอดจนกำหนดแนวคิดหลักในการทำประชาสัมพันธ คือ สื่อสารอยางสรางสรรค                  

โดยใชกลยุทธการสื่อสารดวยการสื่อสารดวยการประชาสัมพันธเชิงรุก มุงเนนการนำเสนอขอมูล

ขาวสาร เพื่อเพิ่มระดับการรับรูของกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ ทั้งในสวนของ

การเผยแพรผลงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ผลงานวิจัย กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ รวมถึงบทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในเวทีระหวางประเทศ เปนตน โดยใช

รูปแบบการประชาสัมพันธที ่หลากหลายและเขาใจไดงาย ผานชองทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ท้ัง

สือ่มวลชนกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน 

 8.3 ปจจัยดานบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

 สงเสริมสมรรถนะ KSAOs ใหแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ ในดานความรู ทักษะ 

ความสามารถ บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยสนับสนุนใหบุคลากรรูเทาทันและสามารถใชสื่อประชาสัมพันธ

รูปแบบใหม ดวยวิธีการฝกอบรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง และมีการกำกับติดตามเปาหมายและ

การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจน ตอเนื่อง และเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรใน 

ดาน Digital literacy และ Social Media หรือทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนทักษะ

ดานดิจิทัลพ้ืนฐานท่ีจะเปนตัวชวยสำคัญ สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงาน

รวมกันกับผูอื่นในลักษณะ “ทำนอย ไดมาก” หรือ “Work less but get more impact” และชวย

สวนราชการสรางคุณคา (Value Co-creation) และความคุ มคาในการดำเนินงาน (Economy of 

Scale) เพื่อการกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเปนเครื่องมือชวยใหบุคลากรสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองเพื ่อใหไดรับโอกาสการทำงานที ่ดีและเติบโตกาวหนาในอาชีพตอไป ตลอดจน

สนับสนุนใหบุคลากรเขาใจในนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย มาตรฐาน เชน Open Government 

Data พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีความจำเปนตอการปฏิบัติงาน และ

นอกเหนือจากทักษะความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่จำเปนตองไดรับการฝกอบรม

เพิ่มเติมแลว ควรมุงเนนการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ปลูกฝงทัศนคติที่ดีงามใหแกบุคคล โดยคำนึงถึงประโยชนของชาติและประชาชนมากกวาประโยชน 

สวนตน 
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9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงาน            

การตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก                 

1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี ่ยวของกับการประชาสัมพันธ 2) ปจจัยดานเนื้อหาและชองทาง              

การประชาสัมพันธ และ 3) ปจจัยดานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ โดยรวมมีความคิดเห็น

อยู ในระดับมาก ในทุกดาน ทั้งนี้ เพื ่อใหงานประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน                  

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงนำไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 9.1 นำการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ Open Government Data ที่มีแนวคิดสอดคลองกับ

นโยบายการตรวจเงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เพื่อเปนการเพิ่มชองการการเผยแพรขอมูลขาวสารและขอมูลการทำงานขององคการไปสูประชาชน 

และเม่ือประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององคการโดยใชขอมูลได ก็จะชวยใหเกิดการสะทอน

ความคิดเห็นกลับไปยังหนวยงาน ซ่ึงสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลท่ี

จำเปนอยางยิ ่งที่ประชาชนจะตองสามารถเขาถึงขอมูลการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว เปนปจจุบัน ทั้งเพื่อประโยชนในการติดตาม กำหนดทิศทาง รวมถึงสะทอนประสิทธิภาพ            

การทำงานของรัฐสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เปาประสงคท่ี 10 : สรางหลักประกันวาสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลและมีการปกปอง

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานโดยเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหวางประเทศ 

 9.2 ควรจัดสรรงบประมาณดานการประชาสัมพันธใหเพียงพอและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ

ดำเนินการผลิตรูปแบบการประชาสัมพันธใหตอบสนองตอกลุมเปาหมายที่เปนทั้งบุคลากรภายในและ

ภายนอกองคการ ท่ีมีพฤติกรรมการรับสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากบริบทของสังคมและเทคโนโลยี

ท่ีเปนพลวัตร ซ่ึงหากไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอจะสงผลใหตอบสนองตอนโยบายการตรวจ

เงินแผนดินและยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินไดดียิ่งขึ้น จากการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธท่ี

มีความหลากหลายและนาสนใจ 

 9.3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการประชาสัมพันธ ซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่มี             

ผลตอความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงานดานการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ               

โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะตองความรู มีทักษะประสบการณและความสามารถในการทำงาน

ตามภาระหนาที่แลว ยังเปนปจจัยที่สำคัญและเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ

อยางแทจริง โดยจำเปนตองพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ 

และทัศนคติที่ดี ดังนั้น ทัศนคติของบุคลากรผูบริหารจำเปนที่จะตองใหความสำคัญและเอาใจใสเปน

อยางยิ่ง 
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 9.4 จัดใหมีการประเมินผลการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ ในสวนของการประเมินผล

การประชาสัมพันธนั ้น เปนกระบวนการสุดทายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึง

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลนั้นจะนำผลการดำเนินการที่ได มาเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อที่จะ

สามารถนำผลท่ีไดมาพัฒนาและแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอไป 

10. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

10.1   ควรมีการศึกษานโยบายภาครัฐในแนวคิด Open Government Data ที ่ส งผลตอ

องคการภาครัฐ เพื่อนำผลที่ไดจากการศึกษาเปนแนวทางใหองคการตาง ๆ พิจารณาเพื่อเขารวมเปน

ภาคีในระบบดังกลาว  

10.2   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลตอปจจัยแตละ

ดานที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) 

เพ่ือนำผลท่ีไดมาเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 

10.3   ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธดานการเผยแพร

เฉพาะดาน เชน ดานการเผยแพรผลการตรวจสอบ กฎ ระเบียบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ตามภารกิจขององคการตอไปเพ่ือใหไดผลท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

10.4   ควรมีการศึกษาปจจัยดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพนัธ 

เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธมากท่ีสุด  

10.5   ควรมีการศึกษาการประเมินผลการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธขององคการ 

เพื่อใหทราบถึงผลในการดำเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานดานประชาสัมพันธ ตลอดจน

เปนแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธขององคการตอไป 
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