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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  

 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสสตร์ 
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สารบัญ 

 
 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา     ฉ 
ค าสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้วิพากษ์และพิจารณาบทความ  ช 
ก าหนดการน าเสนอ         ซ 
ผลการศึกษาวิชา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ   
 

 ความซ้ าซ้อนของโครงสร้าง ภารกิจ และงบประมาณของราชการส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา  
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสมุทรสงคราม 

 นูร์อาเซียน ยูโซะ                           773 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 บุลากร วิชระพล       794 
 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัทให้บริการเช่าเครื่องจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
  ปภาภรณ์ ผลศิริ       819 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่องค์การดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ประกายแก้ว  ใจเดียว      843 

 ศึกษาแนวทางการก าหนดให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ปริยชาต  หนูแย้ม       874 
 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดท าบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
 ปองพล สุดวิไลพร       891 

 การศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ส่งผลต่อการท าเกษตรสมัยใหม่ของ 
เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพ้ืนที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง) 

 ปิ่นปินัทธ์ เจริญศิริมงคล      901 
 การวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
(โครงการเราเที่ยวด้วยกัน) กรณีศึกษา: ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

 ปิยชนินทร์  สุนทรเนตร      924 

หน้า 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมนวัตกรรม กรณีศึกษา:  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 พงศ์ชนัตฐ์  เลิศวรสิน       938 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจ าส านักงานผู้ช่วยทูต 

ฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ   
 พงษกรณ ์ ใจใหญ่                  953 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัยจังหวัดนนทบุรี 
 พรปวีณ ์ รุ่งเร่       967 

 การวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
กรณีศึกษาประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

 พรรณิภา  เปลือยหนองแข้      990 
 การศึกษาประสิทธิภาพโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  

 พรรษา บุนนาค                 1000 
 การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา:  
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

 พรสวรรค์ ด าเนินผล               1022 
 การศึกษาปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจเอกชนอยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิด กรณีศึกษา: บริษัทย่งเส็ง 

 พลกร อัศวโสภณ                         1044 
 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานพิจารณาค าอุทธรณ์ 

ด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตราศุลกากร 
กรมศุลกากร 

 พสิษฐ์ไกร ชิณวงศ์                        1058 
 นายพสิษฐ์ไกร ชิณวงศ์ กรณีศึกษา: พนักงานขายยา  

บริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จ ากัด 
 พัชรี อ่ินค า                          1071 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 พิมพ์ภาณ ี รื่นพากเพียร              1095 
 รูปแบบการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในองค์การ กรณีศึกษา:  

นโยบายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก 
 เพ็ญพิชชา เขียวพอ               1107 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ กรณีศึกษา:  องค์การ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ส านักงานภาคพ้ืนเอเชีย 

 ภาณิน ีริมทอง               1128 
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 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
กรณีศึกษา: องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

 มณีรัตน์ ไข่มุกด์                         1156 
 ปัจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

กรณีศึกษา: ส านักงานเขตบางพลัด 
 รดา กรมแสนพิมพ์               1189 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษา: หน่วยงานเอกชนในธุรกิจประกันภัย 

 รัฐนินท์ ศิลารุจิรัชต์ธร              1218 
 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน  

กรณีศึกษา: ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โตโยต้า  
 รัตน์ชนานุช สุคันธรัต                          1235 

 การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่

 รุ่ง นิ้มศิริ                           1271 
 ปัจจัยที่ส่งต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน 4  

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
 วชิระ ช านาญค้า                        1280 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 วรเดช แสงสาคร                        1324 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

ศึกษาข้าราชการของสังกัดกรมควบคุมโรค 
 วรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล                       1337 

 การวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง  
กรณีศึกษา: ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วรัญญา โฆสิตวิวัฒน์                        1367 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงรากน้อย  

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วรุตม์ บัวเขียว                                  1379 

 พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น า 
 วันเฉลิม เกียวจันทึก               1401 

 คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ  
ระบบอากาศยานไร้คนขับรุ่น Orbiter- 3B ในภารกิจทางทะเลใน 

 วิชาญ จุติพิมาน                                  1420 
 การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ตามนโยบายของภาครัฐ  

 วิทวัส  กาลมิกาล               1438 
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 การวิเคราะห์และประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟูผลกระทบ  
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โครงการเราชนะ 
กรณีศึกษา: ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ไวษณวี จอกสถิตย์                        1452 
 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

กรณีศึกษา: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ศรัณภัสร์  แสงทอง               1466 

 ผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ของเจ้าหน้าที่ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ศรัณย์ธร เพชรไพจิตรเจริญ              1484 
 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข  

บางบอนและความพึงพอใจของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด – 19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพ้ืนที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 ศรีสุดา ดีบุดศรี               1506 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของก าลังพลตามมาตรการ  

การด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษา:  
กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 ศศิพัสย์ ชูโต                           1521 
 การพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด กรณีศึกษา: เรือนจ ากลางบางขวาง 

 ศิริณ  สาและหมัด               1542 
 การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง  

(Key Risk Indicators: KRIs) กรณีศึกษา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ศิริพร  ทองวัน               1558 

 การศึกษาการให้บริการทางสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

 ศุภวรรณ  สวัสด ี               1587 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี 

 สกุลทิพย ์ สั่งสอน               1602 
 พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย/แผน/โครงการ บริการสาธารณะ 

 สมนึก  บุญเจือ                          1622 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาครูชาวต่างประเทศภายใต้ก ากับของ  

บริษัท ชีวานันท์ กรุ๊ป จ ากัด ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการสอนระหว่างเทอมการศึกษา 
ของบริษัท ชีวานันท์ กรุ๊ป จ ากัด 

 สรกฤช  จันทรคณา                          1638 
 ประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีศึกษา: กรมชลประทาน 
 สาณุวัฒน์  ช่วยคงมา               1669 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
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----------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต    
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์   
 รศ.ดร.ยุทธพงศ์ ลีลากิจไพศาล 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวชนกานต์ รักชาต ิ

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

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นายกิตตินันท์ จั่นศรี 
6210125004 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณภาครัฐของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม 

10.00-10.30 น. นายปองพล สุดวิไลพร 
6210125036 

3. ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดท าบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตะเคียน 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

10.30-11.00 น. นายธัญเทพ เบญจมิตร 
6210125056 

4. การสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีท่ีบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ กองทุนสวัสดิการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

11.00-11.30 น. นายนฤเทพ แก้วช่วง 
6210125110 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า
งบประมาณบูรณาการ กรณีศึกษาแผนงาน
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก ปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม 

11.30-12.00 น. นางสาวอมราวดี ครองยุต ิ
6210125061 

6. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางแม่นาง 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

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

6210125041 
7. การศึกษาแรงจูงใจในการท างานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันของสถาบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

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) 
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นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ฌ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. นายคณิศร เขตุเจริญ 

6210125070 
8. การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาวะผู้น าขององค์การบริการส่วน
ต าบลกบินทร์ กรณีศึกษา ฝายชะลอน้ า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า )คลองพระ

ปรง (บ้านนางเลง หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

14.00-14.30 น. นายวรุตม์ บัวเขียว 
6210125108 

9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงราก
น้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากุล  

14.30-15.00 น. นางสาวนูร์อาเซียน ยูโซะ 
6210125003 

10. ความซ้ าซ้อนของโครงสร้าง 
ภารกิจ และงบประมาณของราชการ
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา  :จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

15.00-15.30 น. นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา 
6210125055 

11.การประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ
ของกรมชลประทานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา  
กรมชลประทาน 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

15.30-16.00 น. นางสาวพิมพ์ภาณี  
รื่นพากเพียร 
6210125118 

12. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

16.00-16.30 น. นางสาวรัตน์ชนานุช  
สุคันธรัต 
6210125081 

13. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการบริการ
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 
กรณีศึกษาส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

16.30-17.00 น. นายณรงค์ชัย โง้วประดิษฐ์ 
6210125044 

14. พัฒนาการของการปฏิรูป
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ทวีศักดิ ์สูทกวาทิน 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์      
 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   
 ผศ.ดร.กัณฑิมา นิลทองค า 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายวรเดช แสงสาคร 

6210125071 
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

09.30-10.00 น. นายบุลากร วิชระพล 
6210125002 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

10.00-10.30 น. นายสิทธิพงศ์ ชิกวี 
6210125043 

3. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎี  
การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์ 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

10.30-11.00 น. นางสาวมณีรัตน์ ไข่มุกด์ 
6210125075 

4. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

11.00-11.30 น. ว่าท่ีร.ต.อภิยุทธ สุตัญตังใจ 
6210125086 

5. ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

11.30-12.00 น. นางสาวรดา กรมแสนพิมพ์ 
6210125092 

6. ปัจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
ส านักงานเขตบางพลัด 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นายกฤษนันท์ ครึบกระโทก 

6210125098 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

13.30-14.00 น. นายกิตติ วงศ์งาม 
6210125105 

8. การบริหารค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี: กรณีศึกษากลุ่มอ านวยการ
พิธีการศพท่ีได้รับพระราชทาน
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ฎ 

 
เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 

14.00-14.30 น. นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล 
6210125109 

9. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ศึกษาข้าราชการของ
สังกัดกรมควบคุมโรค 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

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

10. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน 4 
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

15.00-15.30 น. นางสาวศรัณย์ธร  
เพชรไพจิตรเจริญ 
6210125099 

11. ผลกระทบของการปฏิบัติงานท่ี
บ้าน )work from home) ของ
เจ้าหน้าท่ี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

15.30-16.00 น. นายทรงจิตติ วรภัย 
6210125073 

12. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

16.00-16.30 น. นางสาวสาธิตา โพธ์ิเจริญกิจ 
6210125094 

13. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(กรณีศึกษา นักบริหารระดับกลาง: รุ่น
ท่ี 25)  

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 

16.30-17.00 น. นายรัฐนินท์ ศิลารุจิรัชต์ธร 
6210125051 

14. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จต่อ
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

  



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  
      ฏ  

 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย      
 รศ.ดร.อัชกรณ ์ วงศ์ปรีดี   
 ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. ร.ต.ท.จุลพัฒน์ เจดีย์ 

6210125033 
1. การศึกษาประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัด
กองบังคับการต ารวจนครบาล 8 ตาม
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

09.30-10.00 น. นางสาวธัชปภา พุ่มสุวรรณ 
6210125072 

2. ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา  :ฝ่าย

นย์ไปรษณีย์ บริษัท จัดระบบศู
ทไปรษณีย์ไ ยจ ากัด 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

10.00-10.30 น. นางสาวธนภรณ์ โสตถิอุดม 
6210125013 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

10.30-11.00 น. พ.อ.อ.พงษกรณ์ ใจใหญ่ 
6210125029 

4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเสมียนประจ าส านักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ 
ต่างประเทศ 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

11.00-11.30 น. นายสรกฤช จันทรคณา 
6210125095 

5. การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาการไม่ผ่านการประเมินผล
การสอนภาษาอังกฤษของครูชาว
ต่างประเทศระหว่างเทอมการศึกษา
ของ บริษัท ชีวานันท์ กรุ๊ป จ ากัด 

รศ.ดร.วีระวัฒน์  
ปันนิตามัย 

11.30-12.00 น. นางสาวยุวดี กอบุญ 
6210125088 

6. คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการ กรณีศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

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

เศรษฐโอฬารกิจ 
6210125019 

7. การศึกษาบทบาทของส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้าน
การส่งเสริมการประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ฐ 

 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. ร.ท.วิชาญ จุติพิมาน

6210125083 
8. คุณลักษณะทางจิตวิทยา ท่ีส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
ระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ 
orbiter-3B 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

14.00-14.30 น. นายเอกพงศ์ ศรทอง 
6210125089 

9. การศึกษาการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่มวิชาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้
คณะอนุกรรมการการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  

14.30-15.00 น. นางสาวพรปวีณ์ รุ่งเร ่
6210125104 

10. การศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ชีพ -กู้ภัย 
จังหวัดนนทบุรี 

รศ.ดร.ประพนธ ์  
สหพัฒนา 

15.00-15.30 น. นางสาวประกายแก้ว  
ใจเดียว 
6210125018 

11. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่
องค์การดิจิทัลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

15.30-16.00 น. นางสาวกัญญาพัชร ศรีฤทธิ์ 
6210125007 

12. การศึกษาการจัดการความรู้กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรณีศึกษา ส านักวิชาการและแผนงาน 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

16.00-16.30 น. นายวันเฉลิม เกียวจันทึก 
6210125074 

13. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของ
ภาวะผู้น า 

รศ.ทวีศักดิ ์สูทกวาทิน 

16.30-17.00 น. นายฐานิศวร์  จิราธวัชชัย 
6210125009 

14. เตรียมตัวอย่างไรส าหรับการขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  
      ฑ  

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์      
 รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์   
 ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร 
 อ.ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ   
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวจุฬาลักษณ์ 

ประเสริฐศรี 
6210125079 

1. คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผล
ต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

09.30-10.00 น. นางสาวภาณินี ริมทอง 
6210125087 

2. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ
ความผูกพันในองค์การ  :กรณีศึกษา  
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา ส านักงานภาคพื้น
เอเชีย 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

10.00-10.30 น. นายชุติเดช ชื่นจิตต์ 
6210125030 

3. แนวทางการเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
การรักษาความปลอดภัยในการป้องกัน
อัคคีภัยหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

10.30-11.00 น. นางสาวกัณฑิมา  
แสงเนาวรัตน์ 
6210125047 

4. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณะของศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา (KCC) 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

11.00-11.30 น. นางสาวทิพย์ชนม์ เต่าทอง 
6210125020 

5. แนวทางการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของสภากรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

11.30-12.00 น. นางสาวปภาภรณ์ ผลศิริ 
6210125010 

6. ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 

)ประเทศไทย (จ ากัด  

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. นางสาวสุธาทิพย์ 

วิริยะภูมิสิริ 
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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ฒ 

 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง 

6210125106 
8. การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ กรณีศึกษา  :คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

14.00-14.30 น. นางสาวจริยาภรณ์ ป้องเรือ 
6210125021 

9. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในการ
รับบริการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
กรณีศึกษาส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ 

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม 

14.30-15.00 น. นางสาวแคทรียา ปานบัวคลี่ 
6210125022 

10. ปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

รศ.ดร.บุญอนันต ์ 
พินัยทรัพย์ 

15.00-15.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น 
6210125076 

11. การประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของ
การขออนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ในจังหวัดนราธิวาส 

รศ.ดร.วีระวัฒน์  
ปันนิตามัย 

15.30-16.00 น. นางสาวจิรนันท์  
ศิริศักดิ์วัฒนา 
6210125085 

12. คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กรมพลศึกษา 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

16.00-16.30 น. นางสาวหทัยชนก แสงนวน 
6210125090 

13. การศึกษาการจัดการความรู้ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ กรณีศึกษา 
ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

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

14. การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคม
กรณีศึกษารพ .ภูมิพลฯพอ.  

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ      
 อ.ดร.กรณ ์หุวะนันทน์    
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวพรสวรรค์ ด าเนินผล 

6210125025 
1. การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กรณีศึกษากองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

09.30-10.00 น. นางสาวสกุลทิพย์ สั่งสอน 
6210125027 

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 
จังหวัดสระบุรี 

รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากุล 

10.00-10.30 น. นายศุภวิชญ์ พลยมมา 
6210125031 
 

3. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
(Crisis Management) 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

10.30-11.00 น. นายพงศ์ชนัตฐ์ เลิศวรสิน 
6210125037 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ
ท่ีส่งเสริมนวัตกรรม กรณีศึกษา 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

11.00-11.30 น. นายธนกร เผือกอ่ า 
6210125042 

5. การศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ 
กรณีศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ 

11.30-12.00 น. นายรุ่ง น้ิมศิริ 
6210125045 

6. การศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท 
วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 

รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก 
 

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

6210125114 
7. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ส านักงานใหญ่ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

 

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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ด 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางศิริพร ทองวัน 

6210125053 
8. การประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ พัฒนาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
กรณีศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รศ.ดร.วีระวัฒน์  
ปันนิตามัย 

14.00-14.30 น. ร.อ.สุทธินันท์ เหรียญทอง
6210125058 

9.ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางการ
บิน ของคณะกรรมการบริหารนิรภัย
การบิน กองบิน 4 ประจ าปี พ .ศ .
2559-2563 

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

14.30-15.00 น. นางสาวณัฐชยา ปัญญาใจ 
6210125062 

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

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

15.00-15.30 น. นางสาวอาริยา ทองแฉ่ 
6210125064 

11 การศึกษาความผูกพันของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

15.30-16.00 น. นางสาวพัชรี อิ่นค า 
6210125097 

12 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษา พนักงานขายยา 
บริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ทีวายจ ากัด 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

16.00-16.30 น. นายทักษิณ แก้วเอียด 
6210125112 

13. ปัญหาการบริหารงานเทศกิจ
กรุงเทพมหานครและแนวทางการ
พัฒนา 

รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากุล 

16.30-1700 น. นางสาวสุชญา ปิยะพุทธิชัย 
6210125116 

14. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กรณีศึกษาฝ่ายทะเบียนส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์      
 รศ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา   
 ผศ.ดร.ติญทรรศน ์ประทีปพรณรงค์ 
 อ.ดร.สุภานี นวกุล    
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายจิตบุณย์ นาคอุไร 

6210125028 
1. ทฤษฎีการเกิดคอร์รัปชันของ
ต่างประเทศและประเทศไทย และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในสังคมไทย  

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นายธีรพัฒน์ สิงห์ทอง 
6210125066 

2. การศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการ
จัดท า "โครงการศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการงานต ารวจและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน  
เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ" 
ท่ีน าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
ต ารวจในระดับนโยบายและปฏิบัติ 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

10.00-10.30 น. นางสาวนพมาศ มั่นคง 
6210125077 

3. การศึกษาทัศนคติ ข้อเรียกร้อง 
ข้อจ ากัด กรณีไม่มีกฎหมายรองรับใน
การใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

10.30-11.00 น. นางสาวปริยชาต หนูแย้ม 
6210125032 

4. ศึกษาแนวทางการก าหนดให้
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีหน้าท่ี
รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

11.00-11.30 น. นางสาวศิริน สาและหมัด 
6210160014 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อน
ชั้นนักโทษเด็ดขาด กรณีศึกษาเรือนจ า
กลางบางขวาง 

รศ.ดร.เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ์ 

11.30-12.00 น. ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพล ขันทอง
6210125068 

6. สิทธิท่ีถูกลืมของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
ในปัจจุบัน 

รศ.ดร.เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ์ 

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

6210125091 
7. แนวทางการพัฒนากระบวนการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวน ระดับสถานีต ารวจ 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ถ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. นายพสิษฐ์ไกร ชิณวงศ์ 

6210125039 
8. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
พิจารณาค าอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรม
ศุลกากร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

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

9. ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
Digital ของเจ้าหน้าท่ีในการสร้างการ
รับรู้ของประชาชนการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

รศ.ดร.ประพนธ ์ 
สหพัฒนา 

14.30-15.00 น. นางสาวอณัฐธิกรณ์  
ทองสุวรรณ 
6210125038 

10. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์พิกัด
อัตราศุลกากร ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากร กองพิกัดอัตราศุลกากร กรม
ศุลกากร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

15.00-15.30 น. นายธนพล เอกรัตน์ 
6210125117 

11. การศึกษาการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวท่ีท างานในสวนทุเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 
(COVID-19) ของเกษตรกรสวนทุเรียน 
ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

15.30-16.00 น. นางสาวจุฑามาศ จันทร์งาม 
6210125113 

12. การพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าท่ีส่วน
ประสานพื้นท่ี ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

รศ .ดร. เกษมศานต ์ 
โชติชาครพันธุ์ 

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

13. การจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจการบิน
ของ ฝูงบิน 403 กองบิน 4 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

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

14. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล )ศรชล(  กรณีศึกษา
ความร่วมมือในการบริหารจัดการการ
รักษาชายฝั่งทางทะเลตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี14 

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  
      ท  

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.ปกรณ ์ ปรียากร      
 รศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์   
 ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล  
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นายปิ่นปินัทธ์  

เจริญศิริมงคล 
6210125023 

1. การศึกษาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ท่ีส่งผลต่อการท าเกษตรสมัยใหม่ของ
เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นท่ี
โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง) 

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 

09.30-10.00 น. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธ์ิ 
6210125050 

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

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

10.00-10.30 น. นางสาววรัญญา โฆสิตวิวัฒน์ 
6210125001 

3. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่งกรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

10.30-11.00 น. นางสาวธนัชพร เพชรศรายุธ 
6210125005 

4. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่ง กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

 

 

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 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            ธ 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
11.00-11.30 น. นางศรีสุดา ดีบุดศรี 

6210125006 
5. บทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัคร
สาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 65 
รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจ
ของประชาชนในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา 
ชุมชนจัดตั้งในพื้นท่ีเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

11.30-12.00 น. นายทศพร อ่องแสงคุณ 
6210125008 

6. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการคนละครึ่งกรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

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

6210125015 
7. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราชนะ กรณีศึกษา 
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

13.30-14.00 น. นางสาวไวษณวี จอกสถิตย์ 
6210125026 

8. การวิเคราะห์และประเมินมาตรการ
เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) (โครงการเรา
ชนะ) กรณีศึกษาประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

14.00-14.30 น. นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร 
6210125035 

9. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
(โครงการเราเที่ยวด้วยกัน) กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

14.30-15.00 น. นายธนาพัฒน์ พงษ์วสุธร 
6210125048 

10. การวิเคราะห์และประเมิน
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราชนะกรณีศึกษาประชาชน
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

 
 

  
      น  

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
15.00-15.30 น. นางสาวพรรณิภา  

เปลือยหนองแข้ 
6210125120 

11. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

15.30-16.00 น. นายณัฐวุฒิ แสงอุทัย 
6210125102 

12. การวิเคราะห์และประเมินผล
มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ์ 

16.00-16.30 น. นางสาวสุพรรณี กาญจนกุล 
6210125078 

13. การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานภาค
เกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้การ
ด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

16.30-17.00 น. นายพลกร อัศวโสภณ 
6210125046 

14. การศึกษาสิ่งท่ีส่งผลต่อการปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจกรณีศึกษา
กิจการเอกชนในช่วงภาวะโรค Covid-19 

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร     

 

 
            บ 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาจารย์ผู้วิพากษ์ : รศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค        
 รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์     
 อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง  
 อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ 
นักศึกษาน าเสนอคนละ 15 นาที  อาจารย์ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้วิพากษ์ 15 นาที    
 

เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00-09.30 น. นางสาวพรรษา บุนนาค 

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

รศ.ทวีศักดิ ์สูทกวาทิน 

09.30-10.00 น. นางสาวศุภวรรณ สวัสดี 
6210125012 

2. การศึกษาการให้บริการทาง
สาธารณสุขในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

10.00-10.30 น. นางสาวธิดารัตน์ คงสวัสด์ิ 
6210125054 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบาย
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้
เป็นศูนย์กลางการบินไปปฏิบัติ 

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

10.30-11.00 น. นางสาวฮุสนา รัตนาภิบาล 
6210125080 

4. แนวโน้มของปัญหาในการน าน
นโยบายไปปฏิบัติอันเกิดจาก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ.  2562 

ผศ.ดร.ปนันดา  
จันทร์สุกรี 

11.00-11.30 น. นายวิทวัส กาลมิกาล 
6210125082 

5. เส้นทางสู่ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ตาม
นโยบายของภาครัฐ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

11.30-12.00 น. นางสาวเขมนิจ ชูศรีทอง 
6210125084 

6. การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน
จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียว กรณีศึกษา  :ชุมชนริมคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. ร.ต.(หญิง)ศศิพัสย์ ชูโต 

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

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

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) 
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เวลา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
13.30-14.00 น. นางสาวโชติกา ไชยตา 

6210125111 
8. ความพึงพอใจในมาตรการช่วยเหลือ
ของภาครัฐและธนาคาร ท่ีช่วยในการ
พักช าระหน้ีของประชาชน ในวิกฤต 
Covid19 กรณีศึกษา ธนาคารเกียรติ 
   นาคินภัทร 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

14.00-14.30 น. นายนฤพัชร ศรีผดุง 
6210125052 

9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การก าหนดแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

14.30-15.00 น. นางสาวแก้วตา ชวดชัง 
6210125017 

10. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่ทองค าระหว่าง
พระราชบัญญัติแร่ พ .ศ . 2510 และ
พระราชบัญญัติแร่ พ .ศ . 2560  

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

15.00-15.30 น. นางสาวสมนึก บุญเจือ 
6210125119 

11. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

15.30-16.00 น. นายยศพล ชัยบุลวัชร 
6210125024 

12. การศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอ านวยการของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ 
ประทีปพรณรงค์ 

16.00-16.30 น. นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวพอ 
6210125049 

13. รูปแบบการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานภายใน
องค์การ กรณีศึกษานโยบายด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ
กรมการขนส่งทางบก 

รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 

16.30-17.00 น. นางสาวนันทิชา นาทอง 
6210125057 

14. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษา   :
ส่วนกลาง 

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก 
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ความซ้ำซอนของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของราชการ 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดสงขลา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

นูรอาเซียน ยูโซะ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง ความซ้ำซอนของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของราชการสวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ ่น กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสงขลา และจังหวัด

สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครงสราง ภารกิจและงบประมาณ 

ของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 2) เพ่ือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความซ้ำซอนในมิติโครงสราง 

ภารกิจ และงบประมาณ ของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary research) เก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของ ใชนัยสำคัญของขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา และ

ตามขอบเขตของการศึกษา 

ผลการศึกษาความซ้ำซอนในมิติโครงสรางและภารกิจของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

โดยแบงการศึกษาออกเปน 10 ดาน คือ 1. ดานการศึกษา 2. ดานสาธารณสุข 3. ดานสวัสดิการสังคม 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. ดานการเกษตร 6. ดานศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

7. ดานการความม่ันคง การปองกัน และรักษาความสงบ 8. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ

การผังเมือง 9. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 10. ดานการทองเที่ยวและกีฬา พบวา

โครงสรางและภารกิจหนวยงานของราชการสวนภูมิภาคมีความซ้ำซอนกับสวนทองถิ่นทั้งหมด 9 ดาน 

ไดแก ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเกษตร 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ดานศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ดานการความมั่นคง การปองกันและรักษาความสงบ ดาน

โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการผังเมือง ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดาน 

การทองเที่ยวและกีฬา สำหรับดานการศึกษาพบวาไมมีความซ้ำซอนของโครงสรางและภารกิจ เนื่องจาก

โครงสรางหนวยงานของราชการสวนภูมิภาคไมมีหนวยงานดานการศึกษา และจากการศึกษาขอมูล

ภารกิจของจังหวัดและกลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พบวาภารกิจของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความซ้ำซอนในกลุมภารกิจการใหบริการ

สาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการน้ำ มากที่สุด เชน การกอสราง ปรับปรุง

ซอมถนน และการขุดลอกลำหวย แกมลิง เปนตน และยังพบวาในระดับการบริหารงานสวนทองถ่ิน             

ยังมีพบความซ้ำซอนของภารกิจและอำนาจหนาที่ตามกฎหมายระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวยกันเอง เชน การใหบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการน้ำ เปนตน  

สำหรับผลการศึกษาความซ้ำซอนในมิติงบประมาณของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารงบประมาณลงพื้นท่ี (Area) จากแผนงานยุทธศาสตรสงเสรมิการพัฒนา

จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 33 โครงการ 69 

กิจกรรม งบประมาณ 1,672,119,300 บาท และแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวยงบประมาณของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 48 กิจกรรม งบประมาณ 7,966,153,600 บาท 

พบวาไมมีความซ้ำซอนของโครงการ/กิจกรรม/รายการ และพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ระหวางงบ

จังหวัดและกลุมจังหวัดกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
คำสำคัญ:  ความซ้ำซอน  โครงสราง ภารกิจ งบประมาณ  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน 

1. บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ กำหนดให  

รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และ

งานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย โดยยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580) มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับ
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การพัฒนาระบบการบริหารราชการในภูมิภาค ดังนี้ (1) สงเสริมใหจังหวัดหลักมีความสามารถในดาน

การบริหารจัดการและจัดการตนเองไดอยางเปนอิสระมากขึ้น เพื่อใหสามารถสรางความแตกตางบน

ฐานศักยภาพของทรัพยากรและความตองการ ของประชาชนในพื้นที่ได และสงเสริมการพัฒนาจังหวัด

รองควบคูไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก (2) การพัฒนากลไกหรือเครื ่องมือในการสนับสนุนใหเกิด          

การบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 

ภาคประชาชนและภาคสวนอื่นในสังคม (3) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองดวยการ             

มีสวนรวมและการลงทุน ของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม (4) กำหนดความสัมพันธระหวาง

การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมทั้งมี             

การถายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหชุมชนและทองถ่ิน

เขมแข็ง (5) ปรับโครงสรางและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง             

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเอื ้อตอประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นท่ี 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันท่ี 23 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มุงเนนการสรางเอกภาพแหงพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบ

บริหารราชการแผนดิน เพื่อใหการจัดทำบริการสาธารณะ การอำนวยความสะดวกแกประชาชน มี

ประสิทธ ิภาพและเกิดประสิทธิผล และใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการ

เปลี ่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ ชีวิตวิถีใหมและทิศทางที่กำหนดไว            

ตามยุทธศาสตรชาติ  

 จากขอมูลรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน เรื่อง 

การปฏิรูปโครงสรางองคกรภาครัฐ การจัดความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น : การทบทวนการจัดตั้งหนวยงานสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยูในภูมิภาค ในการประชุม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี 35/2559 วันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ไดสรุปประเด็น

ปญหาในเชิงโครงสรางท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน (1) ระบบราชการยังมีขนาดและ

บทบาทที่ไมเหมาะสมกับภารกิจของรัฐ ทำหนาที่หลากหลายทั้งเปนผูกำหนดกฎเกณฑ ควบคุมกำกับ 

(Regulator) และทำหนาที่ปฏิบัติการ (Operator) ทำใหขนาดของภาครัฐขยายตัวออกไปอยางไมมี

ขอบเขตจำกัด งบประมาณคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น (2) การบริหารงานราชการไทยโดยรวม 

เกิดความลมเหลว ทำใหไมไดรับความเชื่อมั่นและยอมรับนับถือจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน           

ทั้งในและตางประเทศ อันเนื่องมาจากการทุจริตคอรรัปชัน (3) บทบาทภารกิจและอำนาจหนาที่ของ

กระทรวง ทบวง กรม มีความหลากหลาย เหลื่อมล้ำ ซ้ำซอน และมีความรับผิดชอบที่ไมชัดเจน ซึ่งบาง

ภารกิจเปนภารกิจที ่ควรตองพิจารณายุบเลิกหรือถายโอนงานใหเอกชนหรือภาคสวนอื ่นรับไป

ดำเนินการ (4) ปจจุบันก็ยังพบวาการจำแนกการบริหารราชการสวนกลางมิไดสอดคลองกับหลักการ

แบงอำนาจอยางแทจริง เพราะมีการจัดตั้งราชการสวนกลางในสวนภูมิภาคมากขึ้น (5) โครงสรางท่ี

เปนอยูในปจจุบันยังไมสามารถบริหารงานในลักษณะที่เปนแผนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เปนภารกิจรวมกัน
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ได เพราะขาดระบบการทำงานแบบเชื่อมโยงกันเปนเครือขายแบบบูรณาการ และ (6) ในระดับการ

บริหารงานสวนทองถิ่น ยังมีประเด็นปญหาการทับซอนในการทำงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การถายโอนงานใหทองถ่ินยังไมเปนไปตามแผนข้ันตอนการกระจายอำนาจ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564            

ไดมีขอสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุม

จังหวัด วาควรใหความสำคัญกับภาพรวมงบประมาณของแตละจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย              

ที่จังหวัดวางเอาไว ควรมีการตรวจสอบขอมูลระหวางงบสวนกลางงบองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ            

งบจังหวัดรวมงบประมาณทั้งหมดที่ลงไปในแตละจังหวัด เพื่อลดความซ้ำซอน อีกทั้งจังหวัดตาง ๆ 

ไดรับงบประมาณนอยลง เนื่องจากโครงการเสนอเขามามีความซ้ำซอนกับโครงการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่งโครงการดังกลาวไดมีการถายโอนงบประมาณแลวตามระเบียบของคณะกรรมการการ

กระจายอำนาจ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมมีศักยภาพพอที่จะดำเนินการโครงการเองได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งไดรับงบประมาณลงทุนจำนวนนอย ทั้งนี้

จังหวัดควรพิจารณาแกไขปญหานี้รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรปรับปรุงแกไขระเบียบ

ใหงบจังหวัดสามารถลงไปชวยเหลือทองถิ่นได และการดำเนินงานดานงบประมาณในจังหวัดควรให   

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูนำในการแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องโครงการในจังหวัดที่มีความ

ซ้ำซอนกันระหวางหนวยงานหรือกรณีมีขอพิพาทของหนวยงานในจังหวัด 

 ดังนั้น จากความสำคัญและปญหาที่กลาวมาขางตนทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับความซ้ำซอน

ของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณ ของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นวามีความซ้ำซอน

หรือไมอยางไร เพื ่อนำผลการศึกษาที ่ไดนำมาเปนแนวทางในการลดความซ้ำซอนในภารกิจหรือ          

ความซ้ำซอนของหนวยงาน เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่เหมาะสม

ตอไป 

2. คำถามการวิจัย 

2.1 โครงสรางของราชการสวนภูมิภาค (ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค) และสวนทองถ่ิน 

(ระบบบริหารสวนทองถ่ิน) มีความซ้ำซอนกันในเรื่องอะไรบาง 

2.2 ภารกิจของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน มีความซ้ำซอนกันในภารกิจอะไรบาง 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครงสราง ภารกิจและงบประมาณ ของราชการสวนภูมิภาค 

และสวนทองถ่ิน 

3.2 เพื่อวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความซ้ำซอนในมิติโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของ

ราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรื่อง “ความซ้ำซอนของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของราชการสวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ ่น กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด

สมุทรสงคราม” โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาคนควาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้ 

 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 

 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย

ออกเปน 3 สวน ดังนี้  

  1. การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ไดแก 

1) สำนักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง (3) ทบวง ซึ่งสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และ (4) กรม หรือสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ              

เปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

  2. การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

ดังนี้ 

   2.1 จังหวัด จังหวัดเกิดจากการรวมทองที่หลาย ๆ อำเภอ ตั้งขึ้นเปนจังหวัด 

มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยการตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ (มาตรา 

52)  และเพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือ           

กลุมจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในพระราช

กฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

ในปจจุบันมีจังหวัด ทั้งสิ้น 76 จังหวัด ไมรวมกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเปนการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน 
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   อำนาจหนาที่ของจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 52/1 ไดบัญญัติอำนาจหนาที่ของจังหวัด ดังตอไปนี้ (1) นำ

ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม (3) จัดใหมีการคุมครอง 

ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ดอยโอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดาน

เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง (4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชน

สามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็วและมีคุณภาพ (5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดำเนินการตามอำนาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง 

ทบวง กรม (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

มอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกำหนด 

   การแบงสวนราชการในจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.  2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 60 ใหแบงสวนราชการของจังหวัด ดังนี้ 

   (1) สำนักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหนาสำนักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด 

   (2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของ

กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 

   2.2 อำเภอ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 61 ไดบัญญัติใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวาอำเภอ การตั้ง  

ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

   อำนาจหนาที่ของอำเภอ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 61/1 ไดบัญญัติอำนาจหนาที่ภายในเขตอำเภอ ดังตอไปนี้

อำนาจและ หนาท่ีเชนเดียวกับอำนาจหนาท่ีของจังหวัดตามมาตรา 52/1 สงเสริม สนับสนุน และจัดให

มีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐ ในลักษณะศูนยบริการรวม ประสานงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือรวมมือกับชุมชนในการดำเนินการใหมีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม และไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกล

เกลี่ยประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม 
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   การแบงสวนราชการภายในอำเภอ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 66 ไดบัญญัติใหแบงสวนราชการของอำเภอดังนี้ 

   (1) สำนักงานอำเภอ มีหนาที ่เกี ่ยวกับราชการทั ่วไปของอำเภอนั ้น ๆ มี

นายอำเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 

   (2) สวนตาง ๆ ซึ ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั ้งขึ ้นในอำเภอนั ้น มีหนาท่ี

เกี ่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั ้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจาอำเภอนั ้น ๆ เปน

ผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

  3. ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

ใชหลักการกระจายอำนาจที่สวนกลางไดมอบอำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดำเนินการ

บริหารจัดการอยางอิสระ โดยตองไมขัดตอกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน 

กิจกรรมที ่ทำไดสวนใหญจะเปนเรื ่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแกปญหาหรือการ

สนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่น ออกขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได

โดยไมขัดตอกฎหมาย ท้ังนี้ รูปแบบของการบริหารราชการสวนทองถ่ินในปจจุบัน ไดแก (1) การบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป เปนรูปแบบการบริหารสวนทองถิ่นที่มีอยูทั่วประเทศทุกจังหวัด มี               

3 ประเภท ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

และ (2) การบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบทั่วไป 

จะมีขึ้นเปนกรณี ๆ ไป สวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญ เชน เมืองหลวงหรือเมืองทองเที่ยว ซึ่งไมเหมาะสม            

ท่ีจะใชรูปแบบท่ัวไปมาใชในการปกครอง ปจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

   3.1 โครงสรางการบริหารราชการสวนทองถิ ่นในปจจุบัน การบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ ประกอบดวย 

   (1) ฝายบริหาร ซ่ึงอาจจะมีชื่อเรียกตางกัน เชน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

และนายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกเมือง

พัทยา ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดำรงตำแหนงครั้งละ 4 ป 

   (2) ฝายสภา ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีจำนวนแตกตางกัน 

ในแตละประเภทของทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด มีวาระการดำรงตำแหนงครั้งละ 4 ป 

   3.2 องคการบริหารสวนจังหวัด 

   1) โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายนิติบัญญตัิ) 

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายบริหาร) 
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   2) ขาราชการสวนจังหวัด สำหรับเจาหนาที่อื่นขององคการบริหารสวน

จังหวัดนั้น ไดแกขาราชการสวนจังหวัดซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขาราชการสวนจังหวัด มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชาและมีรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด การบริหารงานจะแบงสวนราชการภายในออกเปนสำนักและกองตาง ๆ 

เชน สำนักปลัดฯ ดูแลกิจการทั่วไปของ อบจ. กองกิจการสภาฯ ดูแลงานฝายนิติบัญญัติ (ฝายสภาฯ) 

กองแผน และงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ อบจ. กองชางรับผิดชอบทางดาน

งานชาง การกอสรางและซอมบำรุง กองคลังดูแลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ ทรัพยสิน การจัดเก็บ

รายได กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานดานการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม 

   3) อำนาจหน าท ี ่ขององค การบร ิหารส วนจ ังหว ัด  (อบจ . ) ตาม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาท่ี

ดำเนินกิจการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 45 ดังนี้ (1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดแยงตอ

กฎหมาย (2) จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการสวนทองถิ ่นอื ่นใน             

การพัฒนาทองถิ่น(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตำบลและราชการสวน

ทองถิ่นอื่น (5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงสรรใหแกสภาตำบลและราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 

6) อำนาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะ

ภายในเขตสภาตำบล (6/1) ใหความชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจรและ           

การรักษาความสงบเรียบรอย (7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม               

(7 ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (7 ตรี) 

จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนา

เด็กเล็ก (8) จัดทำกิจการใด ๆ อันเปนอำนาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหแกราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดำเนินการหรือให

องคการบริหารสวนจังหวัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนด

ไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บรรดาอำนาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค อาจมอบใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

   มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการ

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทำงบประมาณการ

จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ให
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เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย

กำหนด 

   3.3 เทศบาล  

   1) โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล เทศบาล เปนการปกครองทองถ่ิน

รูปหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอำนาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอำนาจไปให

ประชาชนในทองถิ่นมีอิสระที่จะดำเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เปนการ 

ปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเปนการจำลองรูปแบบการปกครอง

ประเทศมาใชในทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงไดกำหนดใหการจัดตั้ง การเปลี่ยน

ชื่อการเปลี่ยนแปลงเขต หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ใหกระทำเปนพระราชกฤษฎีกา

เทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

อยางไรก็ตามเทศบาลท้ัง 3 ระดับ มีโครงสรางเหมือนกัน คือ ประกอบดวย สภาเทศบาล (ซ่ึงสมาชิกมา

จากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น) และคณะเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรี

อีกจำนวนหนึ่ง) จะแตกตางกันก็เฉพาะท่ีตั้งหรือจำนวนประชากรเทานั้น 

   (1) เทศบาลตำบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ขึ้นเปนเทศบาลตำบล (เทศบาลตำบลไมไดกำหนดจำนวนราษฎรในพื้นที่ไวอยางชัดเจนเหมือนกับ

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลตำบลประกอบไปดวยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยท่ี              

สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 

   (2) เทศบาลเมือง จัดตั้งขึ ้นในทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือ

ทองถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแต 10000 คนขึ้นไป โดยประชากรเหลานั้นอยูหนาแนน

เฉลี่ยไมต่ำกวา 3000 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายไดพอสมควรแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทำ การ

จัดตั้งเทศบาลเมืองจะกระทำไดโดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง 

เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภาเทศบาลได 18 คน มีคณะเทศมนตรีได 3 คน เชนเดียวกับเทศบาลตำบล 

สวนใหญเทศบาลเมืองจะตั้งอยูในพื้นที่อำเภอเมืองเพราะเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ดังนั้น ในแตละ

จังหวัดอยางนอยจะมีเทศบาลเมือง 1 แหง อยางไรก็ตาม เทศบาลเมืองอาจจัดตั้งขึ้นในทองถิ่นอำเภอ

อ่ืนนอกจากอำเภอเมืองก็ได เชน เทศบาลเมืองบานโปง ตั้งข้ึนท่ีอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

   (3) เทศบาลนคร ตั้งขึ้นในทองถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูตั ้งแต 

50,000 คนข้ึนไป โดยประชาชนเหลานั้นอยูกันอยางหนาแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3000 คน/ตารางกิโลเมตร 

ท้ังมีรายไดพอสมควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทำ เทศบาลนครประกอบไปดวยสภาเทศบาลและ

คณะเทศมนตรี (หรือนายกเทศมนตรี) แลวแตกรณี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได 24 คน 

โดย มีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน นอกจากนี ้กฎหมายยังกำหนดใหเทศบาลนครมีหนาท่ี

แตกตางไปจากเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลอีกดวย 
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  3.4 องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

   1) โครงสรางขององคการบริหารสวนตำบล  

   องคการบริหารสวนตำบล มีสภาองคการตำบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกำหนด

นโยบายและกำกับดูแลกรรมการบริหาร ของนายกองคการบริหารสวนตำบล ซึ ่งเปนผู ใชอำนาจ

บริหารงานองคการบริหารสวนตำบล และมีพนักงานประจำที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูทำงาน

ประจำวัน โดยมีปลัดและรองปลัด อบต. เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปน

หนวยงานตาง ๆ ไดเทาที่จำเปนตามภาระหนาที่ของ อบต. แตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู เชน สำนักงานปลัด สวนการคลัง สวนสาธารณสุข สวนการศึกษา

สวนการโยธา และสภาองคการบริหารสวนตำบล 

   องคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มี

โครงสรางเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสรางขององคการบริหารสวนตำบลตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดวยสภา

องคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ 2 คน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลใดมี              

1 หมูบาน ใหหมูบานนั้นเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลจำนวน 6 คน และในกรณีท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลใดมี 2 หมูบาน ใหองคการบริหารสวนตำบลนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลหมูบานละ 3 คน สภาองคการบริหารสวนตำบลใหมีวาระ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง  

   2) อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

สภา ตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) ดังนี้               

(1) พัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) (2) มีหนาที่ตองทำตามมาตรา 

67 ดังนี้ จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและท่ี

สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 

ผูสูงอายุและพิการ คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บำรุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการ

มอบหมาย (3) มีหนาที่ที ่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค 

บริโภคและการเกษตร ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ ใหมีและสงเสริม               

กลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว บำรุงและสงเสริมการ

ประกอบอาชีพ การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หาผลประโยชน

จากทรัพยสินของ อบต. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม กิจการเกี่ยวกับการพาณิชยการทองเที่ยว 

การผังเมือง ในสวนของการบริหารงานนั้น องคการบริหารสวนตำบลมีการจัดแบงการบริหารงาน
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ออกเปน สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล และสวนตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตำบลไดตั้งข้ึน 

โดยมีพนักงานสวนตำบลเปนเจาหนาที ่ปฏิบัติงาน และองคการบริหารสวนตำบลสามารถขอให

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น ไปดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลชั่วคราวไดโดย                 

ไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดยใหผู วาราชการจังหวัดเปนผูมีอำนาจอนุญาตไดตามความจำเปน และ                

ในกรณีท่ีเปนขาราชการซ่ึงไมอยูในอำนาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทำความตกลง

กับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต

องคการบริหารสวน ตำบลหรือรวมกับสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด 

หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความยินยอม

จากสภาตำบลองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จำเปนตองทำและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูใน

อำนาจหนาท่ีของตน 

   3) อำนาจหนาที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให อบต. 

มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ

ตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก

ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ การ

สาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ การสาธารณูปการ การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

คุมครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การสงเสริมการทองเที่ยว การจัด 

การศึกษา การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู ดอยโอกาส                 

การบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน เปนตน 

  4.2 ความซ้ำซอนในการบริหารราชการแผนดิน 

   1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนา ความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารราชการใน

ภูมิภาค โดยกำหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินให

มีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับท่ี

เหมาะสม เพื ่อใหช ุมชนและทองถิ ่นเขมแข็ง และปรับโครงสรางและปรับปรุงกฎหมายเพื ่อจัด

ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเอื ้อตอประชาชนในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี  
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   2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) 

ประกาศ  ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มีเปาประสงคเพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอม

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ี

กำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๕๘ ข. ซ่ึงในการทบทวน

เพื่อจัดทำแผน การปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินครั้งนี้ ไดใหความสำคัญในการเตรยีม

ความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม    

(New Normal) และทิศทางที่กำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางภาครัฐให            

มีความโปรงใส เปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชนในความซ่ือตรง และมาตรฐานการทำงานท่ีมีคุณภาพสูง

ในระดับสากล มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สำหรับกิจกรรมการ

ปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชนตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ

ภายใตแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ

ภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และ

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพ่ือ            

ใหไดมาและรักษาไวซึ่งคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม (4) สรางความ

เขมแข็งในกำรบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีสวนรวมของประชาชน และ (5) ขจัดอุปสรรคใน

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต  

   3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินกับยุทธศาสตรชาติการ

ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินมีความเก่ียวของโดยตรงกับยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกำหนดใหภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ

ภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม              

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชน

ทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล  

   4. แนวคิดใหมในการบริหารราชการแผนดิน ในชวงหลายปที่ผานมาการ

พัฒนาขององคความรู เรื่องการบริหารราชการแผนดินท่ัวโลกมีการปรับเปลี่ยนมากยิ่งข้ึน อาทิ แนวคิด

การจัดการองคการตามภารกิจ (Agenda-Based Organization) อันเปนแนวคิดวางโครงสรางองคการ

ตาม  รูปแบบภารกิจมากกวายึดโยงตามสายบังคับบัญชา หรือแนวคิดการจัดระบบบริหารแบบ

เครือขาย (Networking Management System) ท่ีมุงเนนการเพ่ิมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียนอก

ภาครัฐ โดยอาศัยการทำงานประสานความรวมมือระหวางกันหรือแนวคิดการจัดระบบบริหารแบบมี

สวนรวม (Participative Management) ที่สงเสริมบทบาทของภาคสวนอื่น ๆ ใหมามีสวนรวมกันใน

การทำงานบริหารและบริการของภาครัฐ และสุดทายแนวคิดการจัดระบบบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Result Oriented) ที่อาศัยการประเมินผลงานตามผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์                   

ท่ีเกิดข้ึนจากการผลักดันเชิงยุทธศาสตร (สำนักงาน ก.พ.ร., 2562) 
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 4.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  ในการศึกษาครั ้งนี ้เปนการวิเคราะหความซ้ำซอนในมิติโครงสราง ภารกิจ และ

งบประมาณของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร 

(Documentary research) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (Review of  Literatures) 

เพื่อนำมาสูการสรางกรอบแนวคิดของเรื ่องที่ศึกษา และใชประกอบการวิเคราะหและประมวลผล

การศึกษา ไดแก แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน แนวคิดเก่ียวกับระบบงบประมาณ แนวคิด

เก่ียวกับความซ้ำซอนในการบริหารราชการแผนดิน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และทำการวิเคราะหขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary research) โดย             

ผูศึกษาใชนัยสำคัญของขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโครงสราง ภารกิจ อำนาจหนาท่ี และงบประมาณของ

ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถ่ิน และสรุปตามวัตถุประสงคของการศึกษาและตามขอบเขต

ของการศึกษา 

 

 

ความซ้ำซอนของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงสราง ภารกิจ และการบริหารงบประมาณ 

    1. ราชการสวนภูมิภาค :  

 - ระดับจังหวัด 

 - ระดับอำเภอ 
 

     2. ราชการสวนทองถ่ิน :  

 - องคการบริหารสวนจังหวัด 

 - เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล)  

 - องคการบริหารสวนตำบล 

ความซ้ำซอน 

1. โครงสราง ภารกิจและอำนาจหนาท่ี 

2. งบประมาณจากแผนงาน/โครงการ 

และพ้ืนท่ีในการดำเนินโครงการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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6. ผลการศึกษา 

 6.1 ความซ้ำซอนในมิติโครงสรางของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

  1) จากการศึกษาโครงสรางของสวนราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นของจังหวัด

นครราชสีมา พิษณุโลก และสมุทรสงคราม พบวาจังหวัดนครราชสีมามีสวนราชการสวนภูมิภาคระดับ

จังหวัด 33 หนวย และระดับอำเภอ 180 หนวย จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 334 แหง 

(อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตำบล 85 แหง  อบต. 243 แหง) 

จังหวัดสงขลามีสวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด 33 หนวย และระดับอำเภอ 101 หนวย จำนวน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 205 แหง (อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 11 แหง เทศบาลเมือง 35 แหง 

เทศบาลตำบล 92 แหง อบต. 280 แหง) จังหวัดพิษณุโลกมีสวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด             

34 หนวย และระดับอำเภอ 56 หนวย จำนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 205 แหง (อบจ. 1 แหง 

เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 24 แหง เทศบาลตำบล 76 แหง  อบต. 103 แหง) และจังหวัด

สมุทรสาครมีสวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด 31 หนวย และระดับอำเภอ 20 หนวย จำนวน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 205 แหง (อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 8 แหง 

เทศบาลตำบล 26 แหง  อบต. 36 แหง) ทั้งนี้ จำนวนหนวยงานสวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด

และระดับอำเภอ มีจำนวนไมเทากันซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงานที่มี

ราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของแตละกระทรวง ทบวง กรม  

  2) การจัดโครงสรางของสวนราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมีความแตกตางกัน

และไมมีความซ้ำซอนกันในทางกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยการจัดโครงสรางของสวนราชการ

สวนภูมิภาคเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ไดบัญญัติ

ใหการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัดและอำเภอ พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบงสวนราชการของหนวยงาน         

ที่มีราชการบริหารสวนภูมิภาคและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 4 เมษายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการสวนภูมิภาคที่สำนักงาน ก.พ.ร. 

กำหนด สำหรับการจัดโครงสรางของราชการสวนทองถิ่น เปนการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป 

โดยประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ซึ่งโครงสรางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสภาทองถิ่น ผูบริหารสูงสุดและหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร โดยสมาชิกทุกคน 

ในสภาทองถิ่นและผูบริหารสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทองถิ่น โดยมี

ระยะเวลาดำรงตำแหนง 4 ป เจาหนาที่บริหารหัวหนาทั้งหมดไดรับการแตงตั้งโดยผูบริหารสูงสุดท่ี

เกี่ยวของซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดโดยคณะกรรมการบุคลากรทองถิ่นของแตละ อบจ. เทศบาล 

หรือ อบต. โดยโครงสรางของ อบจ. เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายนิติบัญญัติ) ในจังหวัดหนึ่งใหมีสภาองคการบริหาร
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สวนจังหวัดอันประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎร เลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายบริหาร) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัด

และนายก อบจ. มีอำนาจแตงตั้งรองนายก อบจ. ตามกฎหมายกำหนด และเปนผูปกครองบังคับบัญชา

และมีรองนายก อบจ. กับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายก 

อบจ. ซึ่งภายในองคกรจะแบงสวนราชการภายในออกเปนสำนักและกองตาง ๆ โครงสรางเทศบาล 

เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดใหการจัดตั้ง การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง

เขต หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ใหกระทำเปนพระราชกฤษฎีกาเทศบาล มีฐานะเปน              

นิติบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร อยางไรก็ตาม

เทศบาลทั้ง 3 ระดับ มีโครงสรางเหมือนกัน คือ ประกอบดวยสภาเทศบาล (ฝายนิติบัญญัติ) ซึ่งสมาชิก

มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น และคณะเทศมนตรี (ฝายบริหาร) นายกเทศมนตรี

และเทศมนตรีอีกจำนวนหนึ่ง มาจากการเลือกของสภาเทศบาล จะแตกตางกันก็เฉพาะที ่ตั ้งหรือ 

จำนวนประชากรเทานั้น และโครงสรางขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัตสิภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล 

และนายกองคการบริหารสวนตำบล มีสภาองคการตำบลอยูในระดับสูงสุด เปนผูกำหนดนโยบายและ

กำกับดูแลกรรมการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งเปนผูใชอำนาจบริหารงานองคการ

บริหารสวนตำบล และมีพนักงานประจำที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนผูทำงานประจำวัน โดยมี           

ปลัดและรองปลัด อบต. เปนหัวหนางานบริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ได

เทาที่จำเปนตามภาระหนาที่ของ อบต. แตละแหงเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบอยู 

  3) การวิเคราะหความซ้ำซอนโครงสรางหนวยงานของราชการสวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่น โดยแบงออกเปน 10 ดาน คือ 1. ดานการศึกษา 2. ดานสาธารณสุข 3. ดานสวัสดิการสังคม             

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. ดานการเกษตร 6. ดานศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

7. ดานการความม่ันคง การปองกัน และรักษาความสงบ 8. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ

การผังเมือง 9. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 10. ดานการทองเที่ยวและกีฬา พบวา

โครงสรางหนวยงานของราชการสวนภูมิภาคมีความซ้ำซอนกับสวนทองถิ่นทั้งหมด 9 ดาน ไดแก ดาน

สาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเกษตร ดานศาสนา 

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ดานการความมั่นคง การปองกันและรักษาความสงบ ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและการผังเมือง ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดานการทองเท่ียว

และกีฬา สำหรับดานการศึกษาพบวาไมมีความซ้ำซอนของโครงสรางหนวยงาน เนื่องจากโครงสราง

หนวยงานของราชการสวนภูมิภาคไมมีหนวยงานดานการศึกษา 
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 6.2 ความซ้ำซอนในมิติภารกิจ ของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

  1) จากการประมวลขอมูลภารกิจของจังหวัดและกลุมจังหวัด และองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น โดยแบงภารกิจของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นตามโครงสรางของหนวยงาน 

ออกเปน 10 ดาน คือ 1. ดานการศึกษา 2. ดานสาธารณสุข 3. ดานสวัสดิการสังคม 4. ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. ดานการเกษตร 6. ดานศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 7. ดานการ

ความม่ันคง การปองกัน และรักษาความสงบ 8. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และการผังเมือง 

9. ดานการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 10. ดานการทองเที่ยวและกีฬา พบวาภารกิจของ

ราชการสวนภูมิภาคมีความซ้ำซอนกับสวนทองถ่ินท้ังหมด 9 ดาน ไดแก ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการ

สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเกษตร ดานศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

ดานการความมั่นคง การปองกันและรักษาความสงบ ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการ            

ผังเมือง ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และดานการทองเท่ียวและกีฬา สำหรับดานการศึกษา

พบวาไมมีความซ้ำซอนของภารกิจ เนื่องจากโครงสรางหนวยงานของราชการสวนภูมิภาคไมมีหนวยงาน

ท่ีมีภารกิจดานการศึกษา 

  2) จากการศึกษาขอมูลภารกิจของจังหวัดและกลุ มจังหวัด และองคกรปกครอง             

สวนทองถิ่น ตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย

อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาภารกิจของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

มีความซ้ำซอนในกลุมภารกิจการใหบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ

น้ำ มากท่ีสุด เชน การกอสราง ปรับปรุง และซอมถนน การขุดลอกลำหวย แกมลิง เปนตน  

  3) พบวาในระดับการบริหารงานสวนทองถิ่น ยังมีประเด็นความซ้ำซอนของภารกิจ

และอำนาจหนาที่ตามกฎหมายระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง เชน การใหบริการ

สาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการน้ำ เปนตน  

  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมคิด เลิศไพบูลย และคณะ ที่วิเคราะหการบริหาร 

งานจังหวัด พบวามีปญหาความซ้ำซอนในการจัดบริการสาธารณะ มีความซ้ำซอนในการดำเนินการ

กิจการสาธารณะระหวางสวนกลางและราชการสวนทองถิ่น และผลการศึกษาของ จรัส สุวรรณมาลา 

(2542) ที่มองวาการจัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัด มีความซ้ำซอนกันระหวางตาง ๆ เนื่องจากมี

จำนวนมากเกินไปและเปนอิสระจากกันภายใตโครงสรางการบริหารจัดการแบบแบงสวน (Fragmented  

structure) ทั้งในระดับกลุมจังหวัด/อำเภอ และระดับชุมชน ทำใหงบประมาณของรัฐใชจายอยางไมมี

ประสิทธิภาพ เพราะใชจายอยางกระจัดกระจายไมเปนระบบ นอกจากนี้ไดเสนอแนะใหทุกฝายชวยกัน

กำหนดบทบาทและสถานภาพของการปกครองสวนภูมิภาค และสวนทองถิ ่นใหชัดเจน และผล

การศึกษาของนเรศ จิตสุจริตวงศ และคณะ (2559) โครงสรางและระบบการบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่ทับซอน ทำใหเกิดปญหาการมีภารกิจหนาที่ทับซอนกับเทศบาลและองคการบริหาร              



นูรอาเซียน ยูโซะ 
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สวนตำบล ปญหาการทับซอนในขอกฎหมายและอำนาจหนาท่ี ปญหาการจัดแบงทรัพยากรของพื้นท่ี 

และปญหาในการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณ โดยสาเหตุที่ทำใหมีการซ้ำซอนกันนั้นเกิดจาก

ปญหาในขอกฎหมาย การแบงอำนาจหนาที่ที ่ไมชัดเจน ซึ ่งพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน                     

ทุกระดับ จะมีอำนาจหนาที่ที่คลายคลึงกัน จะแตกตางกันเพียงขนาดของกิจกรรมเทานั้น ซึ่งไมมีการ

แบงขนาดท่ีชัดเจน อีกท้ังในการปฏิบัติจริงยังข้ึนอยูกับความรวมมือ หรือการเจรจาตกลงดวย 

 6.3 การวิเคราะหความซ้ำซอนในมิติงบประมาณ ของราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

  จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารงบประมาณลงพื้นท่ี (Area) จากแผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 

งบจังหวัดและกลุมจังหวัด จำนวน 33 โครงการ 69 กิจกรรม งบประมาณ 1,672,119,300 บาท และ

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวยงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุน

ใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ  

48 กิจกรรม งบประมาณ 7,966,153,600 บาท นั้น ปรากฏวาไมพบความซ้ำซอนของโครงการ/

กิจกรรม/รายการ และพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ระหวางงบจังหวัดและกลุมจังหวัดกับงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ท่ีไดกลาวไววาชีวิตวิถีใหม (New Normal) 

ไดสงผลทำใหภาครัฐตองปรับบทบาทขนานใหญในดานการใหบริการของภาครัฐจะตองมีความรวดเร็ว 

ใชเวลานอย ทันตอเหตุการณ มีความเปนธรรมโปรงใส/ตรวจสอบได เขาถึงทุกกลุมโดยเนนการใหบริการ

ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อใหประชาชน

สามารถเขาถึงบริการไดดียิ่งขึ้น สวนในดานวิธีการบริหารจัดการ ตองใหความสำคัญกับการสรางการมี

สวนรวมในการทำงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการสรางความไววางใจ

ใหกับประชาชน (Public Trust) ภาครัฐจะตองเพิ่มบทบาท ในการเปนผูนำ (Lead) ในการรวมคิด  

รวมทำ รวมทั้งปรับกระบวนการ และวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการนำ

เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม ๆ มาปรับใชตามความเหมาะสม และความสามารถทางงบประมาณ            

การคลังของประเทศ ซึ่งไดกำหนดกิจกรรมการปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและ

เกิดประโยชนตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญภายใตแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบดวย (1) 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสรางองคกร และ
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ระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ (3) ปรับเปลี่ยนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งคนเกง ดีและมีความสามารถ

อยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม (4) สรางความเขมแข็งในกำรบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมี

สวนรวมของประชาชน และ (5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อให

เกิดความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต 

  นอกจากนี้ยังมีความเห็นสอดคลองกับแนวคิดใหมในการบริหารราชการแผนดิน อาทิ 

แนวคิดการจัดการองคการตามภารกิจ (Agenda-Based Organization) อันเปนแนวคิดวางโครงสราง

องคการตามรูปแบบภารกิจมากกวายึดโยงตามสายบังคับบัญชา หรือแนวคิดการจัดระบบบริหารแบบ

เครือขาย (Networking Management System) ท่ีมุงเนนการเพ่ิมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียนอก

ภาครัฐ โดยอาศัยการทำงานประสานความรวมมือระหวางกันหรือแนวคิดการจัดระบบบริหารแบบมี

สวนรวม (Participative Management) ที่สงเสริมบทบาทของภาคสวนอื่น ๆ ใหมามีสวนรวมกันใน

การทำงานบริหารและบริการของภาครัฐ และสุดทายแนวคิดการจัดระบบบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Result Oriented) ที่อาศัยการประเมินผลงานตามผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการผลักดันเชิงยุทธศาสตร (สำนักงาน ก.พ.ร., 2562) 

 7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1)  ควรมีการศึกษาความซ้ำซอนของโครงสราง ภารกิจ และงบประมาณของราชการ

สวนกลางในภูมิภาค ราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เพื่อเปรียบเทียบขอมูลความซ้ำซอนของ

โครงสราง ภารกิจ และงบประมาณในการบริหารระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางแทจริง 

  2)  ควรมีการศึกษาความซ้ำซอนของงบประมาณที่จัดสรรลงพื้นที่จังหวัด ทุกแผนงาน/

โครงการของหนวยงานราชการสวนกลาง ราชการสวนกลางในภูมิภาค ราชการสวนภูมิภาค และสวน

ทองถ่ิน เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลซ้ำซอนของงบประมาณท่ีจัดสรรลงพ้ืนท่ีท้ังหมด 

บรรณานุกรม 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562.        

(26 เมษายน 2562). ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 136, ตอนท่ี 55 ก : 13 – 15. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (2563). รายงานประจำป 2563. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด. 

จรัส สุวรรณมาลา. (2542). รัฐบาล-ทองถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย. 

 



นูรอาเซียน ยูโซะ 

 
                      
                   791 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

เจริญพงษ ศุภธีระธาดา. (2562). รายงานวิชาการสานักงบประมาณของรัฐสภา เรื ่อง การศึกษา

ผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีตอรูปแบบและวิธีการขอตั้ง

งบประมาณรายจายประจำปเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น. สำนักงบประมาณของ

รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. ตอนท่ี 92 ก : 1 – 18. 

นเรศ จิตสุจริตวงศ และสมาน งามสนิท. (2559). การบริหารพื้นที่ทับซอนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ ่นในระดับจังหวัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. สืบคนจาก https://so01.tci-

thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/56938/47322 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ. (28 สิงหาคม 2563)ราช

กิจจานุเบกษา. เลมท่ี 137, ตอนพิเศษ 198 ง : 11. 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2557. (9 มกราคม 2558). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 132, ตอนพิเศษ 

5 ง: 1 – 10. 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื ่อง การกำหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม

ราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 (11 พฤษภาคม 2554). ราชกิจจานุเบกษา. 

เลมท่ี 128, ตอนพิเศษ 54 ง : 17 – 23. 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดที่ตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 1 – 18

พ.ศ. 2562. ประกาศ ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง). (25 กุมภาพันธ 

2564). ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 134, ตอนท่ี 44 ง : 1 – 361. 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. (11 พฤศจิกายน 2561). ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 135,  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563. (25 

พฤศจกิายน 2563). ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 137, ตอนพิเศษ 236 ง : 1 – 18. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560. (6 เมษายน 2560). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 134, ตอนท่ี 

40 ก : 1 – 90. 
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สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประทศดานการบริหารราชการ

แผนดิน. (2559). รายงานเรื่องการปฏิรูปโครงสรางองคกรภาครัฐ การจัดความสัมพันธระหวาง

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน : การทบทวนการจัดตั้งหนวยงานสวนกลางท่ีไป

ปฏบิัติงานอยูในภูมิภาค. ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประทศดานการบริหารราชการ

แผนดิน. (2560). รายงานเรื่องการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและ

ขอเสนอการปฏิรูปอ่ืนท่ีเก่ียวของ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 

สมคิด เลิศไพบูลย และคณะ. (2546). สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารสวนภูมิภาคในอนาคต.ใน

การประช ุมว ิชาการร ัฐศาสตร และร ัฐประศาสนศาสตร แห งชาติ ครั้งท ี ่  4 (พ.ศ. 2546). 

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

สำนักงบประมาณ. (2563). รายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 2563 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดพิษณุโลกจังหวัด และจังหวัดสมุทรสาคร. สืบคนจาก 

https://www.bb.go.th/web/budget/province/province_bud64/index2.html 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (1 พฤศจิกายน 2560). ที่ นร 1200/ว 27. เรื่องการปรับปรุง 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2547). การศึกษาอำเภอตนแบบในการจัดบริการสาธารณะ

เพ่ือการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet). 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2548). การพัฒนาโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2549). บทบาทและคุณสมบัติของผูวาราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และการจัดทำหลักเกณฑในการสรรหาผูวาราชการ

จังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2556). โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ระบบงานตามแผนจังหวัดและกลุมจังหวัด. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557). โครงการเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหาร

ราชการในภูมิภาค และพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธของราชการบริหารสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). การปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงาน

จังหวัดใหมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2560). รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศประเทศ: ภาคกลางและภาคตะวันออก/

ภาคใต/ภาคอีสาน/ภาคเหนือ. 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). การศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารราชการในจังหวัดท่ีมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใตแผนการ

ปฏิรูปประเทศดานการบริหารราขการแผนดิน. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2564) รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564. ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

บุลากร วิชระพล 0

* 

ปนันดา จันทรสุกร 1ี

** 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

กรมโยธาธิการและผังเมือง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใชแบบสบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรกรม

โยธาธิการและผังเมือง สวนกลาง จำนวน 270 คน แลวนำขอมูลมาทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ

เชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย             

ใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาสัมประสทิธ์ิ 

สหสัมพันธแบบ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอายุการทำงานระหวาง 4-6 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 

15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท สวนใหญเปนขาราชการ และมีตำแหนงงานเปน

วิศวกรโยธา 2) คุณลักษณะงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก          

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสำคัญของงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋� = 4.26) รองลงมาคือ ความ 

 
*  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

   คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

   เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240    

** ผูชวยศาสตราจารย คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

   เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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เปนเอกลักษณของงาน (𝑋𝑋� = 4.22) และที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความมีอิสระในการทำงาน (𝑋𝑋� = 4.09) 

3) คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเม ืองโดยรวมอยู ในระดับมาก                    

เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื ่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือโอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ คาตอบแทนที่

เพียงพอและยุติธรรม 4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง พบวา กลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน

ในกรมโยธาธิการ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพการจางงาน และตำแหนงงาน แตกตางกันมีระดับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานภาพสมรส             

ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และ 5) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานและ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง พบวา ในภาพรวมคุณลักษณะงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (r = .893) 
 
คำสำคัญ: คุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน   
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A Guideline on Work Life Quality Development of 

Personnel in Department of Public Works and                  

Town & Country Planning 

 
 

Bulakorn Vicharapol* 

Pananda Chansukree** 

     Abstract 
 
 The objectives of this study were 1) to study the quality of working life of the 

Department of Public Works and Town & Country Planning's personnel; 2) to study the 

factors affecting the quality of working life of the Department of Public Works and Town 

& Country Planning's personnel; and 3) to propose guidelines. Development of quality 

of life in working for personnel of the Department of Public Works and Town & Country 

Planning by collecting data from the questionnaire from personnel of the Department 

of Public Works and Town & Country Planning, the central number of 270 people were 

analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 

deviation. The hypothesis was tested using t-test, One-way ANOVA and Pearson's 

Product Moment Correlation Coefficient statist. 

 The results of the study showed that 1) most of the samples were male. Age 

between 31-40 years old, having a bachelor's degree, single status, working between 4-6 

years, average monthly income between 15,001-20,000 baht and 20,001-25,000 baht. 
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Most of them are civil servants. and has a position as a civil engineer; 2) job characteristics 

of the personnel of the Department of Public Works and Town & Country Planning 

Overall, at a high level When considering each aspect, it was found that the importance 

of the work had the highest average (𝑋𝑋� = 4.26), followed by the uniqueness of the work. 

(𝑋𝑋� = 4.22) and the aspect with the lowest mean was the freedom to work. (𝑋𝑋� = 4.09)                    

3) The quality of working life of the personnel of the Department of Public Works and 

Town & Country Planning was at a high level. When considering each aspect, it was 

found that the aspect of collaboration and relationship with other people had the 

highest average, followed by the opportunity for competence development. and the 

aspect with the lowest average was the aspect of adequate and fair compensation.                 

4) The relationship between personal factors and quality of life of work for the Department 

of Public Works and Town Planning personnel found that factors such as gender, age, 

education level Length of service in the Public Works Department Average monthly 

income employment status and job position It is related to the quality of working life 

of the personnel of the Department of Public Works and Town & Country Planning. The 

statistical significance was at 0.05. The marital status factor was not related to the quality 

of work life of the Department of Public Works and Town Planning personnel and 5) the 

relationship between job characteristics. and quality of working life of the Department 

of Public Works and Town & Country Planning personnel. It was found that the work 

characteristics factor had a high positive correlation with the quality of working life of 

the Department of Public Works and Town & Country Planning personnel. statistically 

significant at .01. (r = .893) 
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1. บทนำ 

 การพัฒนาประเทศไทยภายใตแนวทางการพัฒนาที่กำหนดดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติที่ผานมาน้ัน สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลำดับทั้งในดานเศรษฐกิจและ

สังคม ขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับเงื ่อนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนาที่

หลีกเลี่ยงไมไดในหลายดาน ดังน้ันในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงเปนชวงเวลาที่

สำคัญที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี ่ยนเปนระบบครั ้งใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ              

และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุ นปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ             

ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา             

สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) ไดจัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เปาหมาย การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และรวมถึงหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเปนเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาใหสังคมไทยอยู ไดอยางมั ่นคง                  

เกิดภูมิคุมกัน และประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูความสมดุลและย่ังยืน 

 ดังนั้นอุตสาหกรรมกอสรางเปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางในการพัฒนาประเทศในการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ของประชาชนใหดีขึ ้นกวาเดิม ซึ ่งผลผลิตที ่ไดประกอบดวย                 

สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของมนุษย ไดแก ที่อยูอาศัย โรงงาน สถาบันการศึกษา สถาน

สาธารณสุข โครงสรางเพื่อการสื่อสารและคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ไฟฟา ประปา 

ถนน สะพาน และการชลประทาน เปนตน (ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2550) โดยกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ

กอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน 

การพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโนบายการใชประโยชนที่ดิน ระบบ

การตั ้งถิ่นฐานและโครงสรางพื ้นฐาน รวมทั ้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการกอสราง ดาน

สถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีมาตรฐานความปลอดภยัแหง

สาธารณะชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน และสิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเองที่ดี อันจะ

นำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2564)  

 จากภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองที ่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเปนงานที่ม ีความ

เกี ่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ของประชาชนใหดีขึ้นกวาเดิม ทั้งนี ้งานกอสราง                

สวนใหญมีวิธีดำเนินการหลายขั้นตอนที่ยุงยากและซับซอน ผูปฏิบัติงานกอสรางจึงจะตองมีความรู

ความสามารถทั้งในเรื่องของงานกอสราง รวมทั้งขอสัญญา และกฎระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ทำให

ผูปฏิบัติงานดานการกอสรางจะตองทำงานหนักมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ

สังคมยังสงผลตอสภาวะการปฏิบัติงาน ทำใหเกิดความเครียดและความเหน่ือยลามาก ซึ่งสงผลกระทบ

ตอสุขภาพโดยตรง เชน การขาดความสุขการปฏิบัติงานหรือการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังอาจสงผล
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กระทบตอองคการ เชน เกิดความผิดพลาด เกิดอุบตัิเหตุ ทำใหผลงานไรประสิทธิภาพ มีการขาดงาน 

และเกิดการลาออกจากงาน (รัตนาภรณ ผิวนวล และดารณี พิมพชางทอง, 2563: 68) ดังนั้นเพื่อให

พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ผูบริหารจำเปนจะตองดูแลเอาใจใสตอขั้นตอนการทำงาน เขาถึง

ความตองการของพนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการทำงาน และลักษณะงานที่ 

เอื้อตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ไมใชมองเพียงแตเรื่องของคาจางและเงินเดือนเพื่อลด

ปญหาการขาดงาน ลาออกจากงาน และเปนการสงเสริมใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางประสิทธิภาพ 

และหากองคการไมสามารถที่จะทำใหคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นได หรือทำใหคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของบุคลากรต่ำลง อาจสงผลกระทบตอองคการโดยรวม ในทางกลับกันหากองคการสามารถ

สรางคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีใหกับพนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองได จะทำใหพนักงานมีขวัญ

และกำลังใจในการทำงาน รูจักการปรับตัวใหเขากับชีวิตการทำงาน และสภาพแวดลอมการทำงานได

อยางมีความสุข กลาวไดวาพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานไป

ในทางที่ดีขึ้น หากพนักงานเกิดความพึงพอใจและรูสึกวาไดรับการตอบสนองจากองคการในสิ่งที่เปน

ปจจัยพื้นฐาน และสวัสดิการตางๆ ตรงตามความตองการจะสงผลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานสูง (สุมิดา เหมือนครุฑ, 2550: 28) 

 จากความสำคัญของคุณภาพชีวิตการทำงานดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสำรวจระดับ

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย            

จาก Walton (1974: 95) มาสนับสนุน ประกอบดวย คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการ

ทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสขุภาพ ความกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงาน โอกาสใน

การพัฒนาขีดความรูความสามารถ การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น สิทธิสวนบุคคล 

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และความเปนประโยชนตอสังคม ผลการศึกษาครั้งนีจ้ะทำให             

ไดแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 2.2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 2.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธกิาร

และผังเมือง 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

  การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธกิารและ 

ผังเมือง ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดทำ

การรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่ไดทำการศึกษาคนควาตามประเด็นดังตอไปน้ี 

 3.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 มนุษยถือไดวาเปนองคประกอบหลักขององคการ ซึ ่งสิ ่งที ่องคการจะอยู รอดภายใตการ

เปลีย่นแปลงของสังคมและการแขงขันที่สูงนั้นขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ จึงนำไปสูแนวคิด            

ที่จะรักษาและดูแลทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหอยูในองคการ โดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ ทั้งปจจัย

ทางดานสุขภาพ ความพึงพอใจในการทำงาน สถานที่ทำงาน โดยองคการมองวาการที่บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จะนำไปสูความต้ังใจทำงาน ผลงานมีคุณภาพ และเปนปจจัยที่จะชวยลด

อัตราการลาออก และปญหาอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองคการ สรางความเจริญกาวหนาใหกับองคการ            

ในอนาคต 

  3.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

  ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวางานเปนสิ่งที่สำคัญตอชีวิตมนุษย จึงมีผูให

ความสนใจแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับการทำงานที่คำนึงถึงการจัดรูปแบบงานใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึก

ที่ดี มีความพึงพอใจในการทำงาน มีแนวทางการดำรงชีวิตที่มีความสุข บรรลุเปาหมายของทั้งตนเอง

และองคการ เรียกกวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานเริ่มข้ึน

ในยุโรปในป ค.ศ. 1950 จากการวิจัย ของ Eric Trist และคณะจาก The Tavis-tock Institute of 

Human Relations ในประเทศอังกฤษ ซึ่งสนใจศึกษาวิธีที่จะทำใหองคการประสบความสำเร็จ รวมถึง

หารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีและความสัมพันธกับผลผลิต โดยมุงเนนที่การออกแบบการทำงานและ

การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งมีผลกระทบตอความพึงพอใจและผลประโยชนของพนักงาน (Cummings 

and Worley, 2001: 10-12) โดยคุณภาพชีวิตในการทำงาน เปนองคประกอบหน่ึงที่สำคัญของคุณภาพ

ชีวิต โดยเปนที่รูจักและไดรับความสนใจมาตั้งแตอดีต โดยแนวคิดนี้ไดถูกแพรขยายไปในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุมประเทศที่พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในชวงป ค.ศ. 1960 ตอมาในชวง

กลางป 1970 ประเทศเหลานี้ไดเปลี่ยนไปใหความสนใจในประเด็นที่มีความเรงดวนมากกวา เชน 

ประเด็นดานพลังงาน อยางไรก็ตามในตนป ค.ศ. 1979 กลุมประเทศตาง ๆ ไดหันกลับมาสนใจประเด็น

เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยซึ่งถือเปนทรัพยากรสำคัญในองคการมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของการ

แขงขันในระดับนานาชาติทั้งตลาดภายในและภายนอก อันเปนผลมาจากการบริหารจดัการรูปแบบใหม 

รวมถึงการจัดรูปแบบคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ไดขยายตัวมากกวาการมุ งเนนการออกแบบการ

ทำงานโดยรวมลักษณะอื ่น ๆ ของสถานที่ทำงานที่มีผลตอการเพิ ่มผลผลิตและความพึงพอใจของ
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พนักงานที ่สำคัญกวานั้นคือการเพิ ่มมิติของความเปนมนุษยซึ ่งมีความสำคัญตอประสิทธิภาพของ

องคการ (Cummings and Worley, 2001: 12) 

  Walton (1973: 95) ถือวาเปนนักวิชาการคนสำคัญที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานซึ่ง Walton ไดใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตในการทำงานเปนคำที่มีความหมาย

กวาง มิใชเพียงแตเวลาในการทำงานหรือเพียงแตกฎหมายคุมครองแรงงานเทานั้น แตหมายรวมถึง

ความตองการและความปรารถนาใหชีวิตในการทำงานในองคการน้ัน ๆ ดีข้ึนดวย 

  ตอมา Davis (1977: 53) ถือไดวาเปนนักวิชาการคนแรก ๆ ที่นำคำวา คุณภาพชีวิตใน

การทำงานมาศึกษา โดยใหคำนิยามไววา คุณภาพชีวิตในการทำงาน คือ คุณภาพของความสัมพันธ

ระหวางผู ปฏิบัติและสิ ่งแวดลอมโดยรวมในการทำงานและเนนมิติเกี ่ยวกับความสัมพันธระหวาง             

มนุษย ซึ่งมักเปนปจจัยที่ถูกละเลย นอกจากน้ี Merton (1977: 55) ไดเพิ่มเติมมิติดานจริยธรรมเขาไป

ในนิยาม ไววา คุณภาพชีวิตในการทำงานเปนคำที ่มีความหมายกวาง ครอบคลุมทั้งประเด็นดาน

จริยธรรมและสภาพในการทำงาน โดยวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพการทำงาน ความพอใจ และ

ความไมพอใจในการทำงานของบุคลากร การเพิ่มของผลผลิตและประสทิธิภาพ การไดรับความไววางใจ

ดานความมั่นคง ตลอดจนเสถียรภาพของสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ Huse and Cumming 

(1985: 198-199) ที่สรุปวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง ความสอดคลองระหวางความพึงพอใจ

ของบุคลากรกับประสิทธิภาพขององคการ หรือประสิทธิผลขององคการที่เกิดจากความเปนอยูที ่ดี               

ในการทำงานของบุคลากรอันเน่ืองมาจากการรับรูซึ่งทำใหมีความพึงพอใจในการทำงานน้ัน Huse and 

Cumming ยังอธิบายอีกวา คุณภาพชีวิตในการทำงานจะสงผลตอองคการ เชน ชวยเพิ่มผลผลิตของ

องคการ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานและสรางแรงจูงใจ ตลอดจนชวยปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร  

  ดังน้ันสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง การที่บุคลากรมีสภาพแวดลอมที่

ดีที่สามารถสงเสริมสขุภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอองคการ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาใหบุคลากรมีสภาพความเปนอยูที ่ด ีข้ึน 

สงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน ซึ่งนำไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ 

การประสบความสำเร็จขององคการ 

  3.1.2  องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

  จากความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตในการทำงาน

เขาดวยกันจำเปนตองศึกษาองคประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งมีผูที่สนใจศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานไดอธิบายถึงองคประกอบที่สามารถนำมาศึกษาและวิเคราะห ดังน้ี 
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  Walton (1973: 11-12) ไดมีการศึกษาดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยกำหนด

เกณฑหรือปจจัยที่เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงาน ซึ่งประกอบดวย 8 ประการ ดังน้ี 

  1) คาตอบแทนที ่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 

หมายถึง การไดรับคาจาง คาตอบแทนของพนักงานที่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม 

และมีความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบงานของตนกับคนอื่นที่ปฏิบัติงานลักษณะคลายคลึงกัน 

  2) สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 

Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมและสถานที่ทำงานที่เอื้อตอการทำงานของพนักงานไดอยาง

สะดวกสบาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแลวสุขภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงชั่วโมง

การทำงานที่เหมาะสม การควบคุมเสียง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา 

  3) ความกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงาน (Growth and Security) หมายถึง 

การไดรับโอกาสในความกาวหนา ความมั่นคงในอาชีพ ไปจนถึงการเลื่อนตำแหนง การโยกยายตำแหนง

หนาที่ เพื ่อเปนหลักประกันความมั ่นคงในงาน โดยพนักงานควรไดรับปจจัยตาง ๆ เชน การไดรับ

มอบหมายงานที่เพิ่มพูนความสามารถของพนักงาน ควรไดรับความรูที่จะนำไปใชประโยชนตอหนวยงาน

ในอนาคต และควรไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในแขนงของคน 

  4) โอกาสในการพ ัฒนาข ีดความรู ความสามารถ (Development of Human 

Capacities) หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานแตละคน สง              

ผลใหผูปฏิบัติงานรูสึกถึงคุณคาในตนเองและรูสึกทาทายในการทำงานของตนเอง 

  5) การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social Integration) หมายถึง 

การที่พนักงานรูสึกวาตนประสบความสำเร็จและมคุีณคา ไดรับการยอมรับ และรวมมือกันทำงาน ทำให

เกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงกับเพื่อนรวมงานมีการชวยเหลือกันและปราศจากการแบงชนช้ัน 

  6) สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism) หมายถึง การยึดหลักธรรมนูญเปนหลัก             

ในการทำงาน โดยพนักงานในองคการตองทำงานภายใตการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีอิสระและ            

ความเสมอภาคในเรื่องตาง ๆ ตามความเหมาะสม และใหความเคารพซึ่งกันและกันในมาตรฐานที่วางไว 

โดยมีสิทธิอะไรบาง และปกปองสิทธิของตนเองไดอยางไรน้ันข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของแตละองคการ 

  7) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total life space) หมายถึง การที่พนักงาน

สามารถจัดแบงเวลาไดอยางชัดเจน สรางสมดุลระหวางการทำงาน ชีวิตสวนตัว ครอบครัว และกิจกรรม

อื่น ๆ โดยมีสัดสวนเวลาที่เหมาะสม 

  8) ความเปนประโยชนตอสังคม (Social Relevance) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวา

งานที่ตนปฏิบัติมีความเกี่ยวของและมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งยังสรางประโยชนใหเกิดคุณคาจาก

การทำงานที่มีความรวมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหนวยงานตาง ๆ  ตลอดจนชุมชนและ

สังคม 
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 จากองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่กลาวรายละเอียดมาในขางตนสามารถสรุป

รายละเอียดได 8 ประการ ดังน้ี 

1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2) สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

3) ความกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงาน 

4) โอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ 

5) การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น 

6) สิทธิสวนบุคคล 

7) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

8) ความเปนประโยชนตอสังคม 

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะงาน 

 ลักษณะงานที่ดีจะเปนเสมือนแรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) ในการทำงานของ    

บุคคลที่จะทำใหเขารูสึกอยากทำงาน และผลงานที่ดีจะเปนเสมือนรางวัลที่ใหกับตนเองและถาหาก

ผลงานออกมาไมดี บุคคลก็จะพยายามมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลงานที่ไมพึงพอใจ เพื่อเพิ่มรางวลัใหกับ

ตนเองจากคุณภาพผลงานที่ดี โดยงานที่แตละบุคคลปฏิบัติอยูจะเปนอยางไรน้ันข้ึนอยูกับลักษณะของ

การออกแบบงานวาจะจดัหรือออกแบบงานอยางไร เพราะการออกแบบงาน (Design of Work) เปน  

สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทำงานของบุคคลในองคกร และมีความสำคัญโดยตรงตอการปฏิบัติงาน 

  3.2.1 ความหมายของคุณลักษณะงาน 

  คุณลักษณะของงาน เปนแนวคิดทางพฤติกรรม (Behavioral Approach) เพื่อเพิ่ม

ความสำคัญของงาน โดยออกแบบงานที่เนนลักษณะงานที่มีเหตุผล สามารถวัดไดโดยมีแนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับคุณสมบัติของงานที่จะสรางเงื่อนไขใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และเกิดผลการปฏิบัติงานที ่ดี นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงการตอบสนองที ่แตกตางของ

พนักงานตองานที่แตกตางกันดวย 

  ซึ่งการศึกษาการออกแบบงานในระยะแรกมีพื้นฐานมาจากแนวคิดดานเศรษฐศาสตร 

โดยออกแบบงานในลักษณะของการแบงงานเฉพาะดาน (Specialization) และการทำงานใหงาย 

(Simplification) เพื่อลดระยะเวลาที่พนักงานใชในการเรียนรูวิธีการทำงาน และประหยัดเวลาโดย

พนักงานไมจำเปนตองสับเปลี่ยนหนาที่หรืออุปกรณระหวางปฏิบัติงาน โดยวิธีการนี้จะพัฒนาความ

ชำนาญของพนักงานจากการทำงานเดิมซ้ำ ๆ การออกแบบงานวิธีน้ีไดรับอิทธิพลมาจากการงานเขียน

ในป 1776 ของ Adam Smith และงานเขียนในป 1835 ของ Charles Babbage (Morgeson, 2006: 

329)  
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  Hackman and Oldham (1980: 59) กลาววา คุณลักษณะงานเปนการออกแบบงาน

ซึ่งมุงเนนคุณลักษณะงานหลักในงานของพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสงผลตอแรงจูงใจในงาน ความ             

พึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน สวน Greenberg and Baron (1990: 401) กลาววา คุณลักษณะ 

งานเปนรูปแบบวิธีที่จะเพิ่มคุณคาในงานซึ่งมุงเนนมิติงานทั้ง 5 ดาน ไดแก ความหลากหลายของทักษะ 

ความมีเอกลักษณของงาน ความสำคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับงาน

ซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิดลำดับขั้นทางจิตวิทยาอันนำไปสูผลลัพธที่มีคุณประโยชนสำหรับแตละบุคคล             

เชน ความพึงพอใจในงานและสำหรับองคการ เชน ลดการลาออก โดย Nelson and Quick (2003: 

53) กลาววา คุณลักษณะงานเปนกรอบความคิดเพื่อทำใหเกิดความเขาใจ ความเหมาะสมระหวางคน

กับงานผานทางปฏิสัมพนัธระหวางมิติหลักของงานกับลำดับขั้นทางจิตวิทยาที่สำคัญภายในตัวบุคคล 

ขณะที่ Schultz and Schultz (2006: 59) กลาววา คุณลักษณะงานเปนแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่ง

กลาวถึงคุณลักษณะงานวาคุณลักษณะงานที่เฉพาะเจาะจงนำไปสูเงื่อนไขทางจิตวิทยาซึ่งทำใหเกิด             

การจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานมากข้ึนถาพนักงานมีความตองการความกาวหนา

ในอาชีพรวมดวย 

  ดังน้ันสรุปไดวา คุณลักษณะงาน หมายถึง คุณสมบัติตาง ๆ ที่อยูในงาน ที่สรางความ

รับรูในคุณคาของงาน มีผลทางจิตวิทยาและสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ

ในงาน 

  3.2.2  องคประกอบของคุณลักษณะงาน 

  Hackman and Oldham (1980: 90) ไดเสนอแนวคิดแบบจำลองคุณลักษณะงาน

โดยอาศัยแนวความคิดของ Herzberg (1968: 62) ซึ ่งเปนพื ้นฐานที ่ไดพัฒนามาเปนแบบจำลอง

คุณลักษณะของงาน ประกอบดวย 5 ประการ คือ  

  1) ความหลากหลายของทักษะ คือ ลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติไดใชความรูความสามารถ 

และทักษะที ่หลากหลายในการทำงาน เพิ ่มความรู สึกทาทายในการทำงาน ทำใหผู ปฏิบัติร ูสึกถึง          

คุณคาของงาน และเกิดความภูมิใจในตนเอง องคประกอบเรื่องความหลากหลายของทักษะน้ี เปน

สวนประกอบหนึ่งที่สามารถนำมาซึ่งการเปลี ่ยนแปลง และจะทำใหการทำงานนั้น ๆ มีคุณคาและ

ประสบผลสำเร็จ 

  2) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน คือ ลักษณะของงานผูปฏิบัติไดมีสวนรวม             

ในการทำงาน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานทั ้งหมด หรือบางสวน เปนลักษณะของ              

การหลอมรวมความมีสวนรวมระหวางผูปฏิบัติกับงาน 

  3) ความสำคัญของงาน คือลักษณะของงานที่มีความสำคัญและมีคุณคาตอบุคคล  

หรือองคกร หรือลักษณะงานที่มีความเกี่ยวพันธกับความสำเร็จของบุคคล หรือองคกร 
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  4) ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน คือ ลักษณะงานที่ผูปฏิบัติงานมีอำนาจใน           

การตัดสินใจในงานดวยตนเอง เชน การกำหนดตารางงาน การกำหนดแนวทางการทำงาน 

  5) ผลสะทอนกลับจากงาน คือลักษณะงานทีผู่ ปฏิบัติงานสามารถไดรับทราบถึงผลที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของตน เปนการใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการทำงานของตัวเอง 

  จากการศึกษาองคประกอบของคุณลักษณะงานสามารถสรุปองคประกอบได 5 ดาน 

ดังน้ี 

1) ความหลากหลายของงาน 

2) ความเปนเอกลักษณของงาน 

3) ความสำคัญของงาน 

4) ความมีอิสระในการทำงาน 

5) การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
 

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2. สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ 

3. ความกาวหนาและความม่ันคงในหนาที่การงาน 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ 

5. การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบคุคลอ่ืน 

6. สิทธิสวนบุคคล 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

8. ความเปนประโยชนตอสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. อายุการทำงานในกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

7. สถานภาพการจางงาน 

8. ตำแหนงงาน 

 

คุณลักษณะงาน 

1. ความหลากหลายของทักษะ 

2. ความเปนเอกลักษณของงาน 

3. ความสำคญัของงาน 

4. ความมีอิสระในการทำงาน 

5. การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน 
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5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ คือ บุคลากรกรมโยธาธิการและ                  

ผังเมือง สวนกลาง จำนวน 625 คน เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงคำนวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของ Yamane (1973) 

 สูตรการคำนวณตัวอยาง 

   n = 
N

1+Ne2
 

   n = จำนวนกลุมตัวอยาง 

   N = จำนวนประชากร 

   e =  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดข้ึน (0.05) 

  แทนคา 

    n = 
625

1+(625)(0.05)2
 

    = 243 

 ดังนั ้นกลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัยเทากับ 243 ตัวอยาง โดยผู วิจัยจะทำการสุ มตัวอยาง            

แบบงาย (Simple Random Sampling) ไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ บุคลากรกรม

โยธาธิการและผังเมือง สวนกลาง จำนวน 243 คน แตเน่ืองจากตองการใหขอมูลมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

จึงปรับจำนวนกลุมตัวอยางเพิ่มรอยละ 10 เปน 270 คน  โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามถูกนำมา

วิเคราะหผานสถิติ 2 ประเภท ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชงิอนุมาน 

(Inferential Statistics) โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

5.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ 

5.2  ระดับคุณลักษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการ และผัง 

เม ืองใชสถิต ิเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล ี ่ย (Mean: �̅�𝑥) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) 

5.3  วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและ           

ผังเมือง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ดวยสถิติ F-test  
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5.4  วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใชสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยแปลความหมาย              

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ดังน้ี (ประคอง กรรณสูต, 2542) 

6. ผลการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมี              

การเก็บรวบรวมขอมูลและนำเสนอเปนตารางในการประกอบการอธิบาย ซึ่งแบงผลการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะหออกเปน 4 หัวขอ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปร จำนวน รอยละ 

เพศ    

 ชาย 170 63.0 

 หญิง 100 37.0 

อายุ    

 นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 44 16.3 

 31 – 40 ป 168 62.2 

 41 – 50 ป 50 18.5 

 มากกวา 50 ปขึ้นไป 8 3.0 

ระดับการศึกษา   

 ต่ำกวาปริญญาตรี  54 20.0 

 ปริญญาตรี 184 68.1 

 สูงกวาปริญญาตรี 32 11.9 

สถานภาพสมรส   

 โสด 159 58.9 

 สมรส 103 38.1 

 แยกกันอยู/หมาย/หยาราง 8 3.0 

อายุการทำงานในกรมโยธาธิการและผังเมือง   

 1 – 3 ป  78 28.9 

 4 – 6 ป 91 33.7 

 7 – 9 ป  51 18.9 

 10 ปขึ้นไป 50 18.5 
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ตารางท่ี 1: ปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 

ตัวแปร จำนวน รอยละ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   

 ต่ำกวาหรือเทากับ 15,000 บาท   36 13.3 

 15,001 – 20,000 บาท 76 28.1 

 20,001 – 25,000 บาท 76 28.1 

 25,001 – 30,000 บาท 42 15.6 

 30,001 – 35,000 บาท 32 11.9 

 มากกวา 35,000 บาท 8 3.0 

สถานภาพการจางงาน   

 ขาราชการ 191 73.0 

 พนักงานราชการ 71 24.4 

 ลูกจาง 8 3.0 

ตำแหนงงาน   

 วิศวกรโยธา 67 24.8 

 นายชางโยธา 49 18.1 

 นักวิเคราะหผังเมือง 58 21.5 

 ชางเขียน 8 3.0 

 พนักงานวิศวกร 17 6.3 

 พนักงานนิติกร 8 3.0 

 พนักงานสถาปนิก 8 3.0 

 พนักงานโยธา 18 6.7 

 เจาพนักงานธุรการ 16 5.9 

 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 11 4.1 

 พนักงานบริหารงานท่ัวไป 10 3.7 

รวม 270 100.0 
 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มี

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เปนขาราชการ 
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ตารางท่ี 2: คุณลักษณะงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คุณลักษณะงาน 𝑿𝑿� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความหลากหลายของทักษะ 4.20 0.58 มาก 

2. ความเปนเอกลักษณของงาน 4.22 0.63 มากที่สุด 

3. ความสำคญัของงาน 4.26 0.67 มากที่สุด 

4. ความมีอิสระในการทำงาน 4.09 0.81 มาก 

5. การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน 4.19 0.69 มาก 

โดยรวม 4.19 0.57 มาก 

 
 จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดพบวา คุณลักษณะงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความสำคัญของงานมีคาเฉลี่ยสูงสดุ 

(𝑋𝑋� = 4.26) รองลงมาคือความเปนเอกลักษณของงาน (𝑋𝑋� = 4.22) ความหลากหลายของทักษะ (𝑋𝑋� = 4.20) 

การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน (𝑋𝑋� = 4.19) และความมีอิสระในการทำงาน (𝑋𝑋� = 4.09) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3: คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 𝑿𝑿� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 3.12 0.68 ปานกลาง 

2. สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.69 0.68 มาก 

3. ความกาวหนาและความม่ันคงในหนาที่การงาน 3.83 0.83 มาก 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความรูความสามารถ 3.93 0.60 มาก 

5. การทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 4.52 0.66 มากที่สุด 

6. สิทธิสวนบุคคล 3.77 0.33 มาก 

7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 3.74 0.30 มาก 

8. ความเปนประโยชนตอสังคม 3.76 0.43 มาก 

โดยรวม 3.80 0.43 มาก 

 
 จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทำงานรวมกันและ

ความสัมพันธกับบุคคลอื ่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 4.52) รองลงมาคือโอกาสในการพัฒนาขีดความรู

ความสามารถ (𝑋𝑋� = 3.93) ความกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงาน (𝑋𝑋� = 3.83) สิทธิสวนบุคคล 

(𝑋𝑋� = 3.77) ความเปนประโยชนตอสังคม (𝑋𝑋� = 3.76) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (𝑋𝑋� = 3.74) 

สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (𝑋𝑋� = 3.6) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

(𝑋𝑋� = 3.12) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4: ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

คุณลักษณะงาน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig 

(2-tailed) 

ระดับ 

ความสัมพันธ 

1. ความหลากหลายของทักษะ 0.686** 0.000 สัมพันธปานกลาง 

2. ความเปนเอกลักษณของงาน 0.985** 0.000 สัมพันธสูงที่สุด 

3. ความสำคญัของงาน 0.789** 0.000 สัมพันธสูง 

4. ความมีอิสระในการทำงาน 0.762** 0.000 สัมพันธสูง 

5. การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน 0.783** 0.000 สัมพันธสูง 

รวม 0.893** 0.000 สัมพันธสูง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

กรมโยธาธิการและผังเมือง พบวา คุณลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 (r = .893) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาความเปนเอกลักษณของงาน (r = .985) มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตใน             

การทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองมากที่สุด รองลงมาคือความสำคัญของงาน (r = 

.789) ความมีอิสระในการทำงาน (r = .783) การมีโอกาสไดรับรูผลการทำงาน (r = .762) และความ

หลากหลายของทักษะ (r = .686) ตามลำดับ 

7. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและ 

ผังเมืองในครั้งน้ีมีประเด็นที่นำมาอภิปรายสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาดังน้ี 

 7.1 ระดับคุณลักษณะงาน และระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยรวมอยู                   

ในระดับมาก โดยดานความสำคัญของงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปนเพราะบุคลากรรูสึกวางานที่ตนปฏิบัติ

อยูมีความสำคัญตอองคกร สอดคลองกับนาถรัตดา หาญชัย (2560) ไดทำการศึกษาเรื่อง ผลการศึกษา

พบวาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการศาลยุติธรรมใน

จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับณัฐวัฒม วงษชวลิตกุล และบุษยา วงษชวลิตกุล (2560) ไดทำ

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค และ
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ความสุขในการทำงานของคณาจารยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา คุณลักษณะงานของ

คณาจารยในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับวัชรพงษ อนันตวรปญญา (2563) ได

ทำการศึกษาเรื ่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณลักษณะของงานที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน                 

ตอองคกรของพนักงานธนาคารของรัฐแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับความคิดเห็นของ

พนักงานธนาคารที่มีตอคุณลักษณะงานโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผลการศึกษาพบวา 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยรวมอยูในระดับมาก  

 เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการทำงานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่นมี

คาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปนเพราะวากรมโยธาธิการและผังเมืองเปนองคกรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา

บุคลากรอยางมีคุณภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สามารถสรางความพึงพอใจใน

การทำงานใหกับบุคลากรไดเปนอยางดี สอดคลองกับพรรณพิไล ย้ิมรูปเล็ก (2554) ไดทำการศึกษาเรือ่ง 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตาบลเกาะจันทร อำเภอเกาะจันทร จังหวัด

ชลบุรี ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทำงาน พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลเกาะจันทร 

มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก สอดคลองกับธงชัย สังผอม  

และพิชิต รัชตพิบุลภพ (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

ขาราชการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกบัอุษา เทวารัตติกาล (2562) ไดทำการศึกษา

เรื ่อง ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที ่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ราชทัณฑ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจา

พนักงานราชทัณฑ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 7.2 ปจจัยที ่ส งผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง                

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงานในกรมโยธาธิการ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน สถานภาพการจางงาน และตำแหนงงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานสถานภาพ

สมรสไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบคุลากรกรมโยธาธิการและผงัเมอืง สอดคลอง

กับธงชัย สังผอม และพิชิต รัชตพิบุลภพ (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต

ในการทำงานของขาราชการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรีที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับเฟองลัดดา สุขดี (2561) ได

ทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะงานที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

พบวา อายุ และสถานภาพการเปนบุคลากรภาครัฐ ที่มีความแตกตางกัน โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิต

การทำงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับการศึกษาของรจนยี 
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แกวสุข (2563) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ ในสังกัด

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 1 สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา

พบวา  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานแตกตางกันดวยนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานคุณลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.01 สอดคลอง  

กับการศึกษาของ อารีรัตน กันทอง (2552) ไดทำศึกษาเรื่องคุณลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของพนักงานบริษัท แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

คุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคลองกับการศึกษาของเฟองลัดดา สุขดี (2561) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะงานที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ และสอดคลองกับผลการศึกษาของรจนีย  

แกวสุข (2563) ศึกษาเรื ่องปจจัยที ่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ ในสังกัดกอง

ปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 1 สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานดวยนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 7.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรู สึกวาเงินเดือนไมเพียงพอกับการดำรงชีวิตประจำวันและยังร ูส ึกวา               

ความรับผิดชอบงานสูงมากเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ไดรับ ควรพิจารณาปรับเงินเดือนใหเพียงพอ และ

เหมาะสมกับงานที่ตองรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวรรณา วงษธง (2560) ไดทำการศึกษา

เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร                

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุน ตองการใหเพิ่มวงเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและ            

คาเลาเรียนบุตรใหแกบุคลากร มีการจัดสรรงานตามภาระงานใหตรงตามตำแหนงอยางชัดเจน และ

สอดคลองกับเพ็ดสะไหม จันทะลังสี และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว พบวา ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมเทาเทียมกับบุคลากรอื่นในสายงานเดียวกัน โดย

คำนึงถึง คาใชจายการดำรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 

8. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1) ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยรวมอยู              

ในระดับมาก โดยดานความมีอิสระในการทำงานมีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นผูบริหารกรมโยธาธิการ

และผังเมืองควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถและทักษะอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบอยูอยางเต็มที่ 



บุลากร วิชระพล และปนันดา จันทรสุกรี 
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2) ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง   

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำที ่สุดดังน้ัน

ผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองควรใหความสำคัญกับการใหคาตอบแทน โดยจัดอัตราใหเหมาะสม

กับปริมาณงาน และควรจัดสวัสดิการที่เปนประโยขนในการทำงาน ซึ่งมีผลทำใหบุคลากรเกิดความ              

พึงพอใจ มีความสุขในการทำงานอันจะนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

3) ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงานในกรมโยธาธิการ 

รายไดเฉลี ่ยตอเดือน สถานภาพการจางงาน และตำแหนงงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน                

การทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง เน่ืองมาจากปจจุบันมีการบรรจุบคุลากรใหมเพิ่มข้ึน 

จึงทำใหบุคลากรมีความตองการการเติบโตในตำแหนงหนาที่ ดังนั ้นจึงควรมีการจัดฝกอบรมและ                

ใหความรูตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสในการเลื่อนตำแหนงหนาที่ที่สูงข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4) ผลการศึกษาวาปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองในระดับสูง โดยดานความเปนเอกลักษณของงาน มีความสัมพนัธ

ทางบวกในระดับสูงที่สุดกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังน้ัน

ผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองควรใหบุคลากรมีอิสระในการกำหนดขั้นตอนหรือวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานรูส ึกมีความภูมิใจในความสามารถ มีความคิดสรางสรรคและสามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง ทำใหมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

5) ผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองควรใหความสำคัญกับการพัฒนาความกาวหนาใน            

การทำงานโดยพิจารณาความกาวหนาในการทำงานใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่กำหนด ดวย 

การสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน การศึกษาดูงาน 

อบรม สัมมนา ศึกษาตอ เปนตน 

6) จากผลการศึกษาที่ได ผูวิจัยจะนำผลการศึกษาและแนวทางที่ไดของงานวิจัยน้ีนำไปเสนอ

ตอผู บังคับบัญชาเพื ่อเปนขอมูลใหแกผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจเพื ่อเปนการสงเสริม                 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองใหตรงตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยตอไป 
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ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานท่ีมีความสัมพันธกับ 

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

กรณีศึกษา บริษัทใหบริการเชาเคร่ืองจักรแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 

 

ปภาภรณ ผลศิริ0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท

ใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ ่งในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาลักษณะสวนบุคคลท่ีมี           

ผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

บริษัทใหบริการเชาเครื ่องจักรแหงหนึ ่งในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ มประชากรที ่ทำการวิจัย คือ 

พนักงานบริษัท นิชิโอะ เรนท ออล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนทั้งหมด 130 คน เครื่องมือที่ใชใน          

การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 26.0 สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา โดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตราฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหคา t-test และความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการเปรียบเทียบ

รายคู โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และใชการคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน  
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ผลการศึกษาพบวา  

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 70.8 มีอายุระหวาง 31-40 ป 

รอยละ 43.8 สถานภาพโสด รอยละ 50 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 31.5 มีรายไดตอเดือน

นอยกวา 20,000 บาท รอยละ 49.2  ตำแหนงงานระดับปฏิบัติการรอยละ 86.2 มีอายุงานระหวาง 1-5 ป 

รอยละ 65.4  

2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการทำงาน พบวา โดยรวมแลวพนักงานบริษัทใหบริการ

เชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทำงานอยูระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 โดย

ปจจัยจูงใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 และปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก            

มีคาเฉลี่ย 4.02  

3. ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการ พบวา โดยรวมแลวพนักงานมีความผูกพัน

ตอองคการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย             

และคานิยมขององคการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.36 ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

เพื่อองคการอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 และดานความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปน

สมาชิกภาพขององคการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97 

4. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุด ท่ีแตกตาง

กันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ในขณะที่รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และอายุงานที่แตกตาง

กันมีความผูกพันไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ไดแก ปจจัยดานความสำเร็จในงาน ดานลักษณะงาน               

ดานความรับ ผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ดานความกาวหนา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ดานเงินเดือนและผลตอบ แทน ดานความมั่นคงในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบาย

และการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการควบคุมดูแล มีความสัมพันธเชิงบวก               

ในระดับสูงกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.734 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
คำสำคัญ:  ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน  ความผูกพันตอองคการ  บริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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Work Motivation Factors Related to the Organizational 

Commitment of Company Employees   

Case Study: A Machine Rental Company in Bangkok 
 
 

 
Papaporn Phonsiri * 

 
 

Abstract 
 

The four objectives of the research are; 1) to study the levels of work motivation 

factors of the employees of a machine rental company in Bangkok 2) to study the level 

of organizational commitment of the employees of a machine rental company in 

Bangkok 3) to identify the relation of personal characteristics and organizational commitment 

4) to identify the relation of work motivation factors and organizational commitment. 

The research population consisted of whole 130 employees of a machine rental company 

in Bangkok. The data had been collected by using questionnaire and calculated by SPSS 

Version 26.0. The descriptive statistics for describing the data were frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing were t-test 

and One-Way ANOVA. When significant differences had been found, the comparison of 

pair by Least Significant Difference method (LSD) had been chosen for comparing, and 

also using Pearson correlation coefficient. 
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The result showed as the following;- 

1. General information of the most research population are male as 70.8%, 

aging of 31-40 years as 43.8%, single status as 50%, holding the highest education degree 

of bachelor’s degree as 31.5%, earning current salary less than 20,000 Baht as 49.2%, 

positioning in operation level as 86.2% and having worked for 1-5 years as 65.4% 

2. The analysis result of the level of work motivation factors, overall was at 

rather high level  (mean = 4.13) which motivation factors was at high level (mean as 

4.26) and maintenance factors was at rather high level (mean = 4.02)  

3. The analysis result of the level of organizational commitment, overall was 

rather high level (mean = 4.19) in terms of confidence in organization’s goals and values 

as high level  (mean = 4.36), willingness and self-devotion to work as high level (mean 

= 4.26) and desire to continue membership of the organization as high level (mean = 

3.97)  

4. The differences of personal characteristics which are gender, age, marital 

status and highest education level effect to the organizational commitment. In contrast, 

monthly income, job position and working year have no effect to the organizational 

commitment, at significant level of 0.05. 

5. Work motivation factors in terms of success of work, job characteristic, reponsibiltiy 

in assigned works, admiration and respect, salary and fringe benefit, job security, working 

environment, policy and management, relationship with colleagues and supervision 

have  positively related with the organizational commitment at a high level (r = 0.734) , 

at significant level of 0.05 

 
Keywords: Work Motivation Factors, Organization Commitment, A Machine Rental Company 

in Bangkok 
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1. บทนำ 

 ในการบริหารงานขององคการนั้นตองอาศัยทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ 4 ประการหรือ

หลักการ 4M  ประกอบดวย คน (Man)  เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ 

(Management) ซึ่งทรัพยากรที่ถือเปนหัวใจสำคัญที่สุดในการนำพาองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็คือ “ทรัพยากรมนุษย” ถือเปนความทาทายความสามารถของ

ผูบริหารองคการนั้นๆ เปนอยางมาก เนื่องจากภายในแตละองคการเองก็มีปจจัย หรือขอจำกัดตาง ๆ 

อีกหลายประการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย ทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย           

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว  องคการตองการทรัพยากรมนุษยที่จะสามารถปฏิบัติงานใหกับองคการ 

อยางเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรเองก็ตองการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคการโดยได 

รับผลตอบแทนตาง ๆ ทั้งตัวเงิน และอ่ืน ๆ ที่ยุติธรรมเปนความตองการแบบพึ่งพากันและกัน จึงเปน

หนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยเหลานั้นให

เกิดความผูกพันตอองคการ และปรารถนาท่ีจะดำรงสมาชิกภาพกับองคการตอไป  

 การสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการ จำเปนตองหาหนทางสงเสริมใหบุคลากรมีความรูสึก

มั่นคงในการทำงาน (Sense of Security) เพื่อสงเสริมใหการบริหารองคการดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค (วรรณา อาวรณ, 2557) ผูบริหารจึงตองจัดใหมีปจจัยที่สรางความพอใจเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของบุคลากรใหเหมาะสม เปนการสรางแรงจูงใจและขจัดความรูสึกไมพอใจ            

ในการทำงานของบุคลากรใหหมดไป เพ่ือใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจ มีความรักและผูกพัน

กับองคการ รวมมือรวมใจในการทำงานอยางกระตือรือรน เต็มใจที่จะชวยกันพัฒนาองคการใหเติบโต

และเจริญกาวหนาไปอยางมั่นคง ในทางตรงกันขาม หากบุคลากรเกิดความอึดอัด ไมพึงพอใจตองานท่ี

ทำอยูแลว และไมมีความผูกพันตอองคการ ก็จะสงผลกับประสิทธิภาพของงานท่ีบุคคลนั้น ๆ รับผิดชอบ

อยู หรือนำไปสูการลาออกจากองคการอยางงายดาย เกิดผลกระทบกับองคการ ทั้งในเรื่องความลาชา

ของงาน การขาดความตอเนื่องของในปฏิบัติงาน งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรรหาบุคลากรใหม ๆ  

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเกต พบวา ในชวง 1-2 ปที่ผานมานี้ อัตราการลาออก

และเขาใหมของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางสูง สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการขอจำกัดภายในขององคการที่ไมสอดคลองกับความตองการ

ของพนักงาน หรือพนักงานหลายๆคนมีความตองการที่จะหาโอกาส หรือประสบการณการทำงานใหม ๆ  

จึงลาออกไปทำงานกับบริษัทอื ่นทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเดียวกัน และพบวาเมื ่อทำงานไปได          

ระยะหนึ่ง พนักงานบางสวนขาดความกระตือรือรน การเอาใจใสในการทำงาน สงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม ขาดความตอเนื่องในการดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวได 

ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงานท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงาน เพ่ือใหทราบถึงขอเท็จจริงอันจะนำไปสูการพัฒนา 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัทใหบริการเชาเคร่ืองจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 
     824  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร   

3. เพื ่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที ่มีผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

ใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทำการศึกษา

คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 3.1 ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ  

 จุรี วรรณาเจริญกุล (2558) กลาววา แรงจูงใจ เปนกลไกสำคัญในการกระตุนพลังท่ีมีอยูภายใน

ตัวบุคคลใหกระทำกิจกรรม หรือใหมีความตองการในการปฏิบัติงานและทุมเทการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค และประสบความสำเร็จ โดยถูกกระตุนดวยสิ่งเรา หรือปจจัยจูงใจตาง ๆ เชน เงินเดือน 

คาตอบแทน การบังคับบัญชา การไดรับการยกยอง ยอมรับนับถือ ความเหมาะสมในปริมาณงานและ

ปจจัยอื่น ๆ เพื่อใหบุคคลผูปฏิบัติงานแสดงออกซึ่งความตองการในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเปน 

พลังผลักดันใหนำไปสูการบรรลุเปาหมายแรงจูงใจ มีความสำคัญตอการทำงานของบุคคลเปนอยางยิ่ง 

เพราะการทำงานใด ๆ ก็ตาม ถาจะใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองประกอบไปดวยสวนสำคัญ 

2 ประการคือ ความสามารถ หรือทักษะในการทำงานของบุคคล และการจูงใจเพื่อโนมนาวบุคคลใหใช

ความสามารถหรือทักษะในการทำงาน (จารุวรรณ กมลสินธุ, 2548) จากความหมายและคำอธิบายดงัท่ี

กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา การจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเรา ใหกระทำ            

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยาง  บุคลากรขององคการถือเปนหัวใจที่สำคัญที่ผูบริหาร

องคการจำเปนตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางแรงจูงใจในการทำงานแกบุคลากรใน

องคการนั้น ๆ เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นคงอยูในองคการและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีองคการวางไว   
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 3.2 ทฤษฎีความตองการตามลำดับข้ัน (The Hierarchy of Needs Theory) 

 อัลบราฮัม มาสโลว (Abraham H. Maslow) (1970) ไดพัฒนาทฤษฎีนี้จากการสังเกตและ

ประสบการณในฐานะนักจิตวิทยาดานมนุษยนิยม โดยสาระสำคัญของทฤษฎีนี้กลาวถึง ความตองการ

ของมนุษย มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลาและมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่มนุษยตองการจะแตกตางกัน

ตามสิ่งที่เขามีอยูแลวหรือไดรับมา เมื่อความตองการหนึ่งไดรบัการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจให

เกิดพฤติกรรมนั้นอีกตอไป และความตองการดานอื่นๆก็จะเกิดขึ้นแทนที่ความตองการเดิม แตหาก

ความตองการนั้น ๆ ไมไดรับการตอบสนองก็จะยังคงเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตอไปจนกวาความ

ตองการนั ้น ๆ จะไดรับการตอบสนอง ทฤษฎีความตองการตามลำดับชั้นของมาสโลว แบงลำดับ            

ความตองการของคนออกเปน 5 ลำดับโดยเรียงลำดับจากต่ำไปสูงสุด ไดแก 1) ความตองการทาง

กายภาพ 2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ                  

4) ความตองการมีชื่อเสียง เกียรติยศและการไดรับการยกยองทางสังคม 5) ความตองการที่จะไดรับ

ความสำเร็จในชีวิต ถึงแมวาทฤษฎีนี้ไดรับการวิพากษถึงลำดับข้ันความตองการท่ีกำหนด และมีหลักฐาน

การวิจัยบางสวนที่พบวาการเรียงลำดับขั้นความตองการไมเปนไปตามทฤษฎีที่ระบุไว แตมีนักวิชาการ

หลายทานระบุวา มาสโลวมีไดตองการใหลำดับขั้นความตองการเปนสิ่งที่ไมยืดหยุน ความตองการ

บางอยางอาจจะมีความสำคัญมากกวาความตองการอ่ืน ในทำนองเดียวกันความตองการไมจำกัดวาตอง

ไดรับการตอบสนองตามลำดับขั้นที่กำหนด (อรพินทร ชูชม, 2555 อางถึงใน ธนัญพร สุวรรณคาม, 

2559)  

 3.3 ทฤษฎีการจูงใจ “Motivation-Hygiene Theory” หรือ สองปจจ ัย “Two-factor 

Theory” ของ Frederick Herzberg  (1959, อางถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550)  

 เปนทฤษฎีที่ศึกษาความสัมพันธและทัศนคติของคนที่มีตองาน โดยแบงปจจัยควบคุมแรงจูงใจ

ออกเปน 2 กลุ มคือ กลุ มสรางแรงจูงใจ (Motivator Factors) มีอิทธ ิพลตอความพอใจในงาน                   

(Job Satisfaction) เปนกลุมที่กระตุ นและสรางแรงจูงใจในการทำงาน และกลุมรักษาความพอใจ 

(Hygiene Factors) มีอิทธิพลตอความไมพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) เปนกลุมที่ชวยปองกัน

ไมใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน ซ่ึงปจจัยหลักท่ีเฮิรซเบอรกคนพบ มี 2 ประการคือ  

1) ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยที่เกี ่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคน

ชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความ ตองการภายในบุคคลไดดวยกัน 

ไดแก ความสำเร็จในงาน (Achievement) ลักษณะของงาน (Work itself) ความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย (Responsibility) การไดรับการยอมรับ (Recognition for achievement) โอกาส

กาวหนา (Possibilities of Growth) การเลื่อนตำแหนง (Advancement) 
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2) ปจจัยค้ำจุน (Maintenance or Hygiene Factor) หรืออาจเรียกวา ปจจัยอนามัย หมายถึง 

ปจจัยที่จะค้ำจุนใหแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลอง

กับบุคคลในองคการ บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล 

ไดแก เงินเดือน (Salary) ความมั่นคงในงาน (Security) สถานะของบุคคล (Status) สภาพแวดลอมใน

การทำงาน (Working Conditions) นโยบายขององคการ (Company Policy and Administration) 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relations) การควบคุมดูแล (Supervision)  

 เฮิรซเบอรก แสดงความเห็นไววา ผูบริหารสวนมากใหความสำคัญกับปจจัยค้ำจุน เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความไมพอใจในการทำงาน แตไมไดสรางแรงงจูงใจใหเกิดขึ ้นในองคการ ไมไดทำให

ผูปฏิบัติงานสามารถทำหนาที่ไดอยางเต็มท่ี ผูบริหารควรเนนปจจัยแรงจูงใจ เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจใน

การทำงาน ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาปจจัยค้ำจุนใหอยูในระดับที่นาพอใจดวย เพื่อปองกันไมให             

เกิดความไมพอใจในการทำงาน  

 3.4 แนวค ิดหล ักการบร ิหารแบบอะม ีบาของอ ินาโมริ (Kazuo Inamori’s Amoeba 

Management System)    

 ทามกลางกระแสการแขงขันระหวางธ ุรกิจระดับโลกที ่ทว ีความรุนแรง ปญหาการทุจริต                     

คอรัปชันเปนปญหาสำคัญไปท่ัวโลก แตอินาโมริ ผูกอตั้งและผูบริหารของบริษัทเคียวเซรา คอปเปอรเรชั่น 

มีความเชื่อวา หลักปรัชญาและจริยธรรมในการบริหารของผูนำที่อยูในใจขององคการนั้น ถือเปนสิ่งท่ี

สำคัญในการบริหารธุรกิจใหรอดพนจากวิกฤตตางๆ ไปไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง การทุจริตคอรัปชัน ดังนั้น 

การบริหารจัดการที่เที่ยงธรรม จำเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักปรัชญาการ

บริหารธุรกิจที่มั่นคง ซ่ึงอินาโมริ เชื่อวาถาหากสามารถจัดการระบบดังกลาวไดสำเร็จ ก็จะปองกัน             

การทุจริตไดลวงหนา หรือหากเกิดการทุจริตขึ้นโดยไมคาดคิดก็อาจจะตรึงสถานการณไวไดทันทวงที

กอนที่ความเลวรายจะลุกลามออกไป ดังนั้น “ปรัชญาการบริหารธรุกิจที่ถูกตองเที่ยงธรรม” ที่ให

พนักงานทุกคนยึดถือรวมกันและ “ระบบการบริหารจัดการ” ที่ชวยใหสามารถจับสถานการณดาน             

การบริหารของทั่วทั้งองคการไดอยางถูกตองและทันเวลา สอดคลองกับหลักปรัชญานั้นเปนสองสิ่งที่มี

ความจำเปนตอการบริหารกิจการใหเจริญรุงเรืองอยางสมบูรณแบบ   

 หลักปรัชญาการบริหารดังกลาว คือ หลักการบริหารแบบอะมีบา หรือ Amoeba Management 

เปนกระบวนการบริหารงานที่มีเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงอินาโมริไดคิดคนขึ้นในขณะที่เปนผูบริหารเคียว             

เซราคอรปอเรชั่น มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) สรางระบบบัญชีท่ีสะทอนกลไกตลาดภายในหนวยงาน

ตาง ๆ ขององคการ (Market-Oriented Divisional Accounting System) 2) พัฒนาใหเกิดผูนำองคการ 

ท่ีตระหนักในเรื่องการบริการจัดการ 3) ทำใหเกิดการบริหารจัดการโดยทุกคน (Management by ALL)  
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 หลักการบริหารแบบอะมีบา เปนการบริหารแบบแบงองคการของบริษัทออกเปนหนวยเล็ก ๆ 

เรียกวา “อะมีบา” และแตงตั้งบุคลากรภายในบริษัทใหเปนผูนำของหนวยนั้น ๆ ทำหนาที่รับผิดชอบ

การบริหาร ผูนำของแตละอะมีบาจะเปนแกนนำในการวางแผน และระดมสติปญญาและความพยายาม

ของสมาชิกทุกคนในอะมีบาใหดำเนินงานตามแผนจนบรรลุเปาหมาย การทำงานตามแนวทางที่วานี้

พนักงานบริษัทแตละคนจะรูสึกวาตัวเองเปนตัวเอกท่ีหนางาน ถือเปนการรวมบริหารโดยความสมัครใจ 

ตรงตามเปาหมายหลักของ “การบริหารธุรกิจท่ีทุกคนมีสวนรวม”  นอกจากนั้น ยังใชระบบการควบคุม

จัดการผลกำไรอยางละเอียดถี่ถวนแยกตามแผนกงานขึ้นมา เพื่อใหสามารถจับภาพการบริหารธุรกิจ

ของอะมีบาแตละหนวยไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริง พรอมกับปรับปรุงการบริหารใหมีความ

โปรงใส เพ่ือใหทุกคนไดรับรูความเปนไปของการบริหารในแตละแผนกงาน และเนื่องจากการบริหารธุรกิจ

แบบอะมีบาจะตองมีปรัชญาการบริหารธุรกิจที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กุญแจสำคัญในการสราง

แรงจูงใจใหพนักงาน (The Seven Keys to Motivating Employees) ที่อินาโมริใชในการบริหารบุคลากร 

ในองคการ มี 7 ประการ ดังนี้ 1) มองพนักงานใหเปนหุนสวน (Embrace Employees as Partners) 

2) สรางความเคารพและการยอมรับจากพนักงาน (Gain the Respect and Admiration of Employees) 

3) บอกพนักงานถึงความสำคัญของงานของพวกเขา (Tell Employees about the Significance of 

Their Work) 4) มีว ิส ัยท ัศน ท ี ่ย ิ ่ งใหญเพ ื ่อบร ิษ ัท (Have a Grand Vision for the Company)                    

5) กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของบริษัทอยางชัดเจน (Clarify the Mission and Purpose of 

the Company) 6) แบงปนปรัชญาความคิดใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง (Continually Share Your 

Philosophy with Your Employees) 7) ยกระดับจิตใจและขีดจำกัดความสามารถของตนเอง (Elevate  

Your Own Character) 

 3.5 ความหมายและความสำคัญของความผูกพันตอองคการ 

 มารช และแมนาริ (Marsh & Mannari, 1977, อางถึงใน พรรณี ศิร ิว ุฒิ, 2548) ไดให

ความหมายของคำวาความผูกพันตอองคการวา ระดับความมากนอยของความรูสึกเปนเจาของ หรือ

ความจงรักภักดีที่มีตอองคการ การยอมรับเปาหมายขององคการ และการประเมินองคการในทางที่ดี  

ความผูกพันองคการวาเปนความรูสึกหรือทัศนคติบุคคลและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตอองคการ               

ท่ีตนอยู โดยยอมรับจุดมุงหมายขององคการ รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ เต็มใจและมุงม่ันท่ีจะ

ใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อความสำเร็จขององคการ มีความจงรักภักดีตอองคการที่เขาปฏิบัติงาน

อยูและตองการอยูกับองคการตอไป (กัญยชกร ชัยนภัสภมร, 2550 อางถึงในสมจิตร จันทรเพ็ญ, 2557)  

ความผูกพันตอองคการมีความสำคัญอยางมาก เพราะทำใหองคการไดมาซึ่งพนักงานที่ทุมเทกำลังกาย 

กำลังใจ ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการ ทำใหองคการไดรับประโยชนมากมายทั้งดาน

อัตราการขาดงาน อัตราการลาออก หรือเปลี่ยนงานและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื ่อให

บรรลุเปาหมายขององคการ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด

ไว (ธนนันท ทะสุใจ, 2547)  
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 3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 พอรตเตอรและสเตียรส (Porter and Steers, 1983, อางถึงใน สุกัญญา จันทรมณี, 2557) 

กลาวถึง ความผูกพันตอองคการวา หมายถึง 

1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง 

การที่บุคลากรและเปาหมายขององคการไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีความสอดคลองกัน เมื่อบุคคล

พิจารณาแลววาบรรทัดฐานและระบบคานิยมขององคการเปนที่ยอมรับได ก็จะแสดงตนวาเห็นดวย 

และยอมรับกับจุดมุงหมายขององคการ บุคคลจะประเมินองคการและรูสึกตอองคการในทางที่ดี รูสึก

ยินดีและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งขององคการ มีแนวโนมที่จะมีสวนรวมกับ

กิจกรรมตางๆ ขององคการ เชื่อวาองคการจะสามารถนำบุคคลนั้นๆ มุงสูความสำเร็จได และมองเห็น

แนวทางที่จะทำใหองคการบรรลุถึงเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวาไดอยูภายใตสภาวะที่มีโอกาส และ

สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได 

2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ หมายถึง 

การแสดงความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจ และตั ้งใจที ่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาใน               

การทำงานที่ดีซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมความสม่ำเสมอ ความคงเสนคงวาในการทำงาน 

ใชความพยายามอยางมากเพื่อตอบสนอง หรือมุงสูเปาหมายขององคการ มีความคิดเสมอวางานคือ 

วิถีทางที ่ตนสามารถทำประโยชนใหกับองคการใหบรรลุเปาหมายไดสำเร็จ จึงสงผลใหมีผลงาน                

การปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีดีเหนือบุคคลอ่ืนๆ เม่ือเกิดปญหาใดๆ ข้ึน ก็จะพยายามชวยกันแกไขปญหา 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดำรงรักษาความเปนสมาชิกขององคการตอไป หมายถึง 

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีซื่อสัตยตอองคการ เปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไมยาย               

หรือทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมยายไปไหนเปนการแสดงให

เห็นถึงความไมเต็มใจหรือการปฏิเสธที่จะลาออกจากองคการ หรือเปลี่ยนงานแมวาจะเปนการเพ่ิม

เงินเดือน รายได สถานภาพ ตำแหนง ความมีอิสรภาพทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานที่ดี เปนความตั้งใจและปรารถนาอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป เพื่อทำงานให

บรรลุตามเปาหมายขององคการ ไมคิดที่จะลาออกไมวาองคการจะอยูในสภาวะปกติ หรือวิกฤตอัน

เนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ 

 ความผูกพันตอองคการเปนขั้นตอนหนึ่งในสามขั้นของความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ

ในกระบวนการเก่ียวพันกับองคการ (Organizational Attachment) ไดแก  

1. การเขาเปนสมาชิกขององคการ (Organizational Entry) เปนขั้นตอนแรกที่บุคคลเลือก

เขาเปนสมาชิกในองคการใดองคการหนึ่ง  

2. ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) เปนขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจ 

ที่จะมีความผูกพันลึกซึ ้งตอองคการ โดยจะเนนที่ขอบเขตของความรูสึกของบุคคลที่เปนอันหนึ่ง                 
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อันเดียวกันกับเปาหมายขององคการ คานิยมการเปนสมาชิกในองคการ มีความตั้งใจที่จะทำงาน            

หนักเพื่อความสำเร็จโดยรวมขององคการหรือความเปนสมาชิกขององคการ ทั้งนี้ พนักงานที่มีความ

ผูกพันตอองคการในระดับสูง จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับต่ำ มีความโนมเอียงท่ีจะ

มีสวนรวมกับองคการ พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการในระดับต่ำ ผลการปฏิบัติงานจะอยูใน            

ระดับต่ำ มีความโนมเอียงท่ีจะถอยหางจากองคการ มีอัตราการขาดงานและลาออกในเกณฑท่ีสูง  

3. การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เปนขั้นตอน

สุดทายของกระบวนการเกี่ยวพันกับองคการ (Organizational Attachment Process) เปนขั้นตอนท่ี

บุคคลตัดสินใจท่ีจะอยูกับองคการหรือออกจากองคการ  

 สเตียรส ยังไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่กำหนดความผูกพันตอองคการไว  3 กลุม 

ไดแก 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 

ระยะเวลาการทำงานในองคการ ระดับ ตำแหนง 

2. ลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติรับผิดชอบอยู ไดแก ความมีอิสระ             

ในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

และผลปอนกลับของงาน 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมปจจัยที่คาดวา              

จะมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ไวดังนี้ ตัวแปรอิสระ ไดแก  ลักษณะ

สวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน 

และอายุงาน ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ประกอบดวย ดานความสำเร็จในงาน ดานลักษณะงาน             

ดานความรับผิดชอบตองานที ่ไดรับมอบหมาย ดานความกาวหนาในการทำงาน  ดานการไดรับ               

การยอมรับนับถือ ดานเงินเดือนและผลตอบแทน ดานความมั ่นคงในงาน ดานสภาพแวดลอมใน              

การทำงาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และดาน

การควบคุมดูแล โดยความสัมพันธของกรอบแนวคิด สามารถเขียนไดดังภาพท่ี 1 
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         ตัวแปรตน (Independent Variable)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 130 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) โดยจะเก็บขอมูลจาก

ทุกๆหนวยของประชากร คือพนักงานทั้งหมด 130 คน ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยสง              

ใหประชากรตอบตามขอเท็จจริง และทำการรับแบบสอบถามคืนหลังจากวันที่ทำการสง 5 วัน เมื่อได  

รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับมาแลวจึงทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม และ    

นำขอมูลไปประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Version 26.0 และเสนอผลการศึกษาโดยใชการ

แจกแจงความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

การวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Coefficient)  

ลักษณะสวนบุคคล 

เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดตอเดือน, ตำแหนงงาน , อายุงาน 

ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน 

ปจจัยจูงใจ 

- ความสำเร็จในงาน  

- ลักษณะงาน 

- ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ความกาวหนาในการทำงาน 

- การไดรับการยอมรับนับถือ  

ปจจัยค้ำจนุ 

- เงินเดือนและผลตอบแทน  

- ความมั่นคงในงาน 

- สภาพแวดลอมในการทำงาน 

- นโยบายและการบริหารงานขององคการ 

- ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  

- การควบคุมดูแล 

ความผูกพันตอองคการ 

ของพนักงานบริษัท  

ใหบริการเชาเคร่ืองจักร       

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
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6. สมมติฐานการวิจัย  

 1.  พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะสวนบุคคล

ท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

 2.  ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

7. ผลการศึกษา  

 การศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษัทพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาไดนำเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการอธิบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 7.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร 

ลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 92 70.8 

หญิง 38 29.2 

รวม 130 100.0 

2. อายุ   

21–30 ป 43 33.1 

31–40 ป 57 43.8 

41–50 ป 23 17.7 

51 ป ข้ึนไป 7 5.4 

รวม 130 100.0 

3. สถานภาพสมรส   

โสด 65 50.0 

สมรส 57 43.8 

หยาราง / หมาย 8 6.2 

รวม 130 100.0 

4. ระดับการศึกษาสงูสุด   

มัธยมศึกษาตอนตน 39 30.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 20 15.4 

อนุปริญญา 27 20.8 

ปริญญาตรี 41 31.5 
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ลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

สูงกวาปริญญาตรี 3 2.3 

รวม 130 100.0 

1. รายไดตอเดือน   

นอยกวา 20,000 บาท 64 49.2 

20,001–30,000 บาท 50 38.5 

30,001–40,000 บาท 8 6.2 

40,001–50,000 บาท 3 2.3 

50,001–60,000 บาท 1 0.8 

60,001 บาทข้ึนไป 4 3.1 

รวม 130 100.0 

2. ตำแหนงงาน   

ระดับปฏิบัติการ 112 86.2 

ระดับหัวหนางาน 13 10.0 

ระดับบริหาร 5 3.8 

รวม 130 100.0 

3. อายุงาน   

1-5 ป 85 65.4 

6-10 ป 28 21.5 

11-15 ป 9 6.9 

16-20 ป 6 4.6 

21 ปข้ึนไป 2 1.5 

รวม 130 100.0 
 

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สวนใหญ

เปนเพศชาย มีจำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 70.8 มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 57 คน คิดเปน      

รอยละ 43.8 มีสถานภาพสมรส จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 43.8 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท จำนวน 64 คน คิดเปน         

รอยละ 49.2 ตำแหนงงานระดับปฏิบัติการ 112 คน คิดเปนรอยละ 86.2 มีอายุงานระหวาง 1-5 ป 

จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 65.4 
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 7.2 ผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน 

 จากการศึกษา คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน

บริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานใหความสำคัญกับปจจัย              

ในแตละดาน โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากไปหานอย ไดดังนี้  มากที่สุด คือ ดานความรับผิดชอบ             

ตองานที่ไดรับมอบหมาย รองลงมา คือ ดานลักษณะงาน ดานความสำเร็จในงาน ดานการควบคุมดูแล 

ดานความกาวหนา ดานความมั่นคงในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานนโยบายและการบริหาร 

ดานความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และ ดานเงินเดือนและ

ผลตอบแทน นอยที่สุด  จึงสามารถสรุปไดวา พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับปจจัยจูงใจมากกวาปจจัยค้ำจุน ดังจะเห็นไดจากคะแนนคาเฉลี่ยท่ี

มากที่สุด 3 ลำดับแรกเปนปจจัยดานจูงใจ และเมื่อพิจารณาจากขอมูลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตราฐานของคะแนนความคิดเห็นในแตละดาน พบวา  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยค้ำจุน

ดานเงินเดือนและผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดานการควบคุมดูแล มีความ

แตกตางกันมากท่ีสุด  

ตารางท่ี 1: แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน

โดยรวม 

ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน 
ความคิดเห็น 

𝒙𝒙� SD ระดับ 

ปจจัยจูงใจ 4.26 0.52 มากท่ีสุด 

1. ดานความสำเรจ็ในงาน 4.23 0.61 มากท่ีสุด 

2. ดานลักษณะงาน 4.39 0.57 มากท่ีสุด 

3. ดานความรบัผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย 4.48 0.56 มากท่ีสุด 

4. ดานความกาวหนา 4.14 0.70 มาก 

5. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 4.06 0.63 มาก 

ปจจัยค้ำจนุ 4.02 0.59 มาก 

6. ดานเงินเดือนและผลตอบแทน 3.67 0.86 มาก 

7. ดานความมั่นคงในงาน 4.12 0.69 มาก 

8. ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 4.02 0.77 มาก 

9. ดานนโยบายและการบรหิาร 4.04 0.73 มาก 

10. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 4.03 0.62 มาก 

11. ดานการควบคมุดูแล 4.22 0.77 มาก 

รวม 4.13 0.52 มาก 
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 7.3 ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 จากการศึกษา คะแนนความคิดเห็นเกี ่ยวกับความผูกพันพนักงานบริษัทใหบริการเชา

เครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา  โดยรวมแลวพนักงานมีความผูกพันตอองคการอยูใน

ระดับสูง เมื่อพิจารณาคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดานตาง ๆ คะแนนเฉลี่ย 

รวมเรียงลำดับมากไปหานอย พบวา ดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ อยูในเกณฑสูงมาก ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อองคการ อยูในเกณฑ          

สูงมาก และดานความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการอยูในเกณฑสูง และ

เมื่อพิจารณาจากขอมูลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตราฐานของคะแนนความคิดเห็นในแตละดาน 

พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

มีความแตกตางกันมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 2:  แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวม 

ความผูกพันตอองคการ 
ระดับความคิดเห็น 

𝐱𝐱� SD ระดับ 

ความเช่ือมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ 

4.36 0.59 มากท่ีสุด 

 

ความเตม็ใจท่ีจะทุมเทความพยายามเพ่ือองคการ 4.26 0.67 มากท่ีสุด 

ความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพของ

องคการ 

3.97 0.80 มาก 

รวม 4.19 0.61 มาก 

 

 7.4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามสมมติฐานงานวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะ

สวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหคา t-test และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหวางลักษณะ

สวนบุคคล กับความผูกพันตอองคการ พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดท่ี

แตกตางกันมีผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ในขณะที่รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และ

อายุงานที่แตกตางกันไมมีผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 
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ตารางท่ี 3: แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ Sig. สถิติท่ีใช 

1. พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.001 t-test 

2. พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.002 One-Way 

ANOVA 

3. พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.010 One-Way 

ANOVA 

4. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.001 One-Way 

ANOVA 

5.  พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.150 One-Way 

ANOVA 

6.  พนักงานท่ีมีตำแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพัน

ตอองคการแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.962 One-Way 

ANOVA 

7. พนักงานท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.311 One-Way 

ANOVA 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร    

 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดยใชสถิติ

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) พบวา 

ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานมีความสมัพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทใหบริการเชา

เครื ่องจักรแหงหนึ ่งแหงหนึ ่งในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง โดยพบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ

ปานกลางกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการ ดานความ

เชื่อม่ัน ดานความเต็มใจ ดานความปรารถนา 
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ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจในการทำงานกับความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร   
 

ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน 

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ดานความ

เชื่อมั่น 

ดานความ 

เต็มใจ 

ดานความ

ปรารถนา 
รวม 

ปจจัยจูงใจ 0.621** 0.544** 0.621** 0.664** 

1.ดานความ สำเร็จในงาน 0.513** 0.486** 0.455** 0.535** 

2.ดานลักษณะงาน 0.530** 0.413** 0.537** 0.550** 

3.ดานความรับ ผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 0.478** 0.365** 0.397** 0.452** 

4.ดานความกาว หนา 0.557** 0.488** 0.635** 0.632** 

5.ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 0.526** 0.521** 0.564** 0.603** 

ปจจัยค้ำจุน 0.680** 0.569** 0.656** 0.705** 

6.ดานเงินเดือนและผลตอบแทน 0.486** 0.448** 0.616** 0.589** 

7.ดานความมั่นคงในงาน 0.661** 0.605** 0.650** 0.711** 

8.ดานสภาพแวดลอมในกาทำงาน 0.510** 0.341** 0.437** 0.469** 

9.ดานนโยบายและการบรหิาร 0.621** 0.505** 0.614** 0.645** 

10.ดานความ สัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 0.437** 0.441** 0.448** 0.495** 

11.ดานการควบคุมดูแล 0.540** 0.397** 0.362** 0.464** 

ภาพรวมเฉลี่ย 0.699** 0.596** 0.684** 0.734** 

   ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Sig. 2-tailed = 0.000) 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องปจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทใหบริการเชาเครื่องจักรแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ผูศึกษาไดให

ขอเสนอแนะดังนี้  

 8.1  ขอเสนอแนะตอองคการ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา ระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการในดานตาง ๆ อยูใน

ระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานความเชื่อม่ัน

เชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามเพื่อองคการ และความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ ใหเกิด         

การมีสวนรวมในการเติบโตขององคการ และเปนแรงสำคัญในการผลักดันใหองคการบรรลุผลสำเร็จ   

ตามเปาหมายที่ตั้งไว ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางสำหรับการบริหารเพื่อใหพนักงานเกิดความผูกพัน

องคการ ดังตอไปนี้  
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 1. ปจจัยดานความสำเร็จในงาน  

  - เมื ่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานในโครงการสำคัญๆที่ตนไดรับมอบหมาย หรือ

รับผิดชอบสำเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบังคับบัญชาควรตองกลาวคำชมเชย ท้ังตอพนักงานนั้น ๆ หรือภายใน

แผนกเพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ และเพ่ือเปนตัวอยางอันดีใหกับพนักงานคนอ่ืน ๆ  

 2. ปจจัยดานลักษณะของงาน  

  -  ควรตองจัดทำเสนทางการเติบโตในสายงานของแตละลักษณะงาน คำอธิบาย 

ลักษณะงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานรายบุคคลอยางชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว เพื่อใหทราบถึงเปาหมายและเสนทางการเจริญเติบโตที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหพนักงาน              

ทุกคนมีจุดมุงหมายสำหรับการทำงาน และเกิดแรงจูงใจที่จะทุมเทแรงกายแรงใจ ทำงานใหบรรลุ

เปาหมายนั้น ๆ 

   -  ควรจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายใน และนอกองคการเพื ่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานในสายงานนั้น ๆ ใหมีความถี่มากขึ้น ทักษะเพิ่มเติมจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 3.  ปจจัยดานความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  

  -  ควรจัดใหมีการกำหนดขอบเขตงานท่ีแตละบุคคลตองรับผิดชอบและระยะเวลา 

การปฏิบัติงานใหชัดเจน จัดทำใหมีลายลักษณอักษรเปนทางการ โดยพิจารณามอบหมายงานใหตรงกับ

ตำแหนงความรับผิดชอบ และความรูความสามารถของแตละคน 

  -  ผูบังคับบัญชาควรมีการติดตาม สอบถามถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงาน ชวย

ใหคำแนะนำแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ เพื ่อทำใหพนักงานที ่รับผิดชอบงานนั ้น ๆ สามารถ

ปฏิบัติงานลุลวงไปไดอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 4.  ปจจัยดานความกาวหนาในการทำงาน 

  -  ควรจัดทำหลักเกณฑใน การประเมินผลสำหรับการพิจารณาปรับตำแหนงที ่เทา

เทียม โปรงใส พนักงานสามารถตรวจสอบของตนเองได  

  -  ควรจัดทำหลักเกณฑ การพิจารณาเลื่อนตำแหนงใหเปนรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให

พนักงานสามารถมองเห็นเสนทางการเติบโตในสายงานของตนเองคราวๆ เพ่ือเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา

ศักยภาพของตนใหเหมาะสม เพียงพอสำหรับการพิจารณาปรับตำแหนง 

  -  ควรจัดใหพนักงานไดรับการอบรมทักษะที่จำเปน และจะเกิดประโยชนตอการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในตำแหนงหัวหนางานใหมากข้ึน  
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 5.  ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

  -   ผูบริหารควรแสดงออกถึงการใหความสำคัญแกพนักงานทุกระดับ รับฟงความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะจากพนักงานทุก ๆ ระดับ  

 6.  ปจจัยดานเงินเดือนและผลตอบแทน  

  -   เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น ควรมีการสำรวจเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ท้ัง           

ในและนอกอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งบริษัทชั้นนำอื่นๆในประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบฐาน              

การจายเงินเดือน คาเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่น ๆ เพื่อใหสอดคลองกับคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ ณ ขณะ

ปจจุบันนั้น ๆ มิใชเพียงแคอิงตามหลักเกณฑการพิจารณาของบริษัทแมเพียงอยางเดียว  

  -   ปลูกฝงคานิยมในเรื ่องการชมเชย ใหรางวัลเพื ่อสรางขวัญและกำลังใจให แก

พนักงานที่ทำความดี หรือสรางคุณประโยชนใหแกองคการ โดยมีการประกาศอยางเปนทางการเพ่ือ            

ใหพนักงานคนอ่ืน ๆ ไดรวมรับรู ชื่นชม และยึดถือเปนแบบอยาง  

 7.  ปจจัยดานความม่ันคงในงาน 

  -  ผู บริหารและผู บังคับบัญชาควรใหอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานกับ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี โดยชอบดวยกฎหมายและไดรับความคุมครองจากองคการ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มกำลังความสามารถ สรางความรูสึกม่ันคงในงาน 

 8. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

  -  ควรใหความสำคัญกับการแบงพื้นที่ในสถานที่ทำงานใหเปนสัดสวนอยางเหมาะสม 

เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกใหพนักงานไดปฏิบัติงานดวยความราบรื่น 

  -  ควรจัดใหมี Big Cleaning Day ในแตละสาขาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให

สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เรียบรอย มีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนการปลูกฝง

คานิยมการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความเรียบรอย เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  

 9. ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ 

  -   ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนลงไปในทุกระดับชั้นถึงแนวทางการบริหารงาน คานิยม 

และเปาหมายขององคการเพื่อใหเกิดการรับรู และความรวมมือในการทุมเททำงานใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ   

  -  ควรมีการกระจายอำนาจการบริหาร การตัดสินใจบางสวนลงไปใหพนักงานคนไทย

ในระดับบริหาร และระดับหัวหนางานใหมากขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว และชวย 

สรางความรูสึกการีสวนรวม เปนเจาของใหแกพนักงานระดับบริหารใหเพ่ิมข้ึน 
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 10.  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  

  -   จัดกิจกรรมที่เชื ่อมความสัมพันธระหวางฝาย ระหวางสาขาใหมากขึ้นกวาเดิม 

เพ่ือใหพนักงานท่ีตองทำงานเก่ียวของกัน ไดมีโอกาสทำความรูจักกันมากข้ึน  

  -   จัดทำวารสารภายในองคการ เพ่ือแบงปนขาวสาร และขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชน

กับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน อาทิ สุขภาพ งานอดิเรก เพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธที ่ดีของคนใน

องคการ 

 11.  ปจจัยดานการควบคุมดูแล 

  -   ผู บังคับบัญชาในแตละสายงาน มีการกำหนดแนวทางการทำงานที ่ชัดเจนให

ผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจน ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของแตละลำดับขั้นตำแหนง เพื่อสราง

ความรับผิดชอบ และความสามัคคี การทำงานรวมกันของคนในทีม 

  -   มีการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานใหชัดเจน เพื่อใหผู ใตบังคับบัญชาฝกฝน 

เรียนรูการบริหารจัดการเวลาในการทำงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได 

  -   เมื ่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือเกิดปญหาใด ๆ ในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดตอความเสียหายนั้น ๆ ในฐานะผูนำ

ทีม 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะสงผลตอความผูกพันตอองคการ เชน วัฒนธรรม

องคการ ภาวะผูนำ คุณภาพชีวิตในการทำงาน เปนตน  

  2.  ควรศึกษาความผูกพันตอองคการในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การ

สัมภาษณเพิ่มเติม นอกเหนือจากการศึกษาเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามเพียงอยางเดียว เพื่อใหได

ขอมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัล 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

ประกายแกว  ใจเดียว0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาอิสระ เรื ่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู องคการดิจิทัลของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของ

สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ใหสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัลได 2) ศึกษาทิศทาง             

การพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การศึกษาครั้งนี้ ใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก โดยกำหนดผูใหขอมูล

สำคัญ จำนวน 12 คน และนำมาวิเคราะหเนื้อหา  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีเปนหนวยนโยบาย มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน

การเปนราชการบริหารสวนกลาง คือ สวนราชการระดับกรม มีหนาที่จัดทำแผน ประสาน และแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติ ทำหนาที่ในการบูรณาการนโยบาย แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และ

เปนศูนยกลางการบริหารเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยในลักษณะกลุมภารกิจ (Cluster) และ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สำนักงานจังหวัด มีหนาที่บูรณาการงานของทุกกระทรวง กรมในพื้นท่ี 

ประสานและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี ภายใตการบริหารราชการทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค จึงมีขอมูลจำนวนมากทั้งการบริหารจัดการภายในองคการ (Back Office) และการใหบริการ

ประชาชน (Front Office) ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ ประสานงาน อำนวยความสะดวก
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เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงจำเปนตองพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงานดังกลาว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย มีทิศทางการพัฒนาองคการเปนองคการดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม ซึ่งยังอยูในระยะเริ่มตน (Early) ปท่ี 1-2 ที่หนวยงานตองเตรียมความพรอมสูการเชื่อมโยงและ

บูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน และกำลังอยูในชวงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการ

ใหบริการประชาชนใหเปนรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื ่อการ

ปรับเปลี่ยนองคการดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช (Digital Transformation Policy and Action 

Plan) ในสวนของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย องคการได

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำหนด

นโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ

ทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสงเสริมสนับสนุน ให

คำปรึกษาแนะนำแกคณะทำงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 

ตามกรอบแนวทางที ่กำหนด รวมถึงกำกับ เรงรัด ติดตาม การดำเนินการ เพื ่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์            

อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะทำงาน 2 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐาน

ความรูความสามารถฯ ดังกลาว ไดแก 1) คณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ                   

2) คณะทำงานพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัลของขาราชการใน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ในสวนของการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและการเตรียมความพรอมดานบุคลากร

ในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต สำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในองคการ ใหอยูในระดับ

กำลังพัฒนา Developing ภายในป พ.ศ. 2565 และกำหนดบัญชีกลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจำแนกเปน 6 กลุม ดังนี้ 

ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผูอำนวยการกอง (Management) ผูทำงานดานนโยบายและงานวิชาการ 

(Academic) ผูทำงานดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 

และผู ปฏิบัติงานอื ่น (Others) ซึ ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดใหขาราชการในองคการ

ดำเนินการสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government 

Skill Self – Assessment) ตามกลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาชองวาง (Gap) ระหวางทักษะที่มีในปจจุบันกับทักษะท่ี               

ควรจะมีตามมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการประมวลผลการสำรวจทักษะดานดิจิทัลของ
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ขาราชการและบุคลากรภาครัฐฯ ดังกลาว เพื ่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและนำไปสู                  

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในการเขาสูองคการดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

ตอไป 

 

คำสำคัญ: รัฐบาลดิจิทัล ระบบราชการ 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Abstract 
 

The purpose of this Individual Study is to learn about human resource 

development plan of the Office of Permanent Secretary for Interior to the Digital 

Government Strategies, and to learn about the direction of Human Resource Development 

plan to the digitalization of the Office of Permanent Secretary for Interior. The research 

methodologies of this study include documentary research, in-depth interview with 12 

key informants and content analysis. 

The result of this study found that there are several duties of the Office of the 

Permanent Secretary for Interior, which is the center of coordination between the 

government and various agencies, especially the ones under the Ministry of Interior in 

both central and provincial levels, in order to effectively implement the policy of the 

government. With regard to these duties, there is substantial information of both back 

office and front office sections which requires several well-trained staff to manage and 

perform duties. Therefore, there must be the human resource development plan for 

the staff of the ministry, in order to perform these important duties better and enhance 

the efficiency of the service.     
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The Office of the Permanent Secretary for Interior is in the early stages of the 

digitalization plan under the Digital Development for National Economic and Development 

Strategies, which the agency can perform readiness in linking and integrating the internal 

information, and is now in the process of developing the Digital Transformation Policy 

and Action Plan, also the digitalization of the working process and the service system.   

Moreover, there was the appointment of the Digitalized-Capacity Development Committee 

of the Office of Permanent Secretary for Interior, which has duty in setting the framework 

and policy of digitalized-capacity development for the staff of the agency, also providing 

some advice to the working groups, which comprise of the Working Group on standard 

setting in digitalized-capacity, and the Working Group on digitalized-capacity building for 

the staff of the agency, and expediting the working process of related project.  

In addition, the Office of Permanent Secretary for Interior sets the goal for 

achieving the developing level of the digitalized-capacity development of the staff 

within 2022, and sets target groups in developing the digitalized-capacity of the staff into 

six groups including executive, management, academic, service, technologist and others, 

in order to prepare readiness for implementing the digital government policy and future 

operation. In this regard, the Office of Permanent Secretary for Interior informed the staff 

to make the Digital Government Skill Self-Assessment according to the target groups, in 

order to find the gap between their current and required skills, which is now in the 

process of evaluating the assessment, and will lead to the human resource development 

plan to the digitalization of the agency and support for the future change.      

        
Keywords: Digital Government, Government 4.0, Information Technology 
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1. บทนำ  

 จากกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน 

หนึ่งในสิ่งที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ เทคโนโลยี เปนตัวกระตุนที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนท่ี

รวดเร็ว และมีผลกระทบในวงกวางไปท่ัวโลก ดวยเหตุนี้หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือทำ

ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ หรือสามารถรองรับและตามทันการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ทั้งนี้ ภาคเอกชนจึงมีการพัฒนาองคการของตนเองเพื่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงนี้ โดยให

ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใชในองคการเพื่อเสริมสรางหรือพัฒนาตอยอดการทำงาน

ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ            

ขององคการตนเองได หรือแมกระท้ังภาครัฐเองก็มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะงานดานการบริการประชาชนที่ตองอำนวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด 

 ประเทศไทยไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เปนกรอบในการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปนใหเปนภาครัฐของประชาชน 

เพื่อประชาชาชน และแยกบทบาทหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่กำกับและเปนผูใหบริการในตลาดที่มี

การแขงขันกับภาคเอกชนใหชัดเจน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) แนวคิดประเทศไทย 4.0 ตลอดจนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล    

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ที่ไดกำหนดยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ                    

เปนรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

นั้นเอง 

 ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุงสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการ

จะตองทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก หมายความวา ระบบ

ราชการไทยจะตองวางเปาหมายการทำงานใหสามารถเปนที่ไววางใจแลวเปนที่พึ่งของประชาชนได

อยางแทจริง ซึ่งกลไกการทำงานของภาครัฐตองปรับเปลี่ยนโครงสราง แนวคิดและวิธีการทำงานใหม 

ทั้งในแงของโครงสรางจะตองเปลี่ยนจากเดิมที่เนนใหภาครัฐเปนกลไกหลักในการบริหารกิจการ

บานเมืองไปสูการเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคมไดเขามามีสวนรวม อันเปนการผนึกกำลัง

ความรวมมือกัน เพื่อพัฒนาประเทศ หรือแกปญหาความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน

มากขึ้น จนไมมีภาคสวนใดสามารถดำเนินการไดลุลวงเพียงลำพังอีกตอไป ตองมีการจัดระเบียบ

ความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบ (Horizontal Approach) 

มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง รวมท้ังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองให
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สอดรับกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยคุณลักษณะของ

ภาครัฐหรือระบบราชการไทยในอนาคต ควรเปนดังนี้  

 1. ตองเปดกวางและเชื่อมโยงเขากับทุกฝาย (Open and Connected Government) คือ 

ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ หรือมีการแบงปนขอมูลกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทำงานได รวมถึงการ              

โอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองใหแกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเปนผูรับชอบ

ดำเนินการแทน เปลี่ยนจากการทำงานดวยกัน ไปสูการรวมมืออยางแทจริง โดยจัดระบบการวางแผน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการรวมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเขา

มาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน การยกระดับความสัมพันธในการที่มีการยอมรับความเสี่ยงและ

รับผิดชอบตอผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกัน  

 2. ตองใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) คือ ทำงานในเชิงรุกและ

มองไปขางหนา โดยตั้งคำถามวาประชาชนไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนอง

ความตองการของประชาชนเปนสำคัญ รวมทั ้งการใช ประโยชนจากขอมูลของทางราชการ 

(Government Big Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการ

ของประชาชน พรอมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อใหบริการ 

ตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว (Single Point Contact) ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทาง

ราชการไดตลอดเวลา โดยผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง 

อินเตอรเน็ต เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือ เเอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ   

 3. ตองมีความฉลาดและรู จ ักคิดริเริ ่ม (Smart & Innovative Government) คือ จะตอง

ทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และ

ประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ได

อยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานแบบ

ดิจิทัล รวมท้ังทำใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการดวย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2560)  

 กระทรวงมหาดไทยเองไดจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 เพื่อใหตอบสนองตอ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และใหหนวยงานในสังกัดนำไปเปนกรอบในการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล

ดิจิทัล โดยไดกำหนดยุทธศาสตรเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางสรรคและประยุกตใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงาน

ภาครัฐของประเทศไทย ของสำนักงานพัฒนาดิจิทัล (องคการมหาชน) โดยผลการสำรวจประจำป                

พ.ศ. 2562 พบวา กระทรวง มหาดไทย อยูในระดับกำลังพัฒนา (Developing) ซึ่งถือวาเปนระดับท่ี              
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ต่ำท่ีสุด และผลการสำรวจประจำป พ.ศ. 2563 พบวา กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงท่ีทำคะแนนได

โดดเดนอยางเห็นไดชัด เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในระดับกรม  

 ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือตองการทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทยท่ีผานมา และมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เปนอยางไร รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาใหบุคลากรการปฏิบัติงานใน

องคการดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสู องคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ใหสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัลได 

2. เพ่ือศึกษาทิศทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย   

  การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย” ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนเครื่องมือใน                  

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยกำหนดวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการเก็บขอมูลจากหนังสือ สิ ่งพิมพ                

สื่ออิเล็กทรอนิกส รายงานการวิจัย รายงานการประชุม คูมือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสาร

ทางราชการ ที่เกี่ยวของ ไดแก แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตร

สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย แนวทางพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อนำมาใชเปนกรอบ

ในการศึกษา 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู ว ิจัยลงพื ้นที ่เพื ่อสัมภาษณกลุ มตัวอยางดวย              

การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Non-Structured Interview) 

ซึ่งเปนการสัมภาษณที่มีความยืดหยุนสูง สัมภาษณแบบเปดกวาง ไมจำกัดคำตอบ แตมีจุดสนใจเฉพาะ 

เรียกวา การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง ขาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สวนกลาง) รวมท้ังสิ้น 12 คน ไดแก  

       2.1 ผูบริหารระดับสูง และผูอำนวยการสำนัก/ศูนย/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย จำนวน 7 คน 
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       2.2 ขาราชการระดับผู ปฏิบัติงาน ซึ ่งเปนผู ปฏิบัติงานที ่ร ับผิดชอบการดำเนินงานท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัล จำนวน 5 คน  

4. ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการเปนระบบราชการ 4.0 โดยเริ่มตนจากการศึกษา

นโยบายของการเปนประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จากผล

การศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ เอกสารของทางราชการ บทความที่เกี่ยวของ 

พบวา ภาครัฐไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาระบบราชการไว 3 ลักษณะ คือ 1) ระบบราชการที่เปดกวาง

และเชื่อมโยงกัน 2) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 3) หนวยงานของรัฐมีขีดสมรรถสูง            

และทันสมัย ตองทำงานโดยมีการวิเคราะหสถานการไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี ่ยงเพ่ือ

ตอบสนองและแกปญหาในสถานการณไดอยางเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลไดมองกรอบการพัฒนาสูระบบ

ราชการ 4.0 เปน 2 ดาน คือการปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) และการเตรียมคนเขาสู

ศตวรรษท่ี 21  

 การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเปนหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูป

ประเทศที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และ

แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565) กำหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร                

งานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ 

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกำลังคน

ภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ

ยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มี

ความเปนมืออาชีพ 

 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหองคกรภาครัฐสามารถขับเคลื่อน               

การพัฒนาประเทศภายใตบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันได ประกอบกับบริบท

ผันผวนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลใหตองมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาที่ตองเนนใหบุคลากรภาครัฐเรียนรู

และพัฒนาตนเอง การสรางระบบนิเวศที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาที่ยืดหยุ น ตอเนื ่อง                

พรอมปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนา เพ่ือเรงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ  

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
     852  

 จากการศึกษา ผูวิจัยพบวา มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565         

ไดกำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินการสำหรับบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไว 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีสภาพแวดลอมและ

ระบบการทำงานที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ สำหรับการทำงาน

และการดำเนินชีวิตทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 

2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและ

ศตวรรษท่ี 21 และการสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ี

จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและ

ประชาชน และการผสานการทำงานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหม ีกรอบความคิด (Mindset) ใน                  

การเรียนรูและพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต              

หลักสากลอยางเหมาะสม และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อใหบุคลากรภาครัฐ มีคุณลักษณะในการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับประโยชน

สวนรวม ทำงานดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบ

สากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัลเพื่อรวมกันสรางภาครัฐที่ทันสมัย เปนที่พึ ่งของประชาชน และเชื่อถือ

ไววางใจได  

 ประกอบกับการกำหนดแนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ที่จะนำมาใชเปนกรอบการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ใน

ระยะ 5 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ซ่ึงกำหนดหลักการในการพัฒนาไว ดังนี้ 

1. การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล มาสู

การพัฒนาระดับบุคคล 

2. การพัฒนาที ่มุ งเนนการสรางผู นำเพื ่อขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงและการพัฒนาขีด

ความสามารถกำลังคนในการสรางสรรคนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. การพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสรางระบบและการทำงาน

แบบดิจิทัล (Digital Mindset) 

4. การพัฒนาท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือการทำงานในปจจุบัน และการ

เตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานในอนาคต 

5. การพัฒนาที่สงเสริมการสรางสมดุลของกระบวนการเรียนรูโดยการสนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูแบบมีเปาหมาย การเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 



ประกายแกว  ใจเดียว 
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6. การพัฒนาที ่คำนึงถึงความเชื ่อมโยงและสอดประสาน (Inter System Alignment) 

ระหวางการพัฒนาบุคลากร การบริหารองคกร และการบริหารทรพัยากรบุคคล   

 ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสูองคการดิจิทัลที่ถือวาเปนปจจัยสำคัญ คือ                 

1) การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเนื่อง 2) การพัฒนาพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัล และ                

การสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร

ชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต และ 3) การพัฒนาและปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมี

กรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบน

หลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากลอยางเหมาะสม และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทท่ี

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  4.1 การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีผานมา  

 จากการวิจัย พบวา กระทรวงมหาดไทยไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0 โดยมุงที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสรางมาตรฐานการใหบริการสารสนเทศภายในองคการ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ใหตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยการเรงพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

พัฒนาคุณภาพของการใหบริการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุงองคการใหเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศและขาวสารใหแกหนวยงานภายในและ

ภายนอก ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปไดอยางโปรงใส รวดเร็ว และตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน โดย

ไดมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดใชเปนกรอบทิศ

ทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกัน ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสรางพื ้นฐานกระทรวงมหาดไทย 

(Integration)  

(2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล (Digital Services) 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการดวยเทคโนโลยีดิจ ิทัล (Smart 

Operations) 

(4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสรางสรรคและประยุกตใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 

 ในสวนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีเปนหนวยนโยบาย ซ่ึงไมใชหนวยงาน 

ท่ีใหบริการประชาชนโดยตรง มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการเปนราชการบริหารสวนกลาง คือ สวน

ราชการระดับกรม มีหนาที ่จัดทำแผน ประสาน และแปลงนโยบายไปสู การปฏิบัติ ทำหนาที ่ใน             

การบูรณาการนโยบาย แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และเปนศูนยกลางการบริหารเชิงยุทธศาสตร
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ของกระทรวงมหาดไทยในลักษณะกลุมภารกิจ (Cluster) และราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สำนักงาน

จังหวัด มีหนาที่บูรณาการงานของทุกกระทรวง กรมในพื้นท่ี ประสาน และเชื่อมโยงแผนพัฒนาใน 

ระดับพื้นท่ี จึงตองสนับสนุนการดำเนินการของผูวาราชการจังหวัดในทุกภารกิจ ภายใตการบริหาร

ราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจึงมีขอมูลจำนวนมากทั้งการบริหารจัดการภายในองคการ 

(Back Office) และการใหบริการประชาชน (Front Office) ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ 

ประสานงาน อำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

จึงจำเปนตองพัฒนาบุคลากรเพื ่อรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว และเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพใน                   

การปฏิบัติงาน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงไดทำการสำรวจ (survey) ทักษะดิจิทัลของบุคลากร                 

3 สายงาน ไดแก 1) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 2) สายงานทรัพยากรบุคคล และ 3) สายงาน

จัดการทั่วไป ซึ่งเปนสายงานหลักในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อระบุ

ชองวาง (Gap) ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรใน 3 สายงาน  

 4.2 การสรางและพัฒนาผู นำด านดิจ ิท ัลเพื ่อขับเคล ื ่อนการเปล ี ่ยนแปลงและพัฒนา                           

ขีดความสามารถกำลังคนในหนวยงานใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 จากผลการวิจัย พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการสรางและพัฒนาผูนำ

ดานดิจิทัล เพื ่อเปนกลไกขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญและยกระดับขีดความสามารถของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสรางสรรค

นวัตกรรมการทำงานและการใหบริการของรัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดมุ งเนนบทบาทดานการ            

เปนผู กระตุนและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตลอดจนการเปดพื้นที่ใหขาราชการและบุคลากรของหนวยงานรุนใหมไดแลกเปลี่ยนความรูความ

เชี่ยวชาญใหมีหลักคิด (Mindset) และความคิดสรางสรรค เขาใจความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเปนฐาน

ของการพัฒนาขับเคลื่อนหนวยงานในการปรับปรุงการใหบริการและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนแบบการทำงานใหม ๆ หรือการบริการใหม ๆ ที่เปนการสราง

นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มที่ประยุกตองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการนำเครื่องมือและ

กระบวนการเรียนเพื่อเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรู ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใหกับบุคลากรใน

หนวยงาน เชน Creative and Innovation Thinking, Theory U, World Café, Design Thinking, 

Creative Activity, Prototype, Appreciative Inquiry, Brain storming technique, Group 

Consultation ฯลฯ   
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 4.3 การพัฒนากรอบความคิดหรือบรรทัดฐานในการสรางระบบงานและการทำงานดิจิทัล  

 จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนากรอบแนวคิดหรือบรรทัดฐานในการสรางระบบงานและ              

การทำงานดิจิทัล โดยการปลูกฝงบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการทำงานรวมกันใหแกขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐทุกระดับ และการใหอิสระทางความคิดในแบบ Growth Mindset ซึ ่งสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมุงเนนบทบาทของผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย ในการเปน

ผูปรับเปลี่ยนกระบวนงานดานดิจิทัล ในกระบวนการทำงานหรือใหบริการใหเปนกระบวนงานดาน

ดิจิทัล สามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยพัฒนากระบวนการทำงาน การใหบริการเปนแบบ

ดิจิทัล มีการเชื่อมโยงขอมูลและใหบริการระหวางหนวยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กับหนวยงานในสังก ัดกระทรวงมหาดไทย และระหว างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/

กระทรวงมหาดไทยกับประชาชน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาธารณะประโยชนโดยการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช  

 4.4 การพัฒนาทักษะและความสามารถเพื ่อการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงาน                  

ของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลในปจจุบัน และการเตรียมความพรอมเพื่อการปฏิบัติงานใน

อนาคต  

 จากผลการวิจัย พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล   

โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ

ทักษะดานดิจ ิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน ประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยดานบริหาร เปนรอง

ประธานกรรมการ ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลงานดานการบริหารงานบุคคล หัวหนา

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ

แผน สถาบันดำรงราชานุภาพ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาท่ี 

เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอำนวยการกลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันดำรงราชานุ

ภาพ ผูอำนวยการกลุมงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจาหนาที่เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยมีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาแนะนำ แกคณะทำงาน เพื่อใหการดำเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ตามกรอบแนวทางท่ีกำหนด 

(3) กำกับ เรงรัด ติดตาม การดำเนินการ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
     856  

 นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะทำงาน 2 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู

ความสามารถฯ ดังกลาว ดังนี้  

1. คณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย ผูชวยปลัดกระทรวง

มหาดไทยที่กำกับดูแลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหัวหนาคณะทำงาน และผูอำนวยการ

กลุมงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจาหนาท่ี เปนคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(2) ศึกษา วิเคราะห กำหนดมาตรฐานทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทำบัญชีกลุ มเปาหมายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ

ขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(3) รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

 2. คณะทำงานพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย                  

ที่กำกับดูแลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหัวหนาคณะทำงาน และผูอำนวยการกลุมงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันดำรงราชานุภาพ และผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศ                 

และการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจ

หนาท่ี ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห การพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของ

ขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

(2) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาล

ดิจิทัล ตามแนวทางท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

(3) ติดตามผลการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(4) รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 



ประกายแกว  ใจเดียว 

 
                      
                   857 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

(5) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

 ทั้งนี้ ในสวนของการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและการเตรียมความพรอม                  

ดานบุคลากรในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต คณะ

กรรมการฯ ในการประชุม ครั ้งท่ี 1/2563 เมื ่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหกำหนด

เปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                   

ใหอยูในระดับกำลังพัฒนา Developing ภายในป พ.ศ. 2565 และเห็นชอบบัญชีกลุมเปาหมายใน                   

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย โดยจำแนก                

เปน 6 กลุม ดังนี้ ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผูอำนวยการกอง (Management) ผูทำงานดาน

นโยบายและงานวิชาการ (Academic) ผูทำงานดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Technologist) และ ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดให

ขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) ตามกลุมเปาหมาย

ในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหาชองวาง 

(Gap) ระหวางทักษะที่มีในปจจุบันกับทักษะที่ควรจะมีตามมาตรฐาน และนำไปใชประโยชนในการวาง

แผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการองคการตอไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการประมวลผล

การสำรวจฯ ดังกลาว  

 4.5 การพัฒนาท่ีสงเสริมกระบวนการเรียนรู  

 จากผลการวิจัย พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการสนับสนุนใหเกิด               

การเรียนรูแบบมีเปาหมาย การเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย การเรียนรูเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง 

และการเรียนรูที ่มีการกำกับติดตามเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับที่ชัดเจน ตอเนื่องและเปน

ระบบ และการพัฒนาเพื่อสรางเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการสราง

บรรยากาศและชุมชนการเรียนรู การทำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการพัฒนา รวมถึงการให

ผู บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเขารวมในกระบวนการเรียนรูดวย โดยใชตัวแบบ 70 – 20 – 10 

model คือ 70 : การเรียนรูดวยตนเองและจากการปฏิบัติงาน (on the job) 20 : การเรียนรูจากการ

สอนงาน/การเรียนรูจากผูอ่ืน และ 10 : การเรียนรูจากการฝกอบรม และไดสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ผานการเรียนรูดวยตนเอง โดยสงเสริมใหขาราชการในสังกัดเขารับการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) และกำหนดเปนตัวชี ้ว ัดของหัวหนาหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (สวนกลาง) และหัวหนาสำนักงานจังหวัด โดยวัดจากผลสำเร็จจากจำนวน

ขาราชการในสังกัดเขารับการเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning) ไมต่ำกวารอยละ 40 โดยใหขาราชการ

เขารับการเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning) จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย (1) หลักสูตรทักษะดาน

ดิจิทัล และ (2) หลักสูตรวิชาทั่วไป เพื่อเพิ่มชองทางการพัฒนาตนเอง และเสริมสรางศักยภาพใน             

การปฏิบัติราชการ 
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  4.6 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส              

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 จากผลการวิจัย พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังไมมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร

เพื ่อรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ชัดเจนมากนัก               

แตบุคลากรมีความพรอมสำหรับการเรียนรู และพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่นำมาปรับใชในการปฏิบัติงาน                 

ในสถานการณเหลานี้  

 4.7 การพัฒนาทักษะของบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 จากผลการวิจัย พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาทักษะเกี่ยวกับระบบ

ความคิด (Mindset) เชน Systems Thinking, Strategic Thinking, Creative Thinking, Complex 

Problem solving Skill, Communication Skill, และ Digital Skills ตาง ๆ เพื ่อสามารถนำมาใช                

ในการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น แผนการ

พัฒนาบุคลากรหรือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ชัดเจนจะสามารถทำใหบุคลากรของหนวยงาน

สามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ ได เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ท้ังนี้ จะตองมีการ

ทบทวนทักษะหรือหลักสูตรใหมีความทันสมัยตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  การวิจัยครั้งนี้ พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะท่ีเปนหนวยนโยบาย มีภารกิจ

หลักในการขับเคลื่อนการเปนราชการบริหารสวนกลาง คือ สวนราชการระดับกรม มีหนาที่จัดทำแผน 

ประสาน และแปลงนโยบายไปสู การปฏิบัติ ทำหนาที ่ในการบูรณาการนโยบาย แผนยุทธศาสตร

กระทรวงมหาดไทย และเปนศูนยกลางการบริหารเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยในลักษณะ

กลุมภารกิจ (Cluster) และราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ สำนักงานจังหวัด มีหนาที่บูรณาการงาน

ของทุกกระทรวง กรมในพื้นท่ี ประสานและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี ภายใตการบริหาร

ราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงมีขอมูลจำนวนมากทั้งการบริหารจัดการภายในองคการ 

(Back Office) และการใหบริการประชาชน (Front Office) ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ 

ประสานงาน อำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

จึงจำเปนตองพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมีการพัฒนาองคการเปนองคการดิจิทัลตามแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งยังอยู ในระยะเริ ่มตน (Early) ปท่ี 1-2 ที่หนวยงานตองเตรียม                

ความพรอมสูการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน และกำลังอยูในชวงการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงานและการใหบริการประชาชนใหเปนรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการจัดทำนโยบายและ



ประกายแกว  ใจเดียว 
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แผนปฏิบัติการเพ่ือการปรับเปลี่ยนองคการดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช (Digital Transformation 

Policy and Action Plan) ซ่ึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำหนด

นโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ

ทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสงเสริม สนับสนุน ให

คำปรึกษาแนะนำ แกคณะทำงาน เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ

วัตถุประสงค ตามกรอบแนวทางที่กำหนด รวมถึงกำกับ เรงรัด ติดตาม การดำเนินการ เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะทำงาน 2 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบมาตรฐานความรู ความสามารถฯ ดังกลาว ไดแก 1) คณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย และ 2) คณะทำงานพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 ในสวนของการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมดานบุคลากร               

ในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล และรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต สำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในองคการ ใหอยูในระดับ

กำลังพัฒนา Developing ภายในป พ.ศ. 2565 และไดมีการดำเนินการ ดังนี้  

1) กำหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการ ไดแก 

มาตรฐานดานความรูความสามารถท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน มาตรฐานดานทักษะท่ีจำเปนสำหรับ

การปฏิบัติงาน และมาฐานดานสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน โดยไดนำมาตรฐานดาน

สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานมาใชประเมินผลการปฏิบัติราชการผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดวยวิธีประเมินแบบ 360 องศา  

2) กำหนดบัญชีกลุ มเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจำแนกเปน 6 กลุ ม ดังนี้ ผู บริหารระดับสูง (Executive) 

ผู อำนวยการกอง (Management) ผู ทำงานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ผู ทำงาน             

ดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) และผูปฏิบัติงานอ่ืน 

(Others) ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดใหขาราชการในองคการดำเนินการสำรวจทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) 

ตามกลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย เพื่อหาชองวาง (Gap) ระหวางทักษะที่มีในปจจุบันกับทักษะที่ควรจะมีตามมาตรฐาน ซ่ึง

ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการประมวลผลการสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร              
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ภาครัฐฯ ดังกลาว เพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและนำไปสูการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร   

ในการเขาสูองคการดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตตอไป  

 อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีทิศทางการพัฒนาองคการเปน

องคการดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังอยูในระยะเริ่มตน (Early) ปท่ี 1-2       

ที่หนวยงานตองเตรียมความพรอมสูการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน และกำลังอยู

ในชวงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการใหบริการประชาชนใหเปนรูปแบบดิจิทัล รวมถึง               

การจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยนองคการดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

(Digital Transformation Policy and Action Plan) ซึ ่งการพัฒนาทักษะดิจ ิท ัลของบุคลากรใน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี

อำนาจหนาที ่ ในการกำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัล ของขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย และสงเสริม สนับสนุน ใหคำปรึกษาแนะนำ แกคณะทำงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ตามกรอบแนวทางที่กำหนด รวมถึงกำกับ เรงรัด ติดตาม 

การดำเนินการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะทำงาน 2 คณะ    

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานความรูความสามารถในดานทักษะดิจิทัลดังกลาว และทำ            

การสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill 

Self – Assessment) โดยกำหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยจำแนกเปน 6 กลุม เพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

และนำไปสูการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในการเขาสูองคการดิจิทัลและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต  

 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในชวงระยะเริ่มตนนี้ จึงเปน

การมุงเนนใหบุคลากรในแตละกลุมเปาหมาย มีบทบาทและเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดังนี้  

(1) ผูบริหารระดับสูง (Executive) เปนผูนำดานดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถกำหนดนโยบายและ

ทิศทางขององคกร รวมถึงกระตุนและผลักดันใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือการใหบริการขององคการใหมีความทันสมัยโดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช  

(2) ผูอำนวยการกอง (Management) เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลระดับองคการ 

ที่สามารถสื่อสารนโยบายขององคการสูระดับปฏิบัติ พรอมทั้งสื่อสาร กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ
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ติดตามดูแล ใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการใหบริการขององคการใหมีความ

ทันสมัยและอยูในรูปแบบดิจิทัล 

(3)  ผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) เปนผูใชขอมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

นโยบายที่สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และใชขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร หรือการจัดการบริการขององคการ  

(4) ผูทำงานดานบริการ (Service) เปนผูอำนวยความสะดวกดานดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถ

ใหบริการ ใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือใหคำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สรางความ

ประทับใจใหแกประชาชนและผูรับบริการ  

(5) ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เปนผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

ขององคการ ท่ีสามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมาสรางสรรคและออกแบบระบบ

อัจฉริยะใหแกหนวยงาน  

(6)  ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) เปนผูปฏิบัติงานอื่นภาครัฐที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย  

 อยางไรก็ตาม ผูศึกษามีความเห็นวา แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัล มีมุมมอง                

ในการพัฒนา 3 ประเด็นที่เชื่อมโยงกัน ประเด็นแรก การพัฒนากรอบทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล 

(Digital Skills) เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีจำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สรางผลลัพธ

เชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและประชาชน และการผสานการทำงานและการใชชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนอกจากองคความรูดานการบริหารจัดการภาครัฐที่บุคลากรภาครัฐจะตองมีเปน

พื้นฐานแลว บุคลากรภาครัฐจะตองมีทักษะที่จำเปน 3 กลุมทักษะ คือ (1) ทักษะเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Skillset) ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญในการตอบสนองตอบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ัง              

ในมิติของการทำงานและการใชชีวิต รวมท้ัง นำไปสูการสรางการนวัตกรรมและการเปลี่ยนในภาครัฐได 

(2) ทักษะดานภาวะผูนำ (Leadership Skillset) ซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหบุคลากรสามารถบริหารจัดการ

งานของตนเองไดตามบทบาทหนาท่ี รวมทั้ง เตรียมความพรอมตนเองในการเติบโตตามเสนทางอาชีพ 

และ (3) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) ซึ่งเปนทักษะที่ชวยใหบุคลากรภาครัฐสามารถ

ทำงานของตนเองไดอยางมืออาชีพตามบริบทของงานท่ีมีความเฉพาะและมีความแตกตางกันไปตามสาย

งาน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกรและ                   

ทิศทางการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปภาครัฐ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และตอบโจทยการขับเคลื่อนภารกิจหนวยงานและสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับใหมีทักษะที่จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สอดรับ             

การทำงานและการใชชีวิตในยุคดิจิทัล รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ินไดเรียนรูและทำงานรวมกันเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อน
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ประเทศ โดยรวมกันเปนเครือขายพรอมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนารวมกันผานการลงมือ

ปฏิบัติในโครงการตาง ๆ  

 ประเด็นที่สอง การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน                

การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีสภาพแวดลอมและ

ระบบการทำงานที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ สำหรับการทำงาน

และการดำเนินชีวิตทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสภาพแวดลอมและระบบ

การทำงานทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรภาครัฐ

สามารถแสดงพฤติกรรรมที ่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และกรอบทักษะ (Skillsets) 

ออกมาไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื ่อง โดยตองมีแนวทางการดำเนินการพัฒนากลไกในระบบ               

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ใหเชื่อมโยง สนับสนุน สอดคลองซึ่งกันและกัน 

เพื่อใหการยกระดับคุณภาพของบุคลากรภาครัฐทั้งกระบวนการทางความคิด (Mindset) และทักษะ 

(Skillsets) ซ่ึงกลไกการพัฒนาจะตองเชื่อมโยง และสอดคลองกับระบบอ่ืน ๆ ของการบริหารงานบุคคล 

ไมวาจะเปนการวางแผนกำลังคน การสรรหา และการเลื่อนตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management) ความก าวหน าในอาช ีพ (Career Development) การส ืบทอด

ตำแหนง (Succession Plan) เปนตน ซึ่งจะทำใหบุคลากรภาครัฐเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่มี 

ตออาชีพของตน และกำหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาที ่สรางการมีสวนรวม กำหนดมาตรฐาน

ความสำเร็จของการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาเครื ่องมือและเทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู  ท่ี

ตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูท่ีแตกตางกันของบุคลากรภาครัฐและการบริหารจัดการเรียนรู

ดวยตนเองของบุคลากร อาทิ ระบบการจัดการการเรียนรู (Learning Management System - LMS) 

ระบบการจัดการขอมูลความรู (Knowledge Management System) การเรียนรูผานระบบออนไลน

และชองทางตาง ๆ แอพพลิเคชั่นออนไลนตาง ๆ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบุคลากรภาครัฐ

เขาถึงแหลงความรู และแลกเปลี ่ยนความรู ทักษะ ประสบการณ ไดอยางราบรื่น รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหบุคลากรภาครัฐเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง โดยกำหนดใหเปนคานิยมรวมของหนวยงาน และรณรงค กระตุนใหตระหนักถึงความ

จำเปนท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือใหทันตอสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว  

 มิติที่สาม การพัฒนาและปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม เพื่อใหบุคลากรภาครัฐ             

มีคุณลักษณะของการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความ

เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 

เพื ่อรวมกันสรางภาครัฐที ่ทันสมัย เปนที ่พึ ่งของประชาชนและเชื ่อถือไววางใจได โดยปลูกฝง

กระบวนการทางความคิด ความเชื่อ คานิยม อุดมการณในการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน

สวนรวมดวยความสำนึกและความรับผิดชอบแกบุคลากรภาครัฐอยางตอเนื ่อง ภายใตมาตรฐาน
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จริยธรรม ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงตำแหนงระดับสูง โดยมุงพัฒนาใหมีกรอบความคิดแบบเติบโต

กรอบความคิดแบบมุงเนนสวนรวม กรอบความคิดแบบสากล และกรอบความคิดในการทำงาน                

ยุคดิจิทัล และสงเสริมผูนำใหเปนตนแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทำงานเพื่อประชาชนและ

ประโยชนสวนรวม และสามารถถายทอด โนมนาวใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตาม และสงเสริม 

ประชาสัมพันธ และกระตุ นใหบุคลากรภาครัฐ ยึดมั ่นในคานิยมการทำงานเพื ่อประชาชนและ            

ประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลักธรรมาภิบาลโดยการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือเครื่องมือตาง ๆ เพื่อสรางพลังเชิงบวกที่จะ

สนับสนุนใหบุคลากรภาครัฐไดตระหนักและมีจิตสำนึกในการดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีในการทำงาน 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัลของหนวยงานอ่ืน ๆ 

 1. กรมสรรพากร  

 กรมสรรพากรเปนหนวยงานหลักท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช

นโยบายทางภาษีอากร เพื่อใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอำนาจหนาที่ในการจัดเก็บ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอ

กระทรวงการคลัง และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของกรม หรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

     ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เปนชวงแรกของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป จึงนับเปนชวงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยทุกภาคสวนจะตองกำหนดแผนการขับเคลื ่อน            

เพื่อพัฒนาประเทศใหบรรลุตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2580 ที่กำหนดวา “ประเทศชาติ 

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” 

    กรมสรรพากรในฐานะหนวยงานจัดเก็บหลักของประเทศ ไดตระหนักถึงความสำคัญท่ี

จะตองกำหนดแผนยุทธศาสตรในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา ใหตอบโจทยประเด็นความทาทายเรงดวน

ในทุกมิติ กรมสรรพากรจึงนำกลยุทธ D2RIVE มาปรับเปลี ่ยนการทำงานของกรมสรรพากรเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนอยางเทาเทียม ทั่วถึง เปนธรรม ตามแนวคิด D2RIVE for All 

โดยกลยุทธ D2RIVE ประกอบดวย  

     (1) Digital Transformation : การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงและปรับใชกับกระบวนงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

     (2) Data Analytics : การจัดการและนำขอมูลมาวิเคราะหในงานท่ีรับผิดชอบ  

     (3) Revenue Collection : กลยุทธในการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาหมาย 
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     (4) Innovation : การสรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคกรในการสรางนวัตกรรม 

     (5) Value : ขับเคลื่อนสรรพากรคุณธรรม HAS: Honesty, Accountability and Service 

Mind  

     (6) Efficiency : การเพิ่มประสิทธิภาพคน (Smart People) และเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

(Smart Office) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสรรพากรเผชิญความทาทายรอบดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี และสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) ซึ่งเปนบททดสอบที่ทำใหพวกเราเห็นถึงความสำคัญที่ทุกคนจะตองปรับเปลี่ยนและ

รวมมือกัน D2RIVE for All สำหรับบริบทภายในไดใหความสำคัญกับการท่ีคนสรรพากรทุกคนจะกาวไป

ดวยกัน ยกระดับการทำงานในร ูปแบบใหมด วยแนวคิด Agile เพ ื ่อร ับมือความทาทายและ                 

D2RIVE for All สำหรับบริบทภายนอก คือการมุงสูการเปนองคกรที่เปนที่เชื่อถือ (Trusted Agency) 

สำหรับผู เสียภาษี ประชาชน และทุกภาคสวน และจากการนำยุทธศาสตร D2RIVE มาใชในการ

ขับเคลื่อนองคการ จึงทำใหกรมสรรพากรไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) 

ประจำป 2563 ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีผลงานดานรัฐบาลดิจิทัลที่มีความโดดเดน ผลจากความ

มุงมั่นพัฒนาบริการดิจิทัลที่หลากหลาย ใหผูเสียภาษีไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ชวยให 

ทำธุรกรรมดานภาษีไดงายในทุกท่ี ทุกเวลา และพรอมเขาสูการเปนกรมสรรพากรดิจิทัลอยางเต็ม

ร ูปแบบ การไดร ับรางว ัลร ัฐบาลดิจ ิท ัลในครั ้งนี้ เปนผลมาจากที ่กรมสรรพากรไดนำ Digital 

Transformation มาปรับปรุงกระบวนงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล โดยยึดผูเสียภาษีเปนศูนยกลาง ดังนี้  

 (1) Tax from Home ชวยใหภาคธุรกิจและประชาชนเขาถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติ                 

ไดงายท่ีสุด ไมวาจะอยูท่ีบานหรือท่ีใด ๆ ก็ตาม  

 (2) My Tax Account /e-Donation บัญชีรายการคาลดหยอนและสิทธิประโยชนทางภาษี 

เชน ขอมูลเบี้ยประกันสุขภาพ ขอมูลการบริจาคผานระบบ  

 (3) e-Donation ขอมูลเงินสะสมเขากองทุนบำเหน็จบำนาญ ขาราชการ (กบข.) ขอมูลเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม  

 (4) Aree Chatbot ผูชวยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร มาชวยตอบคำถาม ใหคำแนะนำ และ

แกปญหา ใหแกผูเสียภาษีไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

 (5) Open API การเปดโอกาสใหสตารทอัพเขามามีส วนรวม โดยเชื ่อมโยงระบบกับกรม             

สรรพากรซ่ึงจะชวยใหการยื่นแบบและเสียภาษีเปนเรื่องงายแมไมรูเรื่องภาษีเลย  

 (6) VRT on Blockchain ระบบการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ ่มใหนักทองเที ่ยวตางชาติโดยนำ

เทคโนโลย ีBlockchain มาใชเปนท่ีแรกของโลก  
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 (7) e-Tax Invoice & e-Receipt ใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ที่จัด   

ทำเปน ขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมลงลายมือชื ่อดิจิทัล (Digital Signature) ชวยลดตนทุนดาน

คาใชจายและเวลาใหกับผูประกอบการในการจัดทำและนำสงขอมูลใบกำกับภาษีในรูปแบบใหม  

 (8) e-Withholding Tax ระบบภาษีหัก ณ ที่จายอิเล็กทรอนิกส เมื ่อมีการจายเงินไดใหแก  

ผู ร ับเงิน ทั้งในและตางประเทศ โดยนำสงขอมูลและภาษีพรอมการชำระเงินผานธนาคารที ่เปน            

ผูใหบริการระบบ e-WHT แทนการยื่นดวยแบบกระดาษ ชวยลดขั้นตอน ลดตนทุน ลดภาษี ทั้งยัง

สามารถตรวจสอบหลักฐานไดตลอดเวลา 

 (9) e-Stamp การชำระอากรแสตมปเปนตัวเงินผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

 (10) Digital TAX Literacy เปนการสรางความรูความเขาใจเรื่องภาษีอากรใหแกผูเสียภาษี 

ผูประกอบการ และประชาชน โดยไดรวบรวมการสัมมนาออนไลนในรูปแบบรายการ TAX Station ซ่ึง

เปนการอัพเดทความรู เรื ่อง ภาษีผสานกับองคความรูจาก Partner ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ และ 

Podcast เปน Webinar เผยแพรบนเว็บไซตกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพิ่มชองทาง   

เพ่ิมโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงขอมูลความรูภาษีอากรไดงายข้ึน  

 ปจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีทำใหกรมสรรพากรสามารถขับเคลื่อนหนวยงานไปสูองคการดิจิทัล

ได คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย กรมสรรพากรไดกำหนดแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เปน 6 ดาน (Strategic Platform) ไดแก แผนปฏิบัติราชการดาน

นโยบายและการจัดเก็บภาษีอากร (Tax Policy and Collection) แผนปฏิบัติราชการดานการตรวจสอบ

ภาษีอากร (Tax Audit) แผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทางภาษีอยางถูกตอง  

(Tax Compliance) แผนปฏิบัติราชการดานการบริการ (Customer Service) แผนปฏิบัติราชการ 

ดานบุคลากร (People) และแผนปฏิบัติราชการดานองคกร (Office) 

 แผนปฏิบัติราชการดานบุคลากร ไดกำหนดเปาประสงค คือ พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข 

และมีกลยุทธ ไดแก 1) Engagement Survey แผนการเสริมสรางความผูกพันในองคกรและโครงการ

นำรองสำรวจดัชนีความผูกพันที่มีตอองคกร 2) พัฒนาโรงเรียนสรรพากรออนไลน (Online Training) 

แผนพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ (Professional) แผนจัดทำคูมือและถายทอดความรูและ

เผยแพรบน Website ของกลุมตรวจสอบภายใน แผนการจัดทำคูมือการตรวจราชการสำหรับผูตรวจ

ราชการ กรม แผนการจัดทำและปรับปรุงคูมือการตรวจราชการ ≥ 5 คูมือ แผนการเผยแพรใหความรู

บทเรียนที่ดีของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และบทเรียนที่ผิดพลาดทั่วไปจากการปฏิบัติงาน 

(Share good & bad lesson common mistake) 3) ส งเสริมการเปนกรมสรรพากรคุณธรรม แผน           

การขับเคลื่อนกรมสรรพากรสูการเปนองคกรคุณธรรม 4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของ

บุคลากร แผนการศึกษาเหตุผลและปจจัยของการลาออกและการโอนยายของขาราชการกรมสรรพากร

และโครงการนำรองสำรวจเหตุผลและปจจัยของการลาออกและการโอนยายของขาราชการกรมสรรพากร 
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(Exit Interview) 5) ปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง แผนการศึกษาการปรับปรุง

โครงสรางอัตรากำลังเพื่อศึกษากรอบอัตรากำลังที่ไมสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบหลักของ

หนวยงาน 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กรมสรรพากรนอกจากจะใหความสำคัญตอการปรับปรุง

กระบวนการทำงานใหอยูในรูปแบบองคการดิจิทัลแลว หนวยงานยังใหความสำคัญกับบุคลากรใน               

การสงเสริม พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามสายงานและภารกิจ พรอมตอ

การเปลี่ยนแปลง และมีความคิดในการสรางผลงานนวัตกรรม รวมถึงเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคการ 

โดยใหบุคลากรมีวินัยและคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต พรอมกับใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสรางสมดุลของชีวิตกับการทำงาน เพื่อใหบุคลากรมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

และสุขภาพท่ีดี  

 2. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC  

 บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปนหนึ่งในผูนำธุรกิจการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย กอตั้งในป 2532 เพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในคลื่นความถ่ี                  

ยาน 800 เมกะเฮิรตซ และ 1800 เมกะเฮิรตซ ภายใตสัญญาสัมปทานซึ่งอยูในรูปแบบ สราง-โอน-

ดำเนินงาน จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแหงประเทศไทย)  

 ในยุคของการเปลี ่ยนผานสูดิจิทัล หลายองคการกำลังมุงทำ Digital Transformation ท้ัง

ภายในและภายนอกองคการ ทั้งเพื่อรับมือการแขงขันและใหบริการลูกคาดีแทคเอง เปนองคการ             

ธุรกิจหนึ ่งที ่แสดงใหเห็นวา มีการปรับตัวในระดับที ่ดี โดยในป พ.ศ. 2563 ดีแทคมีแผน Digital 

Transformation 2020 ในการสรางองคกรใหเปนผูนำดานดิจิทัล ทั้งดานโครงสราง วัฒนธรรม ทักษะ 

และเสนทางดิจิทัล ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การพัฒนาคนทั้งการสรางคนใหมและเปลี่ยนแปลงคนเดิม              

ดีแทคไดเริ่มกระบวนการ Change Management เปลี่ยนแปลงคนในองคการ โดยกำหนดเปาหมาย

ของการเปนองคการดิจิทัล จึงแบงสัดสวนเปน 70% ตองเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการ

ใหบริการลูกคา 20% ตองพัฒนาสินคาและบริการใหมีความเปนดิจิทัลมากขึ ้น และ 10% ตอง

สรางสรรคธุรกิจใหม (New Business) ได ดีแทคจึงไดวางกลยุทธ ดานดิจิทัลไว 4 เสาหลัก ดังนี้ 

     (1) โครงสรางองคกร (Organization) ปรับรูปแบบโครงสรางใหมีความคลองตัวมากข้ึน     

ลดขั้นตอนและลำดับชั้น เพื่อใหมีการตัดสินใจไดรวดเร็วมากขึ้น สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ                  

การปรับตัวทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหเกิดการโอนยายกับทำงานระหวางหนวยธุรกิจภายใต

เทเลนอร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการเรียนรูการทำงานในระดับสากล 

      (2) วัฒนธรรมองคกร (Culture) การขับเคลื่อนสูองคการดิจิทัลนั้น ไมใชแคการดึงดูดคน

ดิจิทัลเขามาในบริษัทเทานั้น แตยังรวมถึงการรักษาบุคลากรเหลานี้ไวผาน “วัฒนธรรมองคกร” ซึ่งท่ี

ดีแทคมีลักษณะการทำงานที่เนนการสรางผลงานเปนสำคัญ (project-driven culture) มากกวาการ
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ทำงานแบบกิจวัตร ทำใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายไดรวดเร็ว ปราศจากความลาชาของ

ระบบท่ีมีข้ันตอนหลายระดับ (Bureaucracy) 

     (3) ทักษะและความคิด (Skill & Capability) สงเสริมใหมีทักษะท่ีเหมาะสมกับการทำงาน

ยุคดิจิทัล ทั้งทักษะความรู (Hard skill) และทักษะเชิงอารมณ (Soft skill) โดยทักษะดานความรูท่ี

จำเปนตอยุคดิจิทัล เชน การเขียนโคด (Coding) การวิเคราะหบิ๊กดาตา (Big data analytics) การออก

ผลิตภัณฑใหม (New product launch) อยางไรก็ตาม ทักษะเชิงอารมณที่สำคัญตอยุคดิจิทัลไดแก 

ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษและการทำงานเปนทีม 

      (4) เสนทางพนักงานดิจิทัล (Digital journey) เสริมสรางประสบการณดิจิทัลแกพนักงาน

เพ่ือสรางคานิยมและความคิดตอการขับเคลื่อนสูดิจิทัล โดยกระตุนใหพนักงานทำเรื่องดำเนินการตาง ๆ 

ผานชองทางดิจิทัล รวมถึงโปรแกรมหลักสูตรออนไลน เพื ่อใหพนักงานไดเรียนรู ดวยตนเองผาน

แพลตฟอรม dtac academy โดยนำเสนอเทรนนิ ่งโปรแกรมและคอรสอบรมออนไลน 24 ชั ่วโมง              

โดยไดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอยาง INSEAD และ LBS มาออกแบบหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต

การวิเคราะหขอมูลไปจนถึงการทำนายพฤติกรรมผูบริโภค 

 จากกลยุทธเหลานี้ จึงทำใหในป พ.ศ. 2564 ดีแทคไดรับรางวัลสุดยอดนายจางยอดเยี ่ยม              

แหงประเทศไทย ประจำป 2564 (Thailand Best Employer Brand Awards 2021) รวม 4 รางวัล 

ซึ่งจัดโดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย (World HRD Congress), CHRO Asia และ Employee 

Branding Institute เพื่อยกยององคกรไทยที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยท้ัง 

4 รางวัลประกอบดวย รางวัลการพัฒนาอาชีพยอดเยี่ยม รางวัลดานการอบรมยอดเยี่ยม รางวัลกลยุทธ

การบริหารงานบุคคลยอดเยี่ยม และรางวัลการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานยอดเยี่ยม 

รางวัลเหลานี้สะทอนใหเห็นความเปนผูนำของดีแทคในความทุมเทดูแลใหพนักงานทำงานอยางมี

ความสุข ดวยแพลตฟอรมที่พนักงานสามารถเลือกวางแผนการเติบโตในวิชาชีพไดเอง นโยบายการ

ทำงานจากที่บาน ที่กำหนดชัดเจนเก่ียวกับความคาดหวังและเปาหมายตาง ๆ โดยใหอำนาจและอิสระ

ในการทำงาน เพ่ือใหทุกคนสามารถทำตามจุดมุงหมายท่ีวางไวอยางยืดหยุน ในขณะเดียวกันก็ชัดเจนใน

เรื่องการวัดผล ซ่ึงเปนสไตลการบริหารงานแบบ ‘tight-loose-tight’  

 3. Netflix   

 Netflix เปนบริษัทที่ใหบริการโอทีทีหรือบริการสื่อที่นําเสนอโดยตรงกับผูรับบริการผานทาง

อินเทอรเน็ต แบบสงตอเนื่องตามคำขอทางอินเทอรเน็ตท่ัวโลก (ยกเวนในบางพ้ืนท่ี) และผูใหบริการเชา

ยืมดีวีดีและแผนบลูเรยทางไปรษณียในสหรัฐอเมริกา บริษัทไดรับการกอตั้งขึ ้นในป พ.ศ. 2540 ซ่ึง

ตอมาไดมีการใหบริการผานสตรีมมิ่งบนอินเทอรเน็ต โดยปจจุบันยอดสมาชิกของ Netflix ทั่วโลก มี

สมาชิกจำนวน 117 ลานคน ซ่ึงใน 1 วัน มีคนรับชมคอนเทนตตาง ๆ รวมกัน 140 ลานชั่วโมง บนระบบ

อินเทอรเน็ตที่มีรายการใหดูกวา 100,000 เรื่อง ซึ่ง Netflix ไมไดแคใหบริการทางสตรีมมิ่งเทานั้น โดย
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ในป 2013 ยังสรางผลงานซีรีสของตนเองเปนเรื่องแรก สงผลใหมีชื่อเขาชิงรางวัลโทรทัศนอยาง Emmy 

Awards อีกดวย 

 ในชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล จึงทำให Netflix ไดออกแบบการเปลี่ยนองคกร                   

สูยุคดิจิทัล ทั้งโครงสรางองคกร กระบวนการทำงาน คน รวมถึงการเตรียมความพรอมดานโครงสราง

พื้นฐานทางเทคโนโลยี ปจจัยหลักที่ทำใหประสบความสำเร็จอยางมาก คือ เรื่องของการพัฒนาองคกร

อยางตอเนื่อง โดยไดสรางวัฒนธรรม องคกร และคน โดยวัฒนธรรมของ Netflix มีดังนี้ 

 (1) encourage independent decision-making by employees ใหอิสระกับพนักงานได

บริหารจัดการและตัดสินใจดวยตนเอง เปนการตอกย้ำคานิยมหลัก “People over Process” ไดเปน

อยางดี 

 (2) share information openly, broadly, and deliberately เพื่อเปนสงเสริมการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและไอเดียตาง ๆ ที่เกิดจากขอมูลท่ี

พนักงานทุกคนจะไดรับตรงกันและทั่วถึง ซึ่งนำไปสูการแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไดอยาง

ทันทวงทีอีกดวย 

 (3) are extraordinarily candid with each other คานิยมที่ใหพนักงานมีการสื่อสารหรือ

วิจารณผูอื่นแบบตรงไปตรงมา เปนการสงเสริมใหทีมและพนักงานในองคกรมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ  

ในการทำงานท่ียึดเอาวัตถุประสงคหรืองานเปนหลัก 

 (4) keep only our highly effective people เพื่อเปนการสรางผลงานและประสิทธิภาพ             

ในการทำงานท่ีดีท่ีสุดใหเกิดข้ึนขององคกร 

 (5) avoid rules เพ่ือสรางความยืดหยุนในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังจากเทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภค 

 วัฒนธรรมดังกลาว จึงเปนตัวกำหนด Mindset หรือวิธีคิด ที่ชวยกำหนดกลยุทธและวิธีการ

ทำงานแบบ Agile เพื่อตอบสนองกับโลกและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดิจิทัลเทคโนโลยี 

ความตองการของผูบริโภคและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อจะไดตอบสนองตอความทาทายและโอกาสใหม 

ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงทำให Netflix ถูกจัดอันดับใหเปน 20 บริษัท ท่ีทำ Digital Transformation 

ดีที่สุดในโลกในรอบ 10 ปที่ผานมา ซึ่งจัดอันดับโดยบริษัทที่ปรึกษา Innosight ที่ไดคัดเลือกบริษัท     

ยักษใหญที ่ม ีรายชื ่ออยู ใน S&P 500 (บริษัทขนาดใหญ 500 แหง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี

ผลตอบแทนดีที ่ส ุด 500 อันดับแรก) และ Global 2000 (บริษัทมหาชนที ่ใหญที ่ส ุดในโลก 2,000                

ลำดับแรก จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes)  
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 ขอเสนอแนะ  

 เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูองคการดิจิทัล ผูศึกษามีขอเสนอแนะ

ปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

 1. การพัฒนากรอบทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills) เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะท่ี

จำเปนในการขับเคลื่อนหนวยงาน และสรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและ

ประชาชน และการผสานการทำงานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบดิจิทัล โดยนอกจาก

องคความรู ดานการบริหารจัดการภาครัฐที ่บุคลากรภาครัฐจะตองมีเปนพื ้นฐานแลว สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาไทย ควรเพ่ิมทักษะบุคลากรจะตองมีทักษะท่ีจำเปน 3 กลุมทักษะ คือ  

      (1) ทักษะเชิงยุทธศาสตร (Strategic Skillset) ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญในการตอบสนองตอ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในมิติของการทำงานและการใชชีวิต รวมทั้งนำไปสูการสราง              

การนวัตกรรมและการเปลี่ยนในภาครัฐได เปนทักษะสำคัญในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

สนับสนุนการขับเคลื่อนหนวยงานและการพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ทำงานและใชชีวิตไดอยางเหมาะสมในบริบทความทาทายและยุคดิจิทัล ซึ่งบุคลากรจำเปนจะตอง

สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานและการใชชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและสามารถเขาใจความเชื่อมโยงตาง ๆ ได  ทั้งนี้ ทักษะที่จำเปนใน

ทักษะเชิงยุทธศาสตร เชน ทักษะดิจิทัล ทักษะการสื่อสารโนมนาว ทักษะการคิดอยางเปนระบบและ

สรางสรรค ทักษะการคิดวิเคราะหและวิพากษ เปนตน 

       (2) ทักษะดานภาวะผูนำ (Leadership Skillset) เปนทักษะที่ชวยใหบุคลากรสามารถ

บริหารจัดการงานของตนเองไดตามบทบาทหนาท่ี รวมทั้งเตรียมความพรอมตนเองในการเติบโตตาม

เสนทางอาชีพ ทักษะท่ีมีความสำคัญ เชน การกำหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ โดยจะตองเขาใจวาบทบาท

หนาที่และภารกิจงานของตนเองสนับสนุนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคการอยางไร และตอง             

ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความเปนมืออาชีพ เปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบตอบทบาท

หนาท่ีของตนเอง คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ มีพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมที่เหมาะสม พรอมทั้งพัฒนาตนเองและสงเสริมการพฒันาผูอื่น รวมถึงสรางการมีสวนรวม

ในองคการ และเกิดการทำงานแบบบูรณาการภายในหนวยงาน และผลักดันใหเกิดการสรางสรรค

นวัตกรรมใหม ๆ  

         (3) ทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) ทักษะที่ชวยใหบุคลากรภาครัฐสามารถ

ทำงานของตนเองไดอยางมืออาชีพตามบริบทของงานท่ีมีความเฉพาะและมีความแตกตางกันไปตามสาย

งานท่ีปฏิบัติงาน  
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 2. การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมี

สภาพแวดลอมและระบบการทำงานที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ 

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง

สภาพแวดลอมและระบบการทำงานทั ้งทางกายภาพและจิตวิทยาที ่เหมาะสมจะชวยสงเสริมและ

ผลักดันใหบุคลากรภาครัฐสามารถแสดงพฤติกรรรมที่คาดหวังตามกรอบความคิด (Mindsets) และ

กรอบทักษะ (Skillsets) ออกมาไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง ทั้งนี้ ระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลควรตองสงเสริม สนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาบุคลากรเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน ซึ่งจะทำให

บุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่มีตออาชีพของตน ระบบการจัดการการเรียนรู (Learning 

Management System) ระบบการจ ัดการข อม ูลความรู (Knowledge Management System)               

การเรียนรูผานระบบออนไลนและชองทางตาง ๆ แอพพลิเคชั่นออนไลนตาง ๆ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหบุคลากรภาครัฐเขาถึงแหลงความรู และแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ประสบการณไดอยางรวดเร็ว 

รวมถึงพื้นที่ในการปฏิบัติงานและสภาวะแวดลอมของการทำงานที่จะชวยทำใหเกิดความคิดสรางสรรค

เกิดขึ้น เชน กรมสรรพากร มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการดานบุคลากรและไดกำหนดเปาหมาย คือ 

พัฒนาบุคลากร เกง ดี มีความสุข โดยไดดำเนินการเสริมสรางความผูกพันในองคการและมีการสำรวจ

ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ  หรือการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากร ท่ีมี

การศึกษาเหตุผลและปจจัยของการลาออกและการโอนยายของขาราชการกรมสรรพากร เปนตน ทั้งนี้ 

เพื่อใหสามารถกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ี              

เกิดขึ้นทั้งภายในละภายนอกองคการ และรองรับการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได หรือ ดีแทค ที่ให

ความสำคัญกับการพัฒนาคนท้ังการสรางคนใหมและเปลี่ยนแปลงคนเดิม โดยเริ่มกระบวนการ Change 

Management เปลี ่ยนแปลงคนในองคการ และกำหนดกลยุทธดานดิจิทัล ทั ้งการปรับรูปแบบ

โครงสรางใหมีความคลองตัวมากขึ้น ลดขั้นตอนและลำดับชั้น เพื่อใหมีการตัดสินใจไดรวดเร็วมากข้ึน 

การสรางวัฒนธรรมการทำงานที่เนนการสรางผลงานเปนสำคัญ (project-driven culture) มากกวา

การทำงานแบบกิจวัตร ทำใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมายไดรวดเร็ว หรือ Netflix ที่ใหอิสระ

กับพนักงานไดบริหารจัดการและตัดสินใจดวยตนเอง เปนการตอกย้ำคานิยมหลัก “People over 

Process” ไดเปนอยางดี เปนตน   

 3. การพัฒนาและปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะของการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญ               

กับประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมี

ทัศนคติแบบสากลท่ีสอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือรวมกันสรางภาครัฐท่ีทันสมัย เปนท่ีพ่ึงของประชาชนและ

เชื่อถือไววางใจได โดยมุงพัฒนาใหมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ซ่ึงผู ที ่มีกรอบ

ความคิดแบบเติบโตจะมองเห็นโอกาสและเรียนรูจากวิกฤตและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น รับผิดชอบและ

บริหารการเรียนรูและพัฒนาของตนเอง (Self-driven Learning) กลาเผชิญและแกปญหาและอุปสรรค 

เปดกวางและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบผลลัพธ พรอมรับการตรวจสอบ และใหโอกาสใน
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การเรียนรูแกผูอื ่น กรอบความคิดแบบมุงเนนสวนรวม (Outward Mindset) ซึ่งบุคลากรที่มีกรอบ

ความคิดแบบมุงเนนสวนรวมปฏิบัติตอผูอื่นไมวาใครก็ตามดวยความเคารพ (Respect) มุงสรางการมี

สวนรวม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและไมเลือกปฏิบัติคำนึงถึงผลกระทบของการ

ตัดสินใจตอสวนรวมโดยพิจารณาถึงผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนและทุกระดับ ทำงานดวยจิตสาธารณะ

เปนที ่ตั ้งโดยตระหนักและมุ งเนนการทำงานเพื ่อประโยชนสวนรวมตอประเทศ ประชาชน และ

ผูรับบริการเปนสำคัญ กรอบความคิดแบบสากล (Global Mindset) ผูที่มีกรอบความคิดแบบสากลจะ

สามารถระบุโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานและองคกรไดอยางรวดเร็ว ลงมือ

สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาส ทำงานบนหลักสากลและแนวปฏิบัติที ่เปน     

สากล เชน หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) หรือหลักสากลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ รวมทั้ง สามารถนำหลักสากลและแนว

ปฏิบัติที่เปนสากลดังกลาวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยที่ยังสามารถคงไวซ่ึง

มาตรฐานสากล และทำงานภายใตความหลากหลายของวัฒนธรรมและความแตกตางของปจเจกบุคคล

ได และกรอบความคิดในการทำงานยุคดิจิทัล (Digital Mindset) บุคลากรที่มีกรอบความคิดในการ

ทำงานยุคดิจิทัลจะสามารถทำงานและใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทที่เทคโนโลยีดิจิทัลมี

บทบาทอยางมาก รวมทั้งมองเห็นโอกาสและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในชีวิตประจำวันและ 

การทำงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน ดีแทค ไดสงเสริมใหมีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานยุคดิจิทัล ทั้งทักษะความรู 

(Hard skill) และทักษะเชิงอารมณ (Soft kill) และเสริมสรางประสบการณดิจิทัลแกพนักงาน เพ่ือสราง

คานิยมและความคิดตอการขับเคลื่อนสูดิจิทัล โดยกระตุนใหพนักงานทำเรื่องดำเนินการตาง ๆ ผาน

ชองทางดิจิทัล รวมถึงโปรแกรมหลักสูตรออนไลน เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรูดวยตนเองผานแพลตฟอรม 

หรือ Netflix ที่มีการสรางวัฒนธรรมโดยกำหนด Mindset หรือวิธีคิด ที่ชวยกำหนดกลยุทธและ             

วิธีการทำงานแบบ Agile เพื่อตอบสนองกับโลกและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดิจิทัล

เทคโนโลยี ความตองการของผูบริโภคและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อจะไดตอบสนองตอความทาทายและ

โอกาสใหมไดอยางรวดเร็วและทันทวงที เปนตน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยทานอื่นอาจทำการวิจัยโยการเก็บขอมูลเฉพาะตำแหนงหรือหนวยงานที่มีการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือภารกิจที่ตอบสนองตอนโยบายดิจิทัลของหนวยงาน เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนเฉพาะตำแหนงหรือทักษะตามมาตรฐานตอไป 
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Netflix. สืบคนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จาก https://thanapongphan.medium.com/ 

digital-transformationanvas%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5% 

E0%B8%A8% E0%B8%B6% E0%B8%81%E0%B8%A9% E0%B8%B2 - netflix-

a0a87ef1d9f9 
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ศึกษาแนวทางการกำหนดใหนักพัฒนาอสงัหาริมทรัพยเปนผูมีหนาท่ี

รายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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   บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงในการฟอกเงินผาน

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม              

การฟอกเงิน เกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงินผานอสังหาริมทรัพย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการกำหนด 

ใหอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การศึกษาโดยการคนควา

และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายตางประเทศ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอรเน็ต 

รวมกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ ดวยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง จำนวน 9 คน 

ผลการวิจัยพบวา ดวยสภาพของอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มักจะดึงดูดผูกระทำความผิด               

ใหกระทำการฟอกเงิน เนื่องจากอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีเสถียรภาพและมูลคาเพิ่มสูงข้ึน            

ทำใหสามารถฟอกเงินไดครั้งละมาก ๆ เพราะมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพยผูอยูเบื้องหลัง           

การประกอบธุรกิจประเภทน้ีอาจจะเปนอาชญากรหรืออาจเปนชองทางใหอาชญากรใชในการฟอกเงิน 

ดวยเหตุน้ีการฟอกเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยจึงเปนที่นิยมมาก ในประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติให 

ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยทุกประเภท มีหนาที่ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ     

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: Priyachart.noo@stu.nida.ac.th 
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ปราบปรามการฟอกเงิน โดยท่ีอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไมไดถูกกำหนดใหเปนผูมีหนาท่ีรายงาน 

ทำใหไมมีกฎหมายท่ีจะไปกำกับควบคุมอาชีพนี้ ทำใหอาจถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน  

ปจจุบันมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายใหนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย มี

หนาที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอสำนักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนการออกมาตรการทางกฎหมายใหสอดคลองกับขอแนะนำของคณะทำงาน

เฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force (FATF), 

2012) แตอยางไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมิไดกำหนดใหครอบคลุมถึงอาชีพอ่ืน              

ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือ

ผู กระทำความผิดโดยอาศัยอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน จึงควร

กำหนดใหผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใหปรากฏรองรอยของการทำธุรกรรม ทำใหสามารถ

ติดตามและตรวจสอบเสนทางการเงินของอาชญากรได ในการนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง 

ความเสี่ยงของอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย เพื่อเปนขอมูลและขอเสนอแนะตอไป โดยผูวิจัยไดเสนอแนวทางวา ควรนำมาตรการ

ทางกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่ใชกับธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพที่ไมใชสถาบันการเงิน 

(DNFBPS) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยกำหนดใหผูประกอบอาชีพ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดามีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรมตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งเห็นควรใหมีการจดทะเบียนและออก

ใบอนุญาตสำหรับผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย 
 
คำสำคัญ: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย การรายงานธุรกรรม สำนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

1. บทนำ 

 การฟอกเงิน (Money Laundering)  หรือที่เรียกกันวา การทำใหเงินที่ไดมาอยางไมชอบดวย

กฎหมาย กลายเปนเงินถูกกฎหมายเพื่อนำไปใชสอยไดทั่วไป หรือนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายมาผานกระบวนการแปรสภาพใหเปนทรัพยสินที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อนำไปใชในการ

กระทำความผิดตอไป (กองกำกับและตรวจสอบ. คูมือการกำกับและตรวจสอบผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรม, 

2563: 15) มีตนเหตุมาจากการที่อาชญากรกระทำผิดกฎหมายตาง ๆ อาทิเชน การคายาเสพติด การคา

อาวุธเถื่อน การทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายตาง ๆ การฉอโกง โดยอาชญากรนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจาก

การกระทำความผิดเหลานั้น มากระทำการแปรสภาพทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เชน การนำเงินไปซ้ือ

อสังหาริมทรัพย บาน หองชุด อาคารพาณิชย ทองรูปพรรณ ทองคำแทง เพื่อแปรสภาพแลวนำเงินหรือ

ทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทำความผิดตอไป ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
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และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดเหลานี้อาจจะนำไปสูการฟอกเงินท้ังสิ้น อีกท้ังการ

ฟอกเงินยังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทย 

 สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินในคดีซึ ่งเปน

ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ซึ ่งมีอยู ด วยกันหลายประเภท เชน เงินสด บัญชีธนาคาร หลักทรัพย อสังหาริมทรัพย อัญมณี 

เครื่องประดับ ทองคำ รวมถึงธนบัตรตางประเทศ ตั้งแตป 2556 - 2562 มีคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 19 ตอป โดยในป พ.ศ. 2562 มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 210 คำสั่ง รวมมูลคาการยึดหรืออายัดทรัพยสินจากการกระทำ

ความผิด 2,019 ลานบาท หรือรอยละ 0.01 ของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ป 2562 (นิพนธ พัวพงศกร 

นักวิจัยอาวุโสของ TDRI, 2564) แตอาชญากรก็ยังคงหาชองทางในการฟอกเงินในรูปแบบตาง ๆ ดวย

วิธีการท่ีแปลกใหม ทำใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความยากลำบากมากยิ่งข้ึน หนวยงาน

ของรัฐจึงตองปรับตัว โดยการออกกฎหมายใหภาคเอกชนผูประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำหนด 

รายงานธุรกรรมตองสงสัยมาใหสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ สวนใหญคดีที่มี

ความผิดฐานฟอกเงินที่มีการอายัดทรัพยสินจะเปนทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยจำนวนหลาย

รายการ โดยอสังหาริมทรัพยบางรายการมีการซ้ือขายโดยไมผานนายหนาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย แตเปน

การซื ้อขายผานนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Real Estate Developer) จึงไมปรากฏรองรอยการทำ

ธุรกรรมโดยจะเห็นไดจากการยึดทรัพยและคำพิพากษาที่มีการยึดทรัพยสินที ่เปนอสังหาริมทรัพย 

ประกอบกับมาตรการของ Financial Action Task Force : FATF ขอแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจ

เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force (FATF), 2012) 

และกระบวนการบริหารจัดการตามความเสี ่ยง สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยคณะทำงาน           

เฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (RBA GUIDANCE FOR REAL ESTATEAGENTS, 2008) ได

กลาวถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพยซึ ่งมีความเสี่ยงที่นำไปปรับกับนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยได 

 การรายงานการทำธุรกรรมเปนการกระทำใหปรากฏถึงรองรอยการทำธุรกรรมและทำใหสามารถ

ตรวจสอบแหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด ซึ่งทำใหหนวยงานภาครัฐ

สามารถติดตามและตรวจสอบเงินหรือทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะการรายงานธุรกรรม

จะตองมีขั ้นตอนการรายงานธุรกรรม ซึ ่งผู ม ีหนาที ่รายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your 

Customer--KYC) เปนการจัดใหลูกคาแสดงตนเปนขั้นตอนแรกของการรูจักลูกคา อีกทั้งกฎหมายยัง

กำหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence -- CDD) 

หมายถึง การตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของลูกคา และตรวจสอบขอมูลการแสดงตนที่ลูกคาใหไวกับผูมี
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

หนาท่ีรายงาน เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ความสัมพันธทางธุรกิจ และธุรกรรมท่ีกำลังดำเนินการ (คูมือ

การกำกับและตรวจสอบผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรม, 2563: 21) 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไมไดมีการกำหนดใหนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม แตมีการกำหนดใหนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยเปน              

ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม ซึ่งผูประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย มิไดถูกกำกับหรือควบคุม

โดยกฎหมายอื่น แตจะมีเพียงนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยบางสวนที่อยูในสมาคมนายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยไทยท่ีมีการกำกับ เทานั้น อีกท้ังยังเปนผูมีหนาท่ีรายงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) โดยนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที ่จะเปนผูมี

หนาที ่รายงานนั ้น ไดแก นิติบุคคลที ่เปนผู ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับนายหนา หรือตัวแทนซื ้อขาย

อสังหาริมทรัพย ในลักษณะการเปนตัวแทนในการซ้ือขาย หรือติดตอใหเชา ท่ีดิน บาน อาคาร สำนักงาน 

รวมถึง โรงงาน โกดังสินคา รวมถึงอสังหาริมทรัพยทุกประเภทตามความตองการของลูกคา โดยไดรับเงิน

คาจางเปนคาตอบแทนในการดำเนินการเทานั้น (แนวทางปฏิบัติ เรื ่องการรายงานธุรกรรม สำหรับ                  

ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหนา หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย, 2562) มิไดหมายความรวมถึง

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนผูประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน อาคารชุด และพัฒนาที่ดิน จนถึงการขาย

อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ และอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยถือเปนตนทางในการทำธุรกรรมตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งมีความเสี่ยงที่อาชญากรจะใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน

อยางยิ่ง แตอาชีพดังกลาวไมมีมาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมใหเปนผูมีหนาที่รายงาน

ธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เปนอาชีพที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประเทศ จึงเห็น

ควรกำหนดใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เชนเดียวกับสถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพที่มิใชสถาบันการเงินที่ถูก

กำหนดใหเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 การที่ปจจุบันผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย มิไดเปนผูมีหนาที่รายงานทำใหมี

ชองวางและความเสี่ยงท่ีผูประกอบอาชีพดังกลาวอาจถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินได ดังนั้น ผูวิจัยจึง

เห็นวาการกำหนดใหผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยในลักษณะบุคคลและนิติบุคคลเปน                  

ผูมีหนาท่ีรายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเปนการปดชองวางหรือ

ความเสี่ยงในการท่ีอาชญากรจะใชเปนชองทางในการฟอกเงินได 

 ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นของการซื้อขายอสังหาริมทรัพยผาน

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพื่อปองกันมิใหอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยถูกอาศัยเปนชองทางใน            

การสนับสนุนการฟอกเงินในประเทศไทย เปนการเหมาะสมหรือไมที่จะตองกำหนดใหอาชีพนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพ่ือเปนการปดชองทางการฟอกเงินของอาชญากรรม และเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎหมายตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงในการฟอกเงิน ผานนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับ

การปองกันการฟอกเงินผานอสังหาริมทรัพย 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการกำหนดใหอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาท่ีรายงาน 

การทำธุรกรรมตามตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

3. วิธีการศึกษา 

 ผูวิจัยเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกำหนดการใชเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลจำนวน 2 เครื่องมือ ไดแก การวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสำคัญ (Key informant) 

 การวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและตางประเทศ ขอแนะนำของคณะทำงาน

เฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) กระบวนการบริหารจัดการ           

ตามความเสี่ยง สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทาง

การเงิน และขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูประกอบอาชีพอสังหาริมทรัพยรวมถึงอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

อาทิเชน เอกสารวิชาการ บทความ บทกฎหมาย วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย รวมถึงขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

 การสัมภาษณผู ใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ใชรูปแบบการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structure) มีการกำหนดขอประเด็นคำถามที่มีความยืดหยุนเพ่ือ

การเก็บขอมูล ในขณะที่ยังคงไวซึ่งเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นศึกษาอยางครบถวน และกำหนด

ประเด็นคำถามไวลวงหนา กอนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดกำหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณโดย               

ไดแจงใหผูสัมภาษณทราบกอนลวงหนา ในการสัมภาษณผูสัมภาษณจะใชการจดบันทึกและบันทึกเสียง 

โดยขออนุญาตผูถูกสัมภาษณในการจดบันทึกการสนทนากอนทุกครั้ง โดยผูวิจัยกำหนด ผูใหขอมูลสำคัญ 

(Key Informant) ของการวิจัยในครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการ

เลือกกลุมตัวอยางโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษาจำนวน 9 คน โดยพิจารณา                  

จากคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เปนนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เกี ่ยวของกับการซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน เพ่ือใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาชญากรจะใชการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย เปนชองทางในการฟอก

เงินท่ีไดมาจากการกระทำความผิด ซ่ึงมีประสบการณมามากกวา 5 ป จำนวน 1 คน 
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 2. เปนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ไมวาจะเปนลักษณะอาคารพาณิชย หองชุด บานเดียว ทาวนโฮม ทาวนเฮาส เพื่อใหทราบถึงการดำเนิน

ธุรกิจของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากอาชีพดังกลาวอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินของ

อาชญากร มีประสบการณทำงาน 5 ปข้ึนไป จำนวน 3 คน 

 3. เปนพนักงานเจาหนาที่ของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีหนาที่เกี่ยวของ

กับการกำหนดผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกกลุมอาชีพดังกลาวเนื่องจากอาชีพดังกลาว   

มีหนาที่โดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับการฟอกเงิน เปนเวลาไมต่ำกวา 5 ป 

จำนวน 5 คน  

 ท้ังนี้ผูวิจัยไดนำแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและวัตถุประสงค

ของการวิจัยกอนนำไปสัมภาษณการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจยัมี

ข้ันตอนในการวิเคราะหโดยการนำขอมูลท่ีไดจากการคนควาจากเอกสาร และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง

แยกประเด็นตามแตละประเด็น ตีความอยางละเอียดจากมุมมองของกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหความ

สอดคลองของขอมูล นำขอมูลไปวิเคราะหนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดทราบถึงลักษณะที่มีความคลายคลึง และความแตกตางของ

ขอมูลกอนจะนำขอมูลนั้น ไปวิเคราะห นำขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะหขอมูล

รวมกัน เพื่อนำมาสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อเปนแนวทาง และขอเสนอแนะใน

การกำหนดใหอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎหมายตอไป และนำเสนอใน

รูปแบบพรรณนา 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ความเส่ียงของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยตอการฟอกเงิน 

 จากที่ผู ว ิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวานักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยมีการทำงานหลายรูปแบบทั้งรูปแบบผูประกอบการ และองคกรในรูปแบบนิติบุคคล มี

ลักษณะเปนนักลงทุนที ่จะสรางมูลคาใหกับอสังหาริมทรัพยใหไดผลกำไรสูงสุด รวมถึงบริษัท

อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ที่รับจางสรางบาน อาคารพาณิชย หองชุด และที่อยูอาศัยอื่น ๆ รวมถึงการ

ปรับปรุงบานเกาใหเปนบานใหม ก็นับเปนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวย เนื่องจากเปาหมายของ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมูลคาจากสินทรัพยในครอบครอง ซึ่งนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจะมีความเชี่ยวชาญอยางมากในการลงทุนตาง ๆ ไมวาจะเปนพื้นท่ี ที่ดิน ทำเลที่ตั้ง

อสังหาริมทรัพย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการลงทุน เพราะการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย

จำเปนตองใชเง ินลงทุนสูง ซึ ่งอาจจะทำใหผู ที ่ไม มีทุนไมสามารถทำธุรกิจนี ้ได (โรงเรียนธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพยไทย. 2563) นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับทั้งนายหนา

อสังหาริมทรัพย ผูขาย ผูซื ้อ รวมถึงนักลงทุนซึ่งปจจุบันมีนักลงทุนจำนวนมากหันมาลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย โดยผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่ผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยอาจถูกใช

เปนเครื่องมือของการฟอกเงินได เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยตองมีเงินลงทุนใน

กิจการกอนที่จะดำเนินการกอสราง หรือซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อนำไปขายหรือพัฒนาตอไป กลาวคือ  

เม่ือไมมีการตรวจสอบแหลงเงินทุนของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาววามีการนำแหลงเงินทุนมาจาก

ที่ใด มาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือไมอยางไร เมื่อเปนเชนนั้น ภาครัฐจะทราบเสนทางการนำเงินมา

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดอยางไร ผูวิจัยจึงเห็นวาในประการนี้เปนประการท่ีสำคัญประการหนึ่ง

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีอาชญากรจะแฝงตัวอยูในอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยได 

 ประการที่สอง ในการขายอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนบาน อาคารพาณิชย หองชุด และที่อยู

อาศัยอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงบานเกาใหเปนบานใหม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยดำเนินการขายผาน

นายหนาอสังหาริมทรัพย ผานพนักงานขายของบริษัท หรือขายตรงตอผูซ้ือ  

 จากการศึกษาขอมูลและจากการสัมภาษณ (ผูใหสัมภาษณท่ี 1, 2564) และ (ผูใหสัมภาษณท่ี             

8, 2564) พบวาการขายอสังหาริมทรัพยของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย จะดำเนินการผานชองทางดังนี้ 

 ชองทางที่หนึ่ง ผานชองทางการขายโดยตรงตอลูกคา โดยการที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะ

เปนผูขายอสังหาริมทรัพยใหแกผู ซื ้อโดยตรงโดยไมผานตัวกลางเมื่อเปนเชนนี ้การชำระเงินในสวน                

ของอสังหาริมทรัพยก็จะไมผานตัวกลางใดหรือสถาบันการเงินหากไมมีการจดจำนอง (ในกรณีรับเงินสด) 

โดยจะไมมีการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer - KYC และการตรวจสอบเพื่อใหทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence -- CDD) 

 ชองทางท่ีสอง ผานชองทางการจางนายหนาอสังหาริมทรัพยเปนตัวกลางในการซ้ือขาย โดยสวน

ใหญการชำระเงินในสวนของอสังหาริมทรัพยจะดำเนินการโดยตรงระหวางผู ซ ื ้อและนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งนายหนาอสังหาริมทรัพย จะไดรับคาดำเนินการในภายหลัง สำหรับชองทางนี้จะมี

การดำเนินการผานตัวกลาง แตถึงอยางไรก็ดีทายสุดแลวการชำระเงินก็เปนการชำระเงินระหวางผูซ้ือ  

และผูขาย 

 ชองทางท่ีสาม ผานชองทางการใหพนักงานบริษัท หรือบริษัทในเครือ เปนผูขายอสังหาริมทรัพย 

โดยไดรับคาคอมมิชชันเปนคาตอบแทนสำหรับชองทางนี้จะมีการดำเนินการผานตัวกลาง แตถึงอยางไรก็

ดีทายสุดแลวการชำระเงินก็เปนการชำระเงินระหวางผูซ้ือและผูขาย 

 จากประเด็นทั้งสามขอที่กลาวมาขางตน ลวนแลวแตมีความเสี่ยงที่ผูประกอบอาชีพนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจะถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินของอาชญากร หรือเปนผูฟอกเงินเสียเองประกอบ

กับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดำเนินการกอสราง ขาย 



ปริยชาต  หนูแยม 
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ปรบัปรุงอสังหาริมทรัพย ซ่ึงอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินประเภทหนึ่งท่ีมีมูลคาสูงทำใหงายตอการฟอก

เงิน นำเงินเขาสูระบบอยางถูกตอง 

 จากการท่ีผูวิจัยศึกษามาจึงพบความเสี่ยงของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยตอการฟอกเงิน ดังนี้ 

 1. ความเสี ่ยงในตัวทรัพยสิน อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีเสถียรภาพและมีมูลคาสูง                

อาทิเชน บาน คอนโด ที่ดินเปลา โรงงาน และที่อยู อาศัยอื ่น ๆ โดยพบวาอาชญากรนิยมฟอกเงิน                 

ผานท่ีดินเปลามากกวาอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืน 

 2. ความเสี่ยงดานที่ตั้งของแหลงเงินทุนแหลงที่มาที่ผิดปกติของเงินทุน แหลงที่มาของเงินทุน              

ที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอาเงินมาลงทุนโดยไมมีแหลงที่มาของเงินทุน และในอีกดานของผู ซ้ือ                   

หรือลูกคาไมปรากฏแหลงที่มาที่ลูกคานำมาซื้ออสังหาริมทรัพย หรือมีแหลงที่มาของเงินทุนที่นักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยและลูกคามาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาทโดย UN หรือประเทศที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

อาชญากรรมสูง เพราะไมมีการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer - KYC) และการตรวจสอบ

เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence - CDD)  

 3. ความเสี่ยงดานการรับชำระเงินในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

ถึงแมวาจะมีการจางตัวแทนขายหรือนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยมาขายอสังหาริมทรัพย แตการ

ชำระเงินยังเปนการชำระโดยตรงระหวางนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยกับลูกคา ซึ่งไมมีการตรวจสอบจาก

ภาครัฐ เวนเสียแตจะทำธุรกรรมผานสถาบันการเงิน 

 4. การตรวจสอบจากภาครัฐก็มีการตรวจสอบนอยกวาภาคสถาบันการเงิน จากสถิติการรายงาน

ธุรกรรมจากภาคธุรกิจตัวแทนหรือนายหนาอสังหาริมทรัพย ไมพบวามีการรายงานธุรกรรมตองสงสัย      

อีกทั้งยังไมมีกฎหมายไปกำกับควบคุมทำใหการตรวจสอบจากภาครัฐทำไดนอยมาก จะทราบวามีการ

ฟอกเงินเมื่อเปนคดีแลวมีการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินแลวอีกทั้งยังไมมีกฎหมายกำกับควบคุม                  

ผูประกอบอาชีพนี้ ใหมีการจดทะเบียนหรือมีใบประกอบวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย อาชีพที่เกี่ยวของ

กับอสังหาริมทรัพยมีมูลคาสูง แนนอนทรัพยสินที ่มีมูลคาสูงความเสี่ยงก็มักจะสูงตามไปดวย การ               

ไมมีกฎหมายกำกับควบคุมทำใหถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินไดแนนอน 

 4.2 ปญหามาตรการทางกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 จากการศึกษากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบวาพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) กำหนดใหนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองจัดทำนโยบายและคูมือการปฏิบัติงานไมวาจะเปนการรับลูกคา การบริหาร

ความเสี่ยง การอบรมพนักงาน การตรวจสอบภายใน การเก็บรักษาเอกสาร  การจัดใหลูกคาแสดงตน   

เชนการใหลูกคาแสดงบัตรประชาชน  การตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงาน                

การทำธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจำนวนตั้งแต
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สองลานบาทขึ้นไป และกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดย ไมจำกัดจำนวนเงิน รวมถึงการเก็บรักษา

ขอมูล 5 ป ในสวนของการแสดงตน และ 10 ป สำหรับการตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคา 

 สวนอาช ีพผ ู ประกอบอาช ีพนักพัฒนาอสังหาร ิมทร ัพย และผ ู ประกอบธ ุรก ิจเก ี ่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยมิไดมีกฎหมายใดกำหนดใหเปนผู มีหนาที ่อยางเชนนายหนาหรือตัวแทนซื ้อขาย

อสังหาริมทรัพย แมแตอยางเดียว 

 “การรายงานธุรกรรมมี 3 ประเภท คือ ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมทรัพยสิน ธุรกรรมที่มีเหตุ                  

อันควรสงสัย ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 - กันยายน 2563 ปรากฏขอมูลธุรกรรมอสังหาริมทรัพย พบวามี 

ขอมูลที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 95% เปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งมีความเสี่ยงกับการฟอกเงิน 

3.2 % ของธุรกรรมที ่สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดรับรายงานทั้งหมด หักลาง                     

ดวยมูลคาทรัพยสินที ่สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดพบวามีมูลคามากกวา 1.3                  

ลานลานบาท เปนอันดับสองรองจากเงินสด ซ่ึงถือวามีความสำคัญอยางมาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดรับรายงาน                

การทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ ้น 18,355,814 ธุรกรรม โดยแบงเปนรายงานการทำธุรกรรมที่ใชเงินสด 

จำนวน 1,137,966 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที ่เกี ่ยวกับทรัพยสิน จำนวน 218,151 ธุรกรรม 

รายงานการทำธุรกรรมที่เปนการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส จำนวน 16,912,856 ธุรกรรม 

รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 78,538 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสด

ผานแดน จำนวน 8,303 ธุรกรรม” (ผูใหสัมภาษณท่ี 4, 2564) 
 

 
 

ท่ีมา: รายงานประจำป 2562 ของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 เมื ่อศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ี

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบกับการนำ

มูลคาทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยที่สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริหารจัดการ

ทรัพยสินในแตละปพบวามีตัวเลขคอนขางสูงจากตัวเลขป 2562 มีมูลคากวา 5,594,253,556.80 บาท 

และเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานธุรกรรมของผูประกอบอาชีพตัวแทนหรือนายหนาอสังหาริมทรพัย 

ตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 236,108 ธุรกรรม เมื่อภาครัฐมาทราบวา            

มีการฟอกเงินผานอสังหาริมทรัพยตอนที่ไดดำเนินการยึดอายัดทรัพยสินแลว จึงทำใหพบวามีชองโหว

ของกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม เพราะกำหนดผูมีหนาที่รายงานไมครอบคลุมอีกทั้งยังไมมี

กฎหมายกำกับวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดวย ผูวิจัยจึงไดจัดทำตารางแสดงใหเห็นถึงมาตรการ

ทางกฎหมายของไทยดังตารางตอไปนี้ 
 

                                         อาชีพ 

หนาที่ตามกฎหมายฯ 

นายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย 

นักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

จัดทำนโยบายและคูมือการปฏิบัติงาน / - 

การจัดใหลูกคาแสดงตน / - 

การตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา / - 

การรายงานการทำธุรกรรมกรณีธรุกรรมที่ใชเงนิสดมี

จำนวนตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป และกรณีธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยโดย ไมจำกัดจำนวนเงนิ 

/ - 

การเก็บรักษาขอมูล / - 

 

 4.3 ปญหาการควบคุมกำกับธุรกิจหรือวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการกำหนดควบคุมกำกับธุรกิจหรือวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) กำหนดใหนายหนา

หรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ซึ่งมิไดมีการกำหนดใหครอบคลุมถึงผูประกอบวิชาชีพอื่น โดยแตกตางกับในประเทศ

แคนาดาและประเทศสิงคโปร ที่มีการออกกฎหมายใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและผูประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีตองจดทะเบียนประกอบอาชีพ และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การฟอกเงิน อีกทั้งประเทศไทยไมมีการกำหนดใหผู ประกอบอาชีพที่เกี ่ยวของกับอสังหาริมทรัพย                  

มีหนาท่ีตองจดทะเบียน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชัดเจนมีเพียงสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพย

ไทยเทานั ้น ซึ ่งนายหนาอสังหาริมทรัพยบางคนก็ไมไดเขาอยู ในสมาคมดังกลาว ทำใหนายหนา

อสังหาริมทรัพยสวนใหญไมทราบหนาที่ของตนวาตนมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
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ศึกษาแนวทางการกำหนดใหนกัพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่รายงาน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
     884  

 “ปจจุบันนายหนาอสังหาริมทรัพยบางคนยังไมทราบวาตนมีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมตอ

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปนการรายงานธุรกรรม การกำหนดนโยบาย ซ่ึง

คุณภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมถึงมีการฝาฝนในแงที่เกิดจากการไมทราบวาตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และไมเขาใจในการปฏิบัติ ซึ ่งปจจุบัน

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีการเขาใหคำแนะนำนายหนาอสังหาริมทรัพย”             

(ผูใหสัมภาษณท่ี 3, 2564) 

 “ปจจุบันนายหนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญยังไมทราบวาตนมีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมตอ

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งการคาดหวังใหออกมาดี คงมีโอกาสนอยไมวาจะเปน

การรายงานธุรกรรมการกำหนดนโยบาย คุณภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย เขาใจบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ี

เก่ียวกับการรายงานธุรกรรม ในภาพรวมนอยมาก จะมีบางสวนท่ีอยูในสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพย

ไทยจะเขาใจ” (ผูใหสัมภาษณท่ี 4, 2564) 

 จากขอมูลที่ผูวิจัยศึกษาพบวามีปญหาเกี่ยวกับการควบคุมกำกับธุรกิจหรือวิชาชีพเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายหนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญยังไม

ทราบวาตนมีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนี่จึงเปน

ปญหาในแงของการควบคุมกำกับนายหนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงปจจุบันสำนักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินไดเขาใหความรู คำแนะนำ แกผูประกอบอาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพย แตดวยประเทศ

ไทยไมมีการออกกฎหมายบังคับใชกับผูประกอบอาชีพนี้โดยตรง ทำใหไมมีการจดทะเบียน การขอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อีกทั้งการควบคุมกำกับธุรกิจหรือวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทยพบวามีการควบคุมกำกับธุรกิจเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย เฉพาะนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย ไมมีกฎหมายกำหนดใหผู ประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือนักลงทุน

อสังหาริมทรัพยท่ีมีความเสี่ยงเปนผูมีหนาที่รายงานตามกฎหมาย การควบคุมกำกับนายหนาหรือ

ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีปญหาสาเหตุหลักมาจากการขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมายไมทราบวาตนมีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินประเทศไทยไมมีการออกกฎหมายบังคับใชกับผูประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ทำใหไมมีการจดทะเบียน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที ่แกไขเพิ ่มเติม มี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนมาตรการในการตัดวงจรในการกออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปจจุบัน

อาชญากรมักจะใชชองทางตาง ๆ ในการนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทำความผิดมาผาน

กระบวนการแปรสภาพเงินหรือทรัพยสิน เพื่อที่จะนำเงินและทรัพยสินดังกลาวมาใชประกอบการกอ

อาชญากรรมครั้งตอไป โดยอาชญากรมักใชวิธีการซ้ืออสังหาริมทรัพยในการฟอกเงินเพราะอสังหาริมทรัพย

เปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูง จากสถิติการยึดอายัดทรัพยสินที่มีมูลคาสูง ถึงแมปจจุบันจะมีการกำหนดให

ตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยเปนผูมีหนาที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แตก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันอาชญากรมักจะซ้ือ

อสังหาริมทรัพยจำพวกท่ีดิน หองชุด อาคารพาณิชย บานเดี่ยว จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยไมได

ทำการซื้ออสังหาริมทรัพยผานนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยซึ่งมีฐานะเปนตัวกลางคอยเชื่อมโยง

ระหวางของผูซื้อและผูขายที่มีความตองการจะซื้อหรือจะขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งถูกกำหนดใหเปนผูมี

หนาที่รายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไมมีการจัดใหลูกคา 

แสดงตน (Know Your Customer - KYC) และตรวจสอบเพื ่อใหทราบขอเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกคา 

(Customer Due Diligence - CDD) เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ความสัมพันธทางธุรกิจ และธุรกรรม

ท่ีกำลังดำเนินการ ดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงตองมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ใหครอบคลุมเพ่ือ

ลดชองทางท่ีอาชญากรจะใชในการฟอกเงิน 

 อสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มักจะดึงดูดผูกระทำความผิดใหกระทำการฟอกเงินผานวิธีการนี้ 

เนื่องจากอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีเสถียรภาพและมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ในดานการตรวจสอบจาก

ภาครัฐก็มีการตรวจสอบนอยกวาภาคสถาบันการเงิน จากการมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย             

ผูอยูเบื้องหลักการประกอบธุรกิจประเภทนี้อาจจะเปนอาชญากรก็เปนได (Sandeep Sroa and Henry 

Williams, 2020) ประกอบกับมาตรการของ Financial Action Task Force : FATF  ขอแนะนำของ

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task 

Force (FATF), 2012) และกระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย 

โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินมาตรการทางการเงิน (RBA GUIDANCE FOR REAL ESTATEAGENTS, 

2008) ไดกลาวถึงความเสี่ยงเก่ียวกับอาชีพตัวแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีลักษณะการทำงานท่ีเปนตัวแทน

ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการทำงานทั้งรูปแบบ

ผู ประกอบการ และองคกรในรูปแบบนิต ิบ ุคคล มีล ักษณะเปนนักลงทุนที ่จะสรางม ูลค าให  กับ

อสังหาริมทรัพยใหไดผลกำไรสูงสุด รวมถึงบริษัทอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ท่ีรับจางสรางบาน อาคารพาณิชย 
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หองชุด และที่อยูอาศัยอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงบานเกาใหเปนบานใหม ประกอบกับอสังหาริมทรัพย

เปนทรัพยสินประเภทหนึ่งที่มีมูลคาสูงจากการสัมภาษณผูใหสัมภาษณท่ี 4 และ 5 กลาวตรงกันวา

อาชญากรนิยมฟอกเงินผานที่ดินเปลามากกวาอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นทำใหงายตอการฟอกเงิน 

สามารถนำเงินเขาสูระบบอยางถูกตอง จากการที่ผูวิจัยศึกษาและจึงพบวามีความเสี่ยงและมีชองทางท่ี

อาชญากรจะใชประโยชนไดหลายชองทางที่ผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะถูกใชเปน

เครื่องมือในการฟอกเงินของอาชญากร หรือเปนผูฟอกเงินเสียเอง ดังนี้ 

 1. ในดานการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่ตั้งของแหลงเงินทุนแหลงที่มาที่ผิดปกติของเงินทุน 

โดยไมทราบแหลงที่มาของเงินทุน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอาเงินมาจากไหนมาลงทุนโดยไมมี

แหลงที่มาของเงินทุน มาลงทุนกอสราง และในอีกดานหนึ่งคือลูกคาเอาเงินจากไหนมาซื้ออสังหาริมทรัพย 

เพราะไมมีการรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer - KYC) และการตรวจสอบเพื่อใหทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence - CDD) หรือมีแหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยและลูกคามาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาทโดย UN หรือประเทศที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

อาชญากรรมสูง ผูวิจัยจึงเห็นวาในประการนี้เปนประการท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง

ท่ีอาชญากรจะแฝงตัวอยูในอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยได 

 2. ในการขายอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนบาน อาคารพาณิชย หองชุด และที่อยูอาศัยอื่น ๆ 

รวมถึงการปรับปรุงบานเกาใหเปนบานใหม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยดำเนินการขายผานนายหนา

อสังหาริมทรัพย ผานพนักงานขายของบริษัท หรือขายตรงตอผูซื ้อ การรับชำระเงินในการซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถึงแมวาจะมีการจางตัวแทนขายหรือนายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยมาขายอสังหาริมทรัพย แตการชำระเงินยังเปนการชำระโดยตรงระหวางนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยกับลูกคา ซ่ึงไมมีการตรวจสอบจากภาครัฐ เวนเสียแตจะทำธุรกรรมผานสถาบันการเงิน 

  3. การตรวจสอบจากภาครัฐก็มีการตรวจสอบนอยกวาภาคสถาบันการเงิน จากสถิติการ

รายงานธุรกรรมจากภาคธุรกิจตัวแทนหรือนายหนาอสังหาริมทรัพย ไมพบวามีการรายงานธุรกรรมตอง

สงสัย อีกทั้งยังไมมีกฎหมายไปกำกับควบคุมทำใหการตรวจสอบจากภาครัฐทำไดนอยมาก จะทราบวา 

มีการฟอกเงินเมื่อเปนคดีแลวมีการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินแลว และไมมีกฎหมายกำกับ

ควบคุมผูประกอบอาชีพนี้ ใหมีการจดทะเบียนหรือมีใบประกอบวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย อาชีพ                 

ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยมีมูลคาสูง แนนอนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงความเสี่ยงก็มักจะสูงตามไปดวย 

การไมมีกฎหมายกำกับควบคุมทำใหถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินไดแนนอน 

 ปจจุบันประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาควบคุมกำกับดูแลนายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 

กำหนดใหนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเปนกลุมธุรกิจและ

วิชาชีพที่มิใชสถาบันการเงิน (Designated non – Financial Business and Professions) ที่เปนวิชาชีพ



ปริยชาต  หนูแยม 
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ที่ถูกกำหนดในขอแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอก

เงิน (FATF) โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) ให

นายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองจัดทำนโยบายและคูมือการปฏิบัติงานไมวาจะ

เปนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง การอบรมพนักงาน การตรวจสอบภายใน การเก็บรักษาเอกสาร  

การจัดใหลูกคาแสดงตนเชนการใหลูกคาแสดงบัตรประชาชน การตรวจสอบเพื่อใหทราบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกคา การรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีธุรกรรม 

ที่ใชเงินสดมีจำนวนตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป และกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดย ไมจำกัด 

จำนวนเงิน รวมถึงการเก็บรักษาขอมูล 5 ป ในสวนของการแสดงตน และ 10 ป สำหรับการตรวจสอบ

เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

 แตอยางไรก็ดีการควบคุมกำกับธุรกิจหรือวิชาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

สำหรับผูประกอบอาชีพตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย และผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ

กับอสังหาริมทรัพย มีหนาที่ตองจดทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชัดเจนมีเพียงสมาคม

นายหนาอสังหาริมทรัพยไทยเทานั้น ซึ่งนายหนาอสังหาริมทรัพย บางคนก็ไมไดเขาอยูในสมาคม ทำให

นายหนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญไมทราบหนาที่ของตนวาตนมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งประเทศไทยไมมีการออกกฎหมายบังคับใชกับนายหนาหรือตัวแทน

ซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยตรง ทำใหไมมีการจดทะเบียน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทำให

ภาครัฐไมทราบจำนวนผูประกอบอาชีพนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย จึงทำใหยากตอ

การกำกับควบคุมผู ประกอบอาชีพดังกลาวดวย บางสวนอยูในสมาคมอสังหาริมทรัพยไทยก็จะมี               

การกำกับดูแล ใหคำแนะนำโดยสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 อยางไรก็ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยไมได

กำหนดใหอาชีพที ่เกี ่ยวของกับอสังหาริมทรัพยอื ่นที ่นอกเหนือจากนายหนาหรือตัวแทนซื ้อขาย

อสังหาริมทรัพย ใหเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม สวนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย และนักลงทุน 

ไมมีกฎหมายบังคับใหเปนผูมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม ภาครัฐไมไดออกกฎหมายเพื่อรองรับหรือ

กำหนดใหผู ประกอบอาชีพเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยจดทะเบียนการประกอบอาชีพซึ่งแตกตางกับ

ประเทศแคนาดา (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 2021) และ

ประเทศสิงคโปร (ZWoon Ee Tang and Nadia Cardoz, 2018) มีการออกกฎหมายใหนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและมีหนาท่ีตองจดทะเบียน

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูประกอบอาชีพเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 

 การฟอกเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนท่ีนิยมมาก อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินท่ีมีเสถียรภาพ

และมูลคาเพิ ่มสูงขึ ้น ในดานการตรวจสอบจากภาครัฐก็มีการตรวจสอบนอยในประเทศไทยไมมี

กฎหมายบัญญัติเพื่อกำกับและควบคุมใหผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยทุกประเภท ดวยการดำเนิน

กิจกรรมและธุรกิจของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงที่อาชญากรจะใชเปนชองทางในการ             
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ฟอกเงิน จากการที่ทรัพยสินมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพยผูอยูเบื้องหลักการประกอบธุรกิจ

ประเภทนี้อาจจะเปนอาชญากรก็เปนได เพราะเปนผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เปนผูรับ

ชำระเงินโดยตรงจากผูซื้อดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงตองออกมาตรการเพื่อกำกับผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

โดยเฉพาะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย จึงจะอุดชองวางที่อาชญากรจะใชในการฟอกเงินได อีกทั้งออก

กฎหมายบังคับใชใหผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรมตอสำนักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และบังคับใหตองจดทะเบียน และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย 

 5.2 ขอเสนอแนะ 

 1) กำหนดใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผู มีหนาที ่รายงาน โดยเพิ ่มผู ประกอบอาชีพ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในมาตรา 16 (4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 โดยกำหนดใหผูประกอบอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ในการรายงานธุรกรรมตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 2) กำหนดใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีหนาที่อื ่นเชนเดียวกับผูประกอบธุรกิจอื่นท่ีไมใช

สถาบันการเงิน ตามคำแนะนำของ FATF ดวย โดยกำหนดใหมีหนาที่จัดทำนโยบายเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบขอมูลการแสดงตนของลูกคา ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของ

ลูกคา การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การบันทึกรายงานธุรกรรม และขอมูลการตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา รวมถึงการจัดทำคูมือการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

 3) ออกกฎหมายบังคับใหผู ประกอบวิชาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจดทะเบียนและขอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอภาครัฐ 

 4) การรายงานการทำธุรกรรมของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด 

สำนักงานท่ีดินสาขา และสำนักงานท่ีดินอำเภอ ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ตอสำนักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมควรจำกัดมูลคาข้ันต่ำของจำนวนเงินท่ีตองรายงานการทำธุรกรรม 

 5) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมีการบัญญัติอำนาจหนาท่ี

ของผูประกอบวิชาชีพนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยไวใหมีหนาที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งอาจไม

เพียงพอตอการควบคุมกำกับเพราะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีขอบังคับเกี่ยวกับภาระหนาที่ไมมีข้ึน

ทะเบียนสิทธิการประกอบอาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพยที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน สมควรใหมีการยกรางพระราชบัญญัตินายหนาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและ

พระราชบญัญัติอ่ืนข้ึนดวย 

 

 

 



ปริยชาต  หนูแยม 
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ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจาย 

เพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน 
 

 

 

ปองพล สุดวิไลพร0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลตะเคียน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ

รายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน  2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใช

จายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการศึกษาจากเอกสารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนและแบบสัมภาษณ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดทำงบประมาณ จำนวน 10 คน โดยเปนผูอำนวยการกองจำนวน 6 คน 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดทำงบประมาณจำนวน 3 คน และผูบริหารจำนวน 1 คน     

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลตะเคียน แผนงานที่มีประสิทธิภาพ 100%  คือ แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน และแผนงานการเกษตร รองลงมา คือ แผนงานรักษาความสงบภายในมีคาเฉลี่ยอยู  ท่ี 

98.80% และแผนงานเคหะและชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 91.83%  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลตะเคียน แบงเปน 5 ดาน 1. ดานการบริหารงบประมาณ ไดแก นโยบาย

ผูบริหาร 2. ดานการจัดสรรงบประมาณ ไดแก จัดสรรตามหนังสือสั่งการและขอบัญญัติงบประมาณ               

3. ดานงบประมาณรายรับ ไดแก การจัดเก็บรายไดและเงินอุดหนุน 4. ดานงบประมาณรายจาย ไดแก 
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ขอจำกัดดานงบประมาณและความจำเปนเรงดวน 5. ดานประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ไดแก 

การจัดสรรงบประมาณใหถูกตองแมนยำ  

 
คำสำคัญ: องคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณ บริการสาธารณะ 

1. บทนำ   

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไววาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ยอมมีอำนาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนใน

ทองถ่ินและยอมมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริหาร สาธารณะการบริหารงาน

บุคคลการเงินและการคลังและมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยตองคำนึงถึงความสอดคลอง

กับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับ

การสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นให จัดบริการสาธารณะ

ไดโดยครบถวนตามอำนาจหนาที่เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชนและใหบริการประชาชนอยาง

ท่ัวถึง  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2550: 34)  

 การจัดหาบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นนั้นมีความจำเปนที่จะตองใชเงินลงทุน

จำนวนมากซึ่งนับตั้งแต ปพ.ศ. 2545 เปนตนมา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงประสบปญหา 

เรื่องการมีรายไดท่ีจำกัดจึงสงผลทำใหการจัดหาบริการสาธารณะไมเพียงพอและไมทันกับความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่นในขณะที่การกระจายอำนาจการปกครองจากราชการสวนกลางไปยังราชการ

สวนทองถิ่น ไดดำเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดขององคการบริหารสวนทองถิ่น จึงไดมีความสำคัญและเปนหัวใจสำคัญของการจัดทำแผน           

การพัฒนาทองถ่ิน (สันติชัย ศรีสวัสดิ์สุข, 2545: 201) 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันโดยเฉพาะรายได

และขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กใหญตางกัน ยอมสงผลตอระดับความใกลชิด 

ของประชาชน และการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลเปน

องคกรปกครองทองถ่ินท่ีเล็กท่ีสุด มีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด รายไดท่ีองคการบริหารสวนตำบล

มาจากการเก็บภาษีในพื้นที่ปกครองของตนและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาชวยเหลือประชาชนใน

พ้ืนท่ี ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลก็ยังคงประสบปญหาดานรายไดท่ีไมเพียงพอจะนำไปใชจาย สงผลให

ตอบสนองกับความตองการของประชาชนเปนไปดวยความยากลำบาก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปนไปไดอยางลาชา  ดังนั้นผูศึกษาจึงมุงเนนที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจาย 

เพื ่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา               
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ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษา จะชวยนำไปใชเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจาย พัฒนา

ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ทำใหรายไดมากขึ้น สามารนำไปใชจายในการจัดทำบริการสาธารณะ

ไดมากข้ึนตามไปดวย 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลตะเคียน 

 2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลตะเคียน 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  

   การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือจัดทำบริการ  

 3.2  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

    ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนและภายในตำบล

ตะเคียน อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 3.3  ขอบเขตดานเวลา 

   ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564  

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

  4.1  แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ  

    การจัดทำงบประมาณในแบบปจจุบันเริ ่มมีขึ ้นเปนครั ้งแรกในประเทศอังกฤษ ประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี 16-17 ซึ่งเปนสมัยที่สภาผูแทนราษฎรไดประสบความสำเร็จในการสงวนอำนาจที่จะ

อนุมัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดทำงบประมาณในแบบปจจุบันมี ความสัมพันธ

กับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนำแบบอยางมาจัดทำงบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สำหรับ

ประเทศไทยการจัดทำงบประมาณนั้น รัฐบาลไดเริ่มทำข้ึนกอนและตอมาไดขยายขอบเขตไปถึงองคการ

บริหารสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน (ดร.ณรงค สัจพันโรจน, 

2538) 
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 4.1.1  ความหมายของงบประมาณ  

  การใหความหมาย คำวา “งบประมาณ” ซึ่งมีหลายความหมายและมีความแตกตาง

กัน เพราะมีผูใชจากหลากหลายวิชาชีพ จึงมีการกำหนดความหมายของงบประมาณและใหคำจำกัด

ความท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้  

  นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ  (2544 : 16)  ใหทัศนะวา งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ 

ซึ่งแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึง

การกะประมาณ บริหาร กิจกรรม โครงการ และการใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเปนในการสนับสนุน

การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนนี้ ยอมประกอบดวย การกระทำ 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม 

การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ   

  พรชัย ลิขิตธรรมโรจน (2550 : 22) ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไววา 

งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนทางการเงินเกี่ยวกับประมาณการรายไดและรายจายของรัฐบาลใน

ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะตองขออนุมัติจากรัฐสภา 

     จากคำนิยามตาง ๆ จึงพอสรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือที่สำคัญอยาง 

หนึ่งของรัฐที่ทำ ใหภารกิจตาง ๆ ของรัฐที่กำหนดไวตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแผนการใช

จายเงิน สำหรับ ปงบประมาณนั้น ๆ ใหสามารถดำเนินการไปไดอยางตอเนื่องและบรรลุตามเปาหมายท่ี

กำหนดไว 

  4.1.2  ประเภทของงบประมาณ 

  4.1.2.1  งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budget)  

   4.1.2.2  งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget)    

   4.1.2.3  งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming  

     Budget) มีลักษณะดังนี้  

   1)  เลิกการควบคุมรายละเอียดท้ังหมด  

   2)  ใหกระทรวง ทบวง กรม กำหนดแผนงาน  

   3)  สำนักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ  

   4)  สำนักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบและประเมินผลของงานแตละ

แผนงานวาไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด งบประมาณแบบนี้ประเทศไทยกำลังใชอยูโดยเริ่มใช

ตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา โดยมีสาระสำคัญท่ีจะใหมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู

จำกัดใหมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 4.1.2.4  งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ กำหนดโครงการ และระบบ

งบประมาณ (Planning, Programming and Budgeting System)  
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 4.1.2.5  งบประมาณแบบฐานศูนย  (ZERO BASE)  

 4.1.2.6  งบประมาณแบบสะสม  (Incremental Budget)   

 4.2  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ  

  4.2.1  ความหมายการจัดทำบริการสาธารณะ   

   ศุภชัย ยาวะประภาส (2539 อางถึงในการุณย คลายคลึง, 2550, หนา 27) ได

พิจารณานิยามและความหมายของคำวา “บริการสาธารณะ” จะตองพิจารณาจาก องคประกอบ 2 

ประการ คือ   

1) บริการสาธารณะเปนกิจการที ่อยู ในความอำนวยการหรือความควบคุมของ          

ฝายปกครอง ลักษณะที่สำคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ตองเปนกิจการที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อสนอง            

ความตองการ สวนรวมของประชาชนซ่ึงก็คือเปนกิจการท่ีอยูในความอำนวยการของรัฐ  

2) บริการสาธารณะจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะประโยชนโดยความตองการ

สวนรวมของประชาชนอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความตองการที่จะมีชีวิตที่สุขสบายและความ

ตองการท่ีจะอยูอยางปลอดภัย ดังนั้นบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทำจึงตองมีลักษณะท่ีสนองความตองการ

ของประชาชนท้ังสองประการดังกลาว กิจการใดท่ีรัฐเห็นวามีความจำเปนตอการอยูอยางปลอดภัยหรือ

การอยู อยางสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะตองเขาไปจัดทำกิจการนั้นและนอกจากนี้ในการจัดทำ

บริการสาธารณะของรัฐ รัฐไมสามารถจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด   

หรือกลุมหนึ่งกลุมใดได รัฐจะตองจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคและ             

เทาเทียมกัน 

  4.2.2  หลักเกณฑในการจัดบริการสาธารณะ 

  ในการจัดทำบริการสาธารณะนั้นมีหลักเกณฑที่สำคัญอยู 3 ประการ คือ (วันเพ็ญ 

ทรัพยสงเสริม, 2529) 

  1)  หลักวาดวยความเสมอภาค (Principe d’Égalité) 

         หลักนี้เปนหลักเกณฑที่สำคัญประการแรกในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจาก 

การที่ฝายปกครองเขามาจัดทำบริการสาธารณะนั้น ฝายปกครองมิไดมีจุดมุงหมายที่จะจัดทำบริการ

สาธารณะขึ้นเพื่อประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตเปนการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชน

ทุกคน คือ ประชาชนทุกคน ยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะ

อยางเสมอภาคกัน 

 

  2)  หลักวาดวยความตอเนื่อง (Principe De Continuité) 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน 

 
     896  

         เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการที่มีความจำเปนสำหรับประชาชน ดังนั้น หาก

บริการสาธารณะหยุดชะงักไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการสาธารณะยอมไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทำ 

  3)  หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Principe d’adaptation)  

         บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะตองสามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสม

กับเหตุการณและความจำเปนในทางปกครองที่จะรักษาประโยชนสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงใหเขากับ

วิวัฒนาการของความตองการสวนรวมของประชาชนดวย 

 4.3  แนวคิดเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   4.3.1  โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 284 ไดกำหนดโครงสราง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยไวใหมีสภาทองถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งและคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ

เห็นชอบของสภาทองถิ่น โดยทั้งสองสวนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป โดยองคกรปกครอง             

สวนทองถิ ่นในแตละรูปแบบจะไปกำหนดรายละเอียดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครอง            

สวนทองถิ่นนั้น ๆ ดังนี้ (เสาวลักษณ ปติ, 2556, หนา 70-76) องคการบริหารสวนตำบลเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มีหลักเกณฑในการจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบลไวในมาตรา 40 กลาวคือ 

สภาตำบลใดมีรายได โดยไมรวมเงินอุดหนุน ในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ำกวา             

ปละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี ่ยของสภาตำบลที ่ไดมีการประกาศของกระทรวง 

มหาดไทยกำหนดไว อาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลได สำหรับการจัดตั้งองคการบริหาร              

สวนตำบลนั้น ทำโดยการประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุชื่อและ

เขตขององคการบริหารสวนตำบลไวในประกาศดวย ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนนิติบุคคล 

มีความเปนอิสระในการดำเนินงานภายในขอบเขตที ่กฎหมายกำหนด มีรายไดและทรัพยสินเปน                 

ของตนเอง 

 สภาองคการบริหารสวนตำบล มาตรา 42 กำหนดใหสภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชนในหมูบาน หมูบานละ 2 คน 

องคการบริหารสวนตำบลใดมี 1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน และองคการบริหารสวนตำบลใดมี 2 หมูบาน 

ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน โดยมีวาระในการดำรงตำแหนง 4 ป อำนาจหนาท่ีของสภาองคการบริหาร

สวนตำบล ตามมาตรา  46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ไดแก ให 

ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื ่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล 

พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตำบลรางขอบังคับงบประมาณรายจายประจำป และ              
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รางขอบังคับรายจายเพิ่มเติม อีกทั้งสภาองคการบริหารสวนตำบลยังทำหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบล และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ

ทางราชการ 

 4.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

5.  วิธีการวิจัย 

     การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้ คือ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทำงบประมาณ 

จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก  โดยเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห และศึกษา

จากเอกสาร รายรับ รายจาย เพ่ือหาประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ  

 

6. ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือ

จัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพในการใช

จายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน และศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน จาก

การศึกษาโดยวิธีการเก็บขอมูลในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียน รายรับ

(จริง) รายจาย(จริง) แผนพัฒนาทองถิ่น และการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทำขอบัญญตัิ

งบประมาณรายจาย จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

 

ประสิทธิภาพในการใชจาย

งบประมาณรายจาย 

เพ่ือจัดทำบริการ 

 

1.   งบประมาณรายรับ 

2.   งบประมาณรายจาย 

3.   ปจจัยท่ีสงผลตอการใชงบประมาณ

รายจาย 
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 6.1  ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณเพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียน  

   งบประมาณรายจายและงบรายจายเพ่ือจัดทำบริการ พบวา แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 100 % 

คือ แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน และแผนงานการเกษตร เนื่อง 

จากแผนงานดังกลาวไมมีงบดานบุคลากร คือ หมวดเงินเดือนและหมวดคาตอบแทน ทำใหงบประมาณท่ี

จัดสรรมา ลงไปในสวนของบริการประชาชนทั้งหมด สวนแผนงานที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด คือ

แผนงานสังคมสงเคราะห เนื ่องจากโครงการสวนใหญไมสามารถเบิกจายได เชน วันลอยกระทง                  

วันสงกรานต และวันสำคัญทางศาสนาตางๆ ซึ่งลวนแลวแตเปนวันหยุดนักขัตฤกษทั้งสิ้น ตามระเบียบ

การเบิกจายและมีการทวงติงของ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) การเบิกจายตองทำตรงกับวันที่มี

การจดัโครงการหรือกิจกรรม ทำใหไมสามารถเบิกจาย ดังนั้นประสิทธิภาพจึงต่ำมาก  

 6.2  ปจจัยที่สงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลตะเคียน แบงไดเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 ดานท่ี 1  ดานการบริหารงบประมาณ 

  ปจจัยท่ีสงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียน ดานการบริหารงบประมาณ พบวา นโยบายของผูบริหารในองคกรมีความสำคัญตอการบริหาร

งบประมาณ ทั้งนี ้ขึ ้นกับนโยบายผู บริหารเปนหลักและหนังสือสั ่งการจากอำเภอ จังหวัด รวมถึง             

กรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีออกมาใหองคการบริหารสวนตำบลคะเคียนปฏิบัติตาม 

 ดานท่ี 2  การจัดทำงบประมาณ 

  ปจจัยที่สงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพื่อจัดทำบริการขององคการบริหารสวน 

ตำบลตะเคียน ดานการจัดทำงบประมาณ พบวา การจัดทำงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียนสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป โครงการท่ี

กำหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ทางองคการบริหารสวนตำบลตะเคียน ไดจัดทำ

ทั้งหมดทุกโครง ถามีบางโครงการที่จัดทำไมไดในดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียนจะกันเงินโครงการท่ีไมไดจัดทำไว เพ่ือใชในการจายขาดเงินสะสม  

 ดานท่ี 3  งบประมาณรายรับ 

   ปจจัยท่ีสงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียน ดานการจัดเก็บรายได พบวา พื้นที่ตำบลตะเคียนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร 

รายไดจากการจัดเก็บภาษีจึงมีไมมาก จึงมีความจำเปนตองพึ่งพารายไดจากรัฐบาลเปนหลัก เงินอุดหนุน

สวนใหญมาจาก เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเงินสนับสนุนอาหารกลางวันชวงกอนประถมวัย 
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เนื่องจากองคการบริหารมีประชากรประมาณ 17,000 คน และศูนยเด็กเล็กอีก 7 แหงในเขตของ

องคการบริหารสวนตำบลตะเคียน 

 ดานท่ี 4  งบประมาณรายจาย 

   ปจจัยท่ีสงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียน ดานการใชงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะ พบวา การใชงบประมาณในการจัด               

ทำบริการสาธารณะ มีขอจำกัดดานงบประมาณ และขอจำกัดดานกฎหมาย ดังนั ้นการใชจาย

งบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด จึงควรมี            

การเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ตามความจำเปนเรงดวน โดยมีการสงเจาหนาท่ีลงไป

จัดทำประชาคมหมูบาน ประชาคมตำบล เพื่อตองการรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน

อยางแทจริง 

 ดานท่ี 5  ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

   ปจจัยท่ีสงผลตอการใชจายงบประมาณรายจายเพ่ือจัดทำบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ตะเคียน พบวา การใชจายงบประมาณของ องคการบริหารสวนตำบลตะเคียน ยังไมเปนไปตาม

เปาหมายที ่วางไว เนื ่องจากมีการโอน แกไข เปลี ่ยนแปลงงบประมาณหลายครั ้ง แสดงใหเห็นวา              

การจัดทำงบประมาณไมไดมีวางแผนที่ดี  ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทางองคการบริหาร

สวนตำบลตะเคียนควรจะทำความเขาใจกับผูนำและประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหจัดสรรงบประมาณมี

ความถูกตองและแมนยำมากขึ้น ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายโดยภาพรวมอยูในระดับ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ท่ีสงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม ของ
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การศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) เปนการศึกษาคนควาเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบ หาแนวโนมความสัมพันธระหวางผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมท้ังสรุปปญหา อุปสรรค 

เพื่อหาขอเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม โดยสำรวจกลุมตัวอยางเกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนในพื้นที่จำนวน 264 ครัวเรือน จากแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของจำนวน 10 คน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

พ้ืนท่ีเพาะปลูกทุเรียนอยูในเขตพ้ืนท่ีตำบลวังจันทร โดยมีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกทุเรียนเฉลี่ย 13.57 ไร ตอ

ครัวเรือน ลักษณะถือครองพื้นที่สวนใหญเปนเจาของพื้นที่ในการเพาะปลูก ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย

ประมาณ 4 คน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ไดแก ยางพารา มังคุด และขนุน มีรายไดครัวเรือน

เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-50,000 บาท เปนสวนใหญ กลุมตัวอยางไดรับผลกระทบการใชนโยบายของ

รัฐอยูในระดับปานกลาง สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมวัฒนธรรม การปรับใชเทคโนโลยีและการรักษา
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สิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนระหวาง

เขตพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีไมแตกตางกัน และมีการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่มีลักษณะถือครองพื้นที่ในการเพาะปลูกท่ี

แตกตางกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดลอมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา สภาพทางสังคมวัฒนธรรม จำนวนพื้นที่ในการ

เพาะปลูก และขนาดของครัวเรือนมีความผันแปรตอการทำเกษตรสมัยใหม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายถึงความผันแปรไดถึงรอยละ 59.9 (R2 = 0.599) 

 
คำสำคัญ: การทำเกษตรสมัยใหม  เกษตรกรเพาะปลูกสวนทุเรียน  เขต EECi  COVID-19 

1. บทนำ 

 1.1  ความเปนมาและความสำคัญ 

 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดออก

แถลงการณระบุวาไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไดเขาสูภาวะแพรระบาดทั่วโลก (Pandemic) 

ลุกลามไปยังประเทศตางอๆ ทุกภูมิภาคท่ัวโลก ตอมาเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563นายกรัฐมนตรีของไทยได

มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 เนื่องจากประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 โดยพระราชกำหนดฉบับดังกลาวไดมีขอกำหนดฉบับท่ี 1 ใหประชาชนปฏิบัติ ตอมาไดมี             

การขยายระยะเวลาบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนคราว ๆ ออกไปอยางตอเนื่อง ปจจุบัน 

ไดมีออกขอกำหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในชวงเดือน

มกราคม 2564 ไดมีประกาศฯ ฉบับท่ี 16 ระบุว า เกิดการระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื ้อไวรัส            

โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีการขยายขอบเขตการแพรระบาดออกเปนวงกวางไปในหลายเขตพื้นท่ี 

นายกรัฐมนตรีจึงออกขอกำหนดและขอปฏิบัติตางๆ เพื่อเขาแกไขและยับยั้งสถานการณฉุกเฉินดังกลาวนี้ 

ซึ่งการระบาดระลอกใหมเปนการระบาดแบบกลุมกอนในเขตหลายเขตพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะใน

เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และตอมาเดือนมีนาคม 2564 ในขอกำหนดฯ ฉบับท่ี 18 นั้น มีการกำหนดพื้นท่ี

สถานการณ โดยกำหนดเปนระดับพื้นที่สถานการณเพื่อการบังคับใชมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 

ไดแก 1)  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 2)  พื้นที่ควบคุมสูงสุ 3)  พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝาระวังสูงและ

พ้ืนท่ีเฝาระวัง ตอมาเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 รัฐบาลมีการออกขอกำหนดฯ ฉบับท่ี 20 ในระยะนี้พบผู

ติดเชื้อสะสมและผูติดเชื้อรายใหมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ไดมีการกำหนดเขตพื้นท่ี

ควบคุมสูงสุด จำนวน 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมอีก 59 จังหวัด และเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 ไดมี

การยกระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ เพื่อบังคับใชมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ไดแก 1)  พื้นท่ี
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ควบคุมสูงสุดและเขมงวด รวม 6 จังหวัด 2)  พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม  45 จังหวัด 3)  พื้นที่ควบคุม รวม 

26 จังหวัด (ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 22), 2564, เลมท่ี 138: 25) เขตพื้นที่อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ถือวา  

เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาว และยังเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเปนตอง            

มีมาตรการเขมงวดตามความในขอกำหนดฯ ในสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อ  

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้พื้นที่อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เปนพื้นที่หนึ่งที่อยูโดยรอบ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: 

EECi) โดยมีเปาหมายในการเปนเขตนวัตกรรมขับเคลื่อนใหพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) เปนพื้นที่ตนแบบในการนำเขาไปผลักใหเกิดอุตสาหกรรมใหมที่ใชเทคโนโลยี

ขั้นสูง และปรับฐานอุตสาหกรรมเดิมในพื้นที่ใหเปนอุตสาหกรรมที่มีฐานนวัตกรรมและอยูรวมกับชุมชน  

ไดอยางยั่งยืนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีระบบนิเวศนวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสม จะชวยสงเสริมใหเกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรวมกัน

ระหวางภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นท่ี เพื่อชวยยกระดับและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก และในพื้นที่อื ่น ๆ ทั่วประเทศ จะนำไปสูประเทศแหงนวัตกรรม ควบคูไปกับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถตอบสนองตอการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน โดยมุงเนน 6 อุตสาหกรรมเปาหมาย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ, 2560: 10-11) ไดแก  

 1)  เกษตรสมัยใหม  

 2)  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

 3)  แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและการขนสงสมัยใหม 

 4)  ระบบอัตโนมัติ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

 5)  การบินและอวกาศ 

 6)  เครื่องมือแพทย 

 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ถูกกำหนดใหเปนพื้นที่สีเขียวในเขตพัฒนาพิเศษ ภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูกเกษตรกรรม 

เช น สวนผลไม ยางพารา เปนตน จากขอมูลความจำเปนพื ้นฐาน จปฐ.ป พ.ศ. 2563 ของกรม                  

การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระบุไววา จำนวนครัวเรือนจำแนกตามอาชีพระดับอำเภอ ป  พ.ศ. 

2563 ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวน คิดเปนรอยละ 43.02 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เปนพื้นท่ี

เพาะปลูกสวนผลไมที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะการเพาะปลูกสวนทุเรียนที่เปน ผลไมที่มูลคา

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและจากสถิติการสงออกจากขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใน             

ป พ.ศ. 2563 พบวา การสงออกทุเรียนสดของไทยทั ้งประเทศในป พ.ศ. 2562 มีมูลคาเฉลี ่ย 4.55                
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หมื่นลานบาท และในป พ.ศ. 2563 มูลคาการสงออกทุเรียนสดเฉลี่ย 6.56 หมื่นลานบาท ถึงแมวาใน                 

ป 2562 จะมีปริมาณการสงออกทุเรียนสดที่นอยกวาในป 2563 แตมูลคาการสงออกใน ป 2563 กลับ               

สูงกวาในป 2562 และพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง) มีความเปนอัตลักษณที่มีความโดดเดน แสดงถึงภูมิปญญาและวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี               

ดานการเพาะปลูกสวนผลไม สามารถผลิตผลไมที ่มีความหลากหลาย เพื่อสงออกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยเฉพาะการเพาะปลูกสวนทุเรียนเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดและเปนผลไมที่มีมูลคา

ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปจจุบัน การสงออกทุเรียนสดยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เพื่อใหเกิด             

การพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหมและแกไขปญหาไดตรงประเด็นจากสถานการณ การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดทำการศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูก 

ทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง)       

ในครั้งนี้ 

 1.2  ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา 

1.2.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ส งผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของกลุม

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอ             

วังจันทร จังหวัดระยอง) โดยศึกษาปจจัยของครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน ไดแก เขตพื้นที่ใน    

การเพาะปลูก จำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูก ลักษณะการถือครองพื้นที ่ในการเพาะปลูก ขนาดของ

ครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื ่น และรายไดครัวเรือนเฉลี่ย             

ตอเดือน รวมถึงการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม โดยอธิบายถึงผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การใชนโยบายของรัฐ ไดแก ผลกระทบจากการออกระเบียบ กฎหมาย นโยบายตาง 

ๆ ของภาครัฐ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2) สภาพทางเศรษฐกิจ ไดแก ภาระหนี้ครัวเรือน การสงออกผลิต ภาระหนี้จากการกูยืม

เพ่ือการเกษตรกรรม จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3) สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ไดแก ทัศนคติการทำงาน การใสใจสุขภาพ ทัศนคติการ

ใชช ีว ิตพฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรมที ่เปลี ่ยนแปลง จากสถานการณการแพรระบาดของโรค              

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



ปนปนัทธ เจริญศิริมงคล 
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4) การปรับใชเทคโนโลยี ไดแก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน

การวิจัยและพัฒนาตาง ๆ การรับรูเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ การเขามาของเทคโนโลยีดิจิทัล

และปญญาประดิษฐ  

5) การรักษาสิ ่งแวดลอม ไดแก สภาวะของโลก สภาพภูมิอากาศที ่เปลี ่ยนแปลง              

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล กฎระเบียบและนโยบายดานสิ่งแวดลอม จากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 การศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการทำเกษตรสมัยใหม พรอมทั้งหาสรุปเพื ่อหา

ขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม  

  1.2.2  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี ้คือ พื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก หรือเขตพ้ืนท่ีอำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง  

  1.2.3  ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรสำหรับการศึกษา คือ เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที ่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จำนวน 771 ครัวเรือน (สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง, 

2564) จากทั้ง 4 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ไดแก ตำบลวังจันทร ตำบลพลง          

ตาเอี่ยม ตำบลชุมแสง และตำบลปายุบใน โดยวิธีการสุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1973) 

จำนวน 264 ครัวเรือน และการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ จำนวน 10 คน 

  1.2.4  ขอบเขตดานเวลา 

  ใชระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง)  

2.2 เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของกลุมเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน

พ้ืนท่ีโดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง)  

2.3 เพ ื ่อหาแนวโนมความสัมพันธ ระหวางผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด                  

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของกลุมเกษตรกร
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เพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง) 

2.4 เพ่ือสรุปปญหา อุปสรรค และหาขอเสนอแนะจากการศึกษาผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง)  

3. วิธีการและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมผลกระทบที่เกิด 

จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่คาดวาจะสงผลตอ              

การทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ

ภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปร

อิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะของครัวเรือน

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน การใชนโยบายของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม 

ในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สวนตัวแปรตาม ไดแก การทำ

เกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) (การปรับใชเทคโนโลยีและการรักษาสิ ่งแวดลอม) และ

ขอเสนอแนะหรือแนวทางจากการศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพ้ืนท่ีโดยรอบ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง)  

 จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบ

แนวคิดของการศึกษา แสดงตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1:  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครัวเรือนเกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง) จำนวน 771 ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) ขนาดของกลุมตัวอยาง คำนวณ

จากสูตร Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 264 ครัวเรือน 

หลังจากที ่ได ขนาดของกลุ มตัวอยางแลว จ ึงทำการคำนวณหากลุ มตัวอยางโดยใชแบบสัดสวน 

(Proportional) ไดสัดสวนกลุมตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) แสดงตามตาราง ดังนี้ 

  

ลักษณะครัวเรือน 

- เขตพื้นที่เพาะปลูก  

- จำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูก 

- ลักษณะการถือครองพื้นที่ในการเพาะปลูก 

- ขนาดของครัวเรือน 

- การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น 

- รายไดของครัวเรือนเฉล่ียตอเดือน 

 

 

 
สถานการณการแพรระบาดของ โรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 - การใชนโยบายของรัฐในชวง COVID-19 

 - สภาพทางเศรษฐกิจในชวง COVID-19 

 - สภาพทางสังคมวัฒนธรรมในชวง COVID-19 

การทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรยีนพ้ืนที่

โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) 
 

       - การปรับใชเทคโนโลย ี

       - การรักษาส่ิงแวดลอม 

ขอเสนอแนะหรือแนวทางพัฒนา 

ในการทำเกษตรสมัยใหม 
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ตารางที่ 1:  แสดงสัดสวนกลุมตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) 

อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 
เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน  

(ครัวเรือน) 

กลุมตัวอยาง  

(ครัวเรือน) 

ตำบลชุมแสง 

ตำบลปายุบใน 

ตำบลพลงตาเอ่ียม 

ตำบลวังจันทร 

95 

31 

287 

358 

33 

11 

98 

122 

รวมท้ังฉบับ 771 264 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2:  แสดงแผนภูมิจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน           

จำแนกตามเขตพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) โดยแบงเครื่องมือ

ออกเปน 2 แบบ คือ 1) การสัมภาษณโดยใชคำถามจากแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนลักษณะขอคำถามแบบ

ปลายเปดเปนขอคำถามท่ีกำหนดใหตอบโดยใชความคิดเห็นอยางอิสระตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว 2) การใช

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง (Questionnaire) โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนคำถามเก่ียวกับ

ขอมูลทั่วไปของลักษณะครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) แบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) และอัตราสวน (Ratio Scale) ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอ             

33, 13%

11, 4%

98, 37%

122, 46%

220, 83%

ตําบลชุมแสง ตําบลปายุบใน ตําบลพลงตาเอ่ียม ตําบลวังจันทร
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การทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื ้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ             

พิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) ประกอบดวย การใชนโยบายของรัฐ สภาพทาง

เศรษฐกิจ สภาพทางสังคมวัฒนธรรม การปรับใชเทคโนโลยี และการรักษาสิ่งแวดลอม จำนวน 28 ขอ 

โดยใชมาตรวัดแบบชวง (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เปนคำถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม โดยใช ว ิธ ีการทำ Pilot Test เพ ื ่อทดสอบคา 

Cronbach’s Alpha แสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามจากกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง

แตมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด  

 ผูศึกษาไดกำหนดการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห

เนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ โดยเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห และขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูล                 

จากแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 

(Mean) นำเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยการใชสถิติ T – Test 

และ One - way ANOVA เพื ่อทดสอบคาความแตกตางของลักษณะของครัวเรือนของกลุ มตัวอยาง

ครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนในการปรับใชเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งทดสอบ

โดยใชสถิติ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise เพื่อหาแนวโนมความสัมพันธของตัวแปร

ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาของกลุมตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่สงผลตอการทำ

เกษตรสมัยใหมในพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง) 

4. ผลการศึกษา 

 4.1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

 เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนสวนใหญมีพื ้นที ่เพาะปลูกทุเรียนอยู ในเขตพื ้นที ่ตำบลวังจันทร 

รองลงมา คือ เขตพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม เขตพื้นที่ตำบลชุมแสง และเขตพื้นที่ตำบลปายุบในตามลำดับ 

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนสวนใหญมีพื ้นที่ในการเพาะปลูกทุเรียน 15 ไร โดยมีพื้นท่ีในการเพาะปลูก

ทุเรียนเฉลี่ย 13.57 ไรตอครัวเรือน ลักษณะถือครองพื้นที่ในการเพาะปลูกสวนใหญเปนเจาของพื้นที่ใน

การเพาะปลูก มีการเชาพื้นที่ในการเพาะปลูกเพียงเล็กนอย จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ              

4 คนตอครัวเรือน การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น คือ ยางพารา มังคุด และขนุน ตามลำดับ มีรายได

ของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 30,001-50,000 บาท 
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4.2  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019                  

(COVID-19) 

1) การใชนโยบายของรัฐ พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพ้ืนท่ีโดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการใชนโยบายของรัฐภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนไดรับ

ประโยชนจากการใชนโยบายชวยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรของภาครัฐ ผลกระทบจากการใชมาตรการ

ล็อคดาวนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอใหเกิด

อุปสรรคตอการทำสวนทุเรียน ในชวงเวลา 22.00-04.00 นาิกา การไดรับประโยชนจากการใชมาตรการ

ชวยเหลืออื่น ๆ ของภาครัฐ การติดตอขอรับความชวยเหลือหรือคำแนะนำจากเจาหนาที่รัฐในการทำ

เกษตรสวนทุเรียนเพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมั่นวาภาครัฐจะสามารถแกไขปญหาวิกฤตและควบคุมการแพร

ระบาดของ COVID-19 ได อยูในระดับปานกลาง และผลการสัมภาษณ พบวา เกษตรกรที่มีรายไดนอย       

ไมสามารถเขาถึงการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ เกิดความลาชาและมีอุปสรรคใน                  

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามขั้นตอนของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการจะใชอุปกรณเพ่ือ

เชื่อมตอระบบสารสนเทศของภาครัฐ ในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนและการขนสงผลผลิตทุเรียน

กระจายไปยังภูมิภาคอื ่นภายในประเทศซึ ่งไดรับผลกระทบคอนขางมาก เนื ่องจากพอคาคนกลาง             

ไมสามารถเดินทางเขามาในพื้นที่ไดระหวางที่มีการประกาศมาตรการล็อคดาวนจากการแพรระบาดของ

โรครอบแรกชวงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2563 และเกิดผลกระทบตอเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่มี

พื้นที่เพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจชนิดอื่น อาทิ ยางพารา บางรายตองเดินทางขามเขตจังหวัดเพื่อไปดูแล

สวนในพื้นที่นอกเขตจังหวัด จำเปนตองขอหนังสืออนุญาตผานทางจากหนวยงานรัฐกอนจึงสามารถ

เดินทางขามเขตจังหวัดได และยังพบวาเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนไดรับผลกระทบทางดานการดำเนิน

ชีวิตประจำวันคอนขางสูง โดยเฉพาะการจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือนในชวงระหวางท่ี

มีการประกาศใชมาตรการล็อคดาวน ในสวนของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนรายใหญ พบวา ไมไดรับ

ผลกระทบเทาใดนัก เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนไดคอนขางมากในชวงระยะเวลาที่ผานมา รวมถึง

มีลงทุเรียนรับซื้อทุเรียนที่มีคุณภาพเพื่อสงออกไปยังตางประเทศที่เปนคูคาประจำอยูแลว นอกจากนี้

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนยังคาดหวังใหหนอยงานของรัฐเขามาพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถ

เอ้ืออำนวยตอการทำเกษตรสมัยใหม ยกตัวอยางเชน การบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ ้น การพัฒนาระบบเสนทางเชื่อมตอโครงขายคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยใน           

การขนสงผลผลิตทางการเกษตร การดูแลความปลอดภัยจากโจรขโมยผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 

2) สภาพทางเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมอยูในระดับมาก ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค           

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกษตรกร
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เพาะปลูกทุเรียนมีรายไดจากการทำเกษตรสวนทุเรียนลดลงและไมเพียงพอตอใชจายในชีวิตประจำวัน              

มีการแสวงหาแหลงเงินทุนเพื่อมาลงทุนทำเกษตรสวนทุเรียนเพิ่มขึ้น มีภาระหนี้สินจากการกูยืมเงิน             

เพื่อการเกษตรสวนทุเรียนเพิ่มขึ้น และการสงออกผลผลิตทุเรียนทั้งในประเทศหรือตางประเทศลดลง              

อยูในระดับมาก และผลสัมภาษณ พบวา ครัวเรือนใดที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพอื่น ไดรับ

ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจในระดับนอย ประกอบกับการหาแรงงานเกษตรกรรมสวนใหญเปน

แรงงานสมาชิกภายในครอบครัว ชวยเหลือกันทำการเพาะปลูกสวนทุเรียน และไมคอยสงผลกระทบตอ

การแสวงหาแหลงเงินทุนเพ่ือทำการเกษตรเพาะปลูกทุเรียน เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ทุเรียนคอนขางมาก ไดรับผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจระดับนอยเชนเดียวกัน เนื่องจากในชวงฤดู

เก็บเกี่ยวสามารถสงออกทุเรียนทั้งในประเทศหรือตางประเทศไดคอนขางสูง เนื่องจากความตองการ

บริโภคทุเรียนจากประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ภาระหนี้สินสวนใหญ เกิดจากการลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ ท่ีสามารถ

ชวยลดตนทุนคาแรงงานไดในระยะยาวสงผลใหประหยัดตนทุนการผลิตจากขนาด (Economy of scale) 

อาทิ การประหยัดคาปุยยาจากการสั่งซื้อจำนวนมาก ๆ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกทุเรียนมาใหบริการ          

ดานทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมดวย สวนครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนท่ีทำการเกษตรกรรมเพียงอาชีพ

เดียวคอนขางไดรับผลกระทบคอนขางมาก เนื่องจากรายไดสวนใหญมาจากการทำเกษตรกรรมเพียง           

อยางเดียว มีการรับจางทำสวนเกษตรประเภทอื่น ภาระหนี้สินจากสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมรูปแบบ 

ตาง ๆ คอนขางสูง โดยเฉพาะคาปุยยาและสารเคมีสำหรับใชในการเกษตรที ่มีราคาสูงขึ ้น สงผลให             

เกิดตนทุนคาบำรุงรักษาตนทุเรียน เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนสวนใหญจำหนายทุเรียนสดมากกวาการ 

แปรรูปผลผลิตทุเรียน หรือทำการแปรรูปเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน ลักษณะการทำเกษตรกรรม    

แบบครัวเรือน รายไดของครัวเรือนมีแนวโนมสูงในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเทานั้น นอกจากนี้ยังมี

การปรับตัวเพื่อรวมกลุมของเกษตร อาทิ กลุมเกษตรแปลงใหญสวนทุเรียน การเขารวมเปนสมาชิกของ

สหกรณเพ่ือการเกษตร โดยไดรับความชวยเหลือดานการขอสินเชื่อเพ่ือการเกษตรท่ีมีดอกเบี้ยต่ำ สงผลให

ลดตนทุนการผลิตและมีแหลงเงินทุนในการเพาะปลูกทุเรียนตอไปได 

3) สภาพทางสังคมวัฒนธรรม พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื ้นที่โดยรอบเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพทางสังคมวัฒนธรรมภาพรวมอยูในระดับมาก ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการดูแลเอาใจใสรักษา

สุขภาพตนเองและคนในครอบครัวเพ่ิมข้ึน เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนไดใชเวลาวางกับสมาชิกในครอบครัว

เพิ่มขึ้น รักษาระยะหางทางสังคมและปฏิบัติตนตามแนวทางปองกันโรคถึงแมวาอยูในสวนทุเรียน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ผูบริโภคมีความพึงพอใจท่ีไดติดตอซ้ือขายทุเรียนผานผูผลิตโดยตรง ผูบริโภคมีความสนใจ

และซื้อทุเรียนปลอดสารพิษหรือลดใชสารเคมีเพิ่มขึ้น เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนเรียนรูและปรับตัวตาม

พฤติกรรมผูบริโภคหันมาจำหนายทุเรียนผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น มีการจำหนายทุเรียนผานชองทาง
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ออนไลนมากกวา 1 ชองทางและติดตอกับผูซื ้อโดยตรงเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก และจากผลสัมภาษณ 

พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจำหนายทุเรียนผานชองทางออนไลนมากข้ึน 

เนื่องจากผลกระทบจากการเวนระยะหางทางสังคม รวมถึงการวิติกังวลจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการโพสตจำหนายทุเรียนผานชองทาง Line application, 

Facebook, Website, Platform การขายผานชองทางออนไลนมากขึ ้น โดยใหสมาชิกในครอบครัว 

ลูกหลานชวยในการโพสตจำหนายทุเรียน มีการติดตอซื้อขายโดยตรงกับผูบริโภคทุเรียนเพิ่มมากขึ้น มี 

การเวนระยะหางทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเมื่อตองพบปะกับบุคคลภายนอกครอบครัว และยังพบวากลุม

ตัวอยางเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนหันมารักษาดูแลสุขภาพของตนเองและคนภายในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 

รวมถึงเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนสวนใหญใหความสนใจการทำการตลาดออนไลนผานชองทางตาง ๆ และ

มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีคอนขางสูง 

4) การปรับใชเทคโนโลยี พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพ้ืนท่ีโดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบในการปรับใชเทคโนโลยีภาพรวมอยูในระดับมาก ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการศึกษาและใชงานแอปพลิเคชันมือถือ

สำหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการลดใชแรงงานสวนทุเรียนและหันมาใชอุปกรณ

หรือเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น มีการสืบคนขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน             

การทำเกษตรสวนทุเรียนเพ่ิมข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการใชอินเตอรเน็ตและ

การติดตอสื่อสารผานเครือขายชุมชนเกษตรกรออนไลนเพิ่มขึ้น มีการใชอุปกรณพกพาในการคนควาหา

ขอมูลและติดตอสื่อสารเครือขายชุมชนออนไลนใหม ๆ ในการทำเกษตรสวนทุเรียนเพิ่มข้ึน มีความสนใจ

และตองการใชระบบเซนเซอรหรืออุปกรณระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำเกษตรสวนทุเรียนเพิ่มข้ึน 

และมีความสนใจและตองการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย มาประกอบตอการทำเกษตรสวนทุเรียน

เพิ ่มขึ ้น อยู ในระดับมาก และจากผลสัมภาษณ พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีความสนใจและ             

เริ่มลงทุนในการใชเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณเครื่องจักรที่สามารถอำนวยความสะดวกตอการทำ

เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ลดภาระคาใชจายคาแรงงาน และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานในสวนทเุรียน 

มีการแสวงหาความรูในการจำหนายผลผลิตผานชองทางออนไลน อาทิ Line Application, Facebook, 

Website, Platform ขายออนไลน การปรับรูปแบบการจำหนายและการจัดสงสินคา ท่ีรวดเร็ว เกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนมีการเขารวมชุมชนสังคมออนไลนภายในเขตพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีการวางระบบการใหน้ำ

แกตนทุเรียนอัตโนมัติ สามารถสั่งงานผานแอปพลิเคชัน รวมถึงการใชแอฟพลิเคชันตางๆ ในการปรับใช

กับเกษตรกรรม ยกตัวอยางเชน การใชแอปพลิเคชันเพื่อรับทราบพยากรณสภาพภูมิอากาศ สามารถ

นำเอาขอมูลสารสนเทศที่ไดมาใชตัดสินใจในการจายน้ำและใหปุยยาแกตนทุเรียนที่เหมาะสม เกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนมีการสรางแบรนดจากการใชสวนทุเรียนของตนเองใหเปนจุดเดน สรางเพจ Facebook 

นำเอาระบบ QR code ทุเรียนมาปรับใชเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามตนทางของทุเรียนสด 

รวมถึงเพ่ือรับประกันทุเรียนจากสวนทุเรียนของผูจำหนายไดโดยตรง เปนตน  
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5) การรักษาสิ่งแวดลอม พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบในการรักษาสิ่งแวดลอมภาพรวมอยูในระดับมาก ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีความสนใจและหันมาใชอุปกรณจาก

พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเพ่ิมข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีความเห็นวา

ตองทำการฟนฟูสภาพแวดลอมไปพรอมกับการทำเกษตรสวนทุเรียนมีการตรวจวัดคุณภาพของดินใน              

สวน ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศประกอบการทำเกษตรสวนทุเรียนเพิ ่มขึ ้น และลดใชสารเคมี ทำ                    

การปรับเปลี่ยนมาใชสารชีวภัณฑมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก และจาก                 

ผลสัมภาษณ พบวา เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีความสนใจและเริ่มนำเอาอุปกรณที่สามารถใชพลังงาน

จากแสงอาทิตยเพิ่มมากขึ้น อาทิ เสาไฟฟาสองสวางพลังงานจากแสงอาทิตยติดตั้งภายในพื้นที่เพาะปลูก

สวนทุเรียน เพื่อลดตนทุนคาไฟฟาสาธารณูปโภคในระยะยาว รวมถึงมีการใชสารชีวิภัณฑเพื่อรักษาโรค

แมลงศัตรูพืช ลดใชสารเคมีภายในพื้นที่เพาะปลูก เชน การใชเชื ้อราไตรโคเดอมา เชื้อราบิวเวอรเรีย               

เปนตน เพื่อเปนการลดตนทุนจากการใชสารเคมี และหันมาปรับสารจากธรรมชาติ มีการใชปุยอินทรีย

แทนการใชปุยเคมีเพ่ิมมากข้ึน การตรวจวัดคุณภาพของดินและแหลงน้ำในบริเวณรอบ ๆ สวนทุเรียนเปน

ประจำทุกป การนำเอาเปลือกผลไมมาทำน้ำหมักชีวภาพและนำกลับมาใชทำปุยบำรุงตนทุเรียนดวย

วิธีการทางธรรมชาติ และสวนใหญมาจากการเห็นตัวอยางของสวนเกษตรทุเรียนสวนอื ่นที ่ประสบ

ความสำเร็จในการปรับมาทำเกษตรอินทรียหรือเกษตรผสมผสาน และเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำ

เกษตรสมัยใหมมากข้ึนในปจจุบัน 

 4.3  ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลกระทบจากสถานการณ          

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 จากการทดสอบ One - way ANOVA ของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนระหวางเขตพื้นที่ในการ

เพาะปลูกทุเรียนท่ีแตกตางกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีไมแตกตางกัน แตมีการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีแตกตาง

กัน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา ในการรักษาสิ่งแวดลอมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนใน               

เขตพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยมแตกตางกับเขตพื้นที่ตำบลวังจันทร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีและ            

การรักษาสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากการทดสอบ T – test ของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่มีลักษณะถือครองพื้นที่ในการเพาะปลูก

ที่แตกตางกัน มีการปรับใชเทคโนโลยีและมีการรักษาสิ่งแวดลอมที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
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 4.4  ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุค ูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี 

Stepwise เพ่ือหาแนวโนมความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม 

  จากการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise เพ่ือ

หาแนวโนมความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม พบวา มีตัวแปรอิสระทั้งหมด               

3 ตัวแปรจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการ

ทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ           

ภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรอิสระ

ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความผันแปรที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูก

ทุเรียนไดถึงรอยละ 59.9 (R2 = 0.599) ประกอบดวย สภาพทางสังคมวัฒนธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิ์

การถดถอย 0.744 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น สงผลตอการทำเกษตร

สมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) เพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูกทุเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอย 0.150 หมายถึง เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีจำนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน สงผลตอการทำเกษตร

สมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรยีนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) เพิ ่มขึ ้นและขนาดครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน โดยมีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอย -0.112 หมายถึง เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนที่มีขนาดครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผล             

ตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) ลดลง 

 4.5 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการทำเกษตรสมัยใหม 

 เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) สวนใหญมีความคิดเห็นวา มีปญหาขาดแหลงเงินทุนงบประมาณใน              

การทำเกษตรสมัยใหม ปญหาจากกฎหมายหรือขอกำหนดภาครัฐที่ซับซอนยุงยาก และปญหาราคา

ผลผลิตตกต่ำ โดยมีขอเสนอแนะวา มีความตองการใหรัฐบาลมีการประกันราคาทุเรียน ตองการใหภาครัฐ

ชวยรับประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร และหาตลาดโดยไมผานพอคาคนกลาง ตนทุน การผลิตเพ่ิม

สูงข้ึนจากราคาปุยยา ตองการใหชวยแกไขปญหาเรื่องราคาปุยยาทางการเกษตร ตองการกฎหมายควบคุม

ราคาปุยและสารเคมีเพื่อการเกษตรและปญหาการขาดแคลนแหลงน้ำ ตองการใหภาครัฐเขามาปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพ และจากผลสัมภาษณ พบวา การทำ

เกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื ้นที ่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ                  

ภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) มีปญหาดานราคาผลผลิตทุเรียนตกต่ำ สงผลกระทบ

คอนขางมาก และเกิดปญหาการขโมยทุเรียนชวงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต ปญหาภัยแลง ปญหาการขาดแคลน

แหลงน้ำเพื่อการเพาะปลูกเกษตรกรรม ปญหาจากสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ โดยปริมาณผลผลิต
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ข้ึนอยูกับปจจัยสภาพภูมิอากาศ ในบางปมีปริมาณน้ำไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรเพาะปลูก

สวนทุเรียน หรือในบางปมีฝนตกบอยสงผลใหสามารถลดผลกระทบจากการประสบปญหาในดานนี้ 

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 5.1  สรุปและอภิปราย 

การศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 

19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) โดยผลกระทบจากการใชนโยบายของรัฐ 

จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ไมมีความผันแปรตอการทำเกษตรสมัยใหม แตระดับความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยางโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีความตองการใหภาครัฐมี

มาตรการชวยเหลือเยียวยาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของพงษมนัส ดีอด (2563) กลุมตัวอยางมี           

ความคิดเห็นตอมาตรการของรัฐบาลวาควรมีมาตรการเยียวยาอื่นใหมากข้ึน พรอมทั้งควรมีการแจกเงิน

เยียวยาประชาชนใหมากขึ้น และผูตอบแบบสอบถามมีความกังวลเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจ เพราะใน

ปจจุบันสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมไดถูกปดกิจการจากผลกระทบการเกิดโรคระบาดพรอม

ท้ังผูคนไมกลาใชจายในชวงดังกลาว และมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของอิสระ ชาญราชกิจ และคณะ 

(2563) กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาไดรับความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก              

มีหนวยงานรัฐเขามาสอบถามบางพ้ืนท่ีมีการแจกถุงยังชีพ และไดรับเงินชวยเหลือจากนโยบายของภาครัฐ 

จำนวน 5,000 บาท แตเปนเงินเยียวยาตามมาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 เปนเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท อยางไรก็ตามภาครัฐก็จำเปนตอง

เพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดการปญหาวิกฤติจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จากการดำเนินการตามมาตรการดานตาง ๆ  

ผลกระทบจากสภาพทางสังคมวัฒนธรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา มีแนวโนมความสัมพันธไปในเชิงบวก

ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม เมื่อสภาพทางสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น สงผลตอการทำ

เกษตรสมัยเพิ ่มขึ ้น และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวมอยู ในระดับมาก เกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนมีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นไดใชเวลาวางกับสมาชิก

ในครอบครัวเพิ่มขึ้น มีการรักษาระยะหางทางสังคมและปฏิบัติตนตามแนวทางปองกันโรคถึงแมวาอยูใน

สวนทุเรียน และเกิดเรียนรูและปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคหันมาจำหนายทุเรียนผานชองทางออนไลน

เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis, F.D. (1989) ซึ่งตัวแปรภายนอก 

(External Variable) เปนตัวแปรสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนของการใชเทคโนโลยี (Perceived 

Usefulness) และการรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived ease of use) ทั้งสองปจจัยมีอิทธิพล

โดยตรงกับการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงจะนำไปสูพฤติกรรมการตั้งใจใชงาน (Behavioral Intention) นำไปสู
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การใชงานจริง (Action Behavior) มีความสอดคลองกับงานวิจัยของพีรพัฒน ใจแกวมา (2563) คือ 

พฤติกรรมกระแสรองเปนกระแสหลัก เปนพฤติกรรมวิถีชีวิตแบบออนไลนกอนหนานี้ไดมีคนบางกลุมใช 

จนเกิดเปนความปกติไปแลว เห็นไดชัดเจนมากคือการเขาสูสังคมไรเงินสด มีการจายเงินซื้อสินคาผาน

ชองทางพรอมเพย มีการคนหาออนไลนไปยังรานคาหรือตัวแทนจำหนายโดยตรง ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) โดยกลุมตัวอยางมีความไววางใจยอมรับประโยชนของเทคโนโลยีทาง            

ดานความสะดวกในการซื้อและการสื่อสารที่รวดเร็ว เขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการดานรางกาย เนื่องจากไมสะดวกในการซ้ืออาหารท่ีหางสรรพสินคาซุปเปอรมารเก็ต หรือราน

สะดวกซื้อเนื่องจากกลัววาตนเองจะไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการไปซื้ออาหารนอก

บาน ดังนั้นพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนสงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมเพ่ิมข้ึน เกษตรกร

เพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร 

จังหวัดระยอง) ไดรับผลกระทบจากการเวนระยะหางทางสังคม สงผลใหจำเปนตองพ่ึงพาอุปกรณสื่อสาร

พกพาในการติดตอสื่อสารระหวางเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดการรวมกลุมกันในรูปแบบ

สังคมออนไลนของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ จากกลุม          

อีกชองทางหนึ่ง และการหันมาปรับใชการจำหนายผลผลิตผานชองทางออนไลนเพิ่มมากขึ้น ในชวง 

COVID-19 ที่ผานมาทำใหผู ซื ้อและผูผลิตติดตอกันไดโดยตรง เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นแกผู ซื ้อ และ               

ลดปญหาเรื่องพอคาคนกลางลงไดบาง สงผลทำใหในปตอมาเกษตรกรไดปรับตัวมาใชชองทางการจัด

จำหนายออนไลน และสามารถกระจายผลผลิตไดตามปกติ  

 ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี

สงผลในการปรับใชเทคโนโลยีของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพ้ืนท่ีโดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เกษตรกรเพาะปลูก

ทุเรียนมีการศึกษาและใชงานแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเกษตรเพ่ิมข้ึน มีการลดใชแรงงานสวนทุเรียน

และหันมาใชอุปกรณหรือเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมข้ึน มีการสืบคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากการเวนระยะหางทางสังคม มีความสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับ ตามแนวคิดของ Roger 

(1982) ในระดับขั้นการยอมรับ Adoption Stage) เปนขั้นที่บุคคลยอมรับสิ่งใหมไปใชในสถานการณ                

ของตนเอง อยางจริงจังและเต็มที่ ขั้นที่เมื่อทดลอง จนทราบถึงประโยชนที่เกิดกับผูใชแลวประสบการณ               

ท่ีเกิดข้ึนจะมีอิทธิพลมาก และนอกจากปจจัยการยอมรบัยังมีปจจัยดานลักษณะสวนตัว กลาวคือลักษณะ

ทางครัวเรือนของกลุมเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียน ไดแก จำนวนพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมีแนวโนมความสัมพันธ

ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม ครัวเรือนเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีจำนวนพื้นที่ในการเพาะปลูกท่ี

เพิ่มขึ้น สงผลใหตองลงทุนในเครื่องจักรกลการเกษตร การลดใชแรงงานเพื่อประหยัดตนทุนคาแรงงานใน

ระยะยาว รวมถึงลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีอาจ

ติดมากับแรงงานทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีได ขณะเดียวกันขนาดของครัวเรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น กลับ

สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  



ปนปนัทธ เจริญศิริมงคล 
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ของ Davis, F.D. (1989) ปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนวาเทคโนโลยีมีประโยชนแกตนเอง 

และมีแนวโนมชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สงผลตอพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี เห็นจาก

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการใชอินเตอรเน็ตและการติดตอสื่อสารผานเครือขายชุมชนเกษตรกร

ออนไลนเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำเกษตรสวนทุเรียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับชวงเวลาท่ี

เกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีเวลาอยูกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นไดมีการคิดหาวิธีการใหม ๆ ในการปรับปรุง

กระบวนการผลิตของตนเองและของกลุมเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนรวมกัน การแบงปนความรูใหม ๆ 

ผานชองทางแอปพลิเคชันในการติดตอสื่อสาร การแบงปนขาวสารตาง ๆ และมีการปรับตัวเรียนรูในการ

ใชอุปกรณสื่อสารพกพาเพิ่มมากขึ้น การหันมาผลิตสารชีวภัณฑใชเองภายในครัวเรือน เพื่อลดตนทุน                

คาปุยยารักษาหรือปองกันโรคแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะสวนที่มีพื้นท่ีขนาดใหญ สามารถประหยัดตนทุน

การผลิตและการลดใชสารเคมีไดเปนจำนวนมาก สงผลใหมีผลตอบแทนจากผลผลิตทุเรียนมีแนวโนม               

เพ่ิมสูงข้ึน 

 5.2  แนวทางการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม 

 การศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 

19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดยรอบเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) เพื่อใหเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมี                 

การทำเกษตรสมัยใหมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ควรมุงเนนท่ีการปรับตัวใหทันตอสภาพ      

ทางสังคมวัฒนธรรมมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการทำเกษตรสมัยใหม ดังนั้นการพัฒนาการทำเกษตร

สมัยใหมจำเปนตองพัฒนาใหความรู ความเขาใจดานการตลาดและการบริหารจัดการภายในสวนทุเรียน 

สงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และมีแนวโนมการเขาสูสังคมดิจิทัลมากข้ึน 

ตองมีความสามารถในการใชงานสื่ออุปกรณดิจิทัลที่หลายหลาก รูจักการประยุกตการจำหนายผลผลิต

สรางมูลคาใหแกสินคาหรือบริการดานการเกษตร การพัฒนาดานการตลาดดิจิทัล โดยปรับใช 4P’s ควบคู

การทำเกษตรสมัยใหม ยกตัวอยางเชน การแนะนำขอมูลในการบริโภคทุเรียนที่อรอย การปลอกทุเรียน             

ที่ถูกวิธี หรือการถนอมรักษาทุเรียนเพื่อเก็บไวรับประทานใหยาวนานขึ้น เปนตน การทำ QR code 

ทุเรียน เพื่อเพิ่มชองทางออนไลนในการติดตอกับผูจำหนายหรือเจาของสวนทุเรียนโดยตรง การขอ

คำแนะนำตาง ๆ หลังการซื้อขาย และการรับประกันคุณภาพของทุเรียนจากผูขายโดยตรง ควรมีมุมมอง

ใหมๆ ในการทำเกษตรกรรมที่เติบโตไปพรอมกับสังคมในโลกยุคปจจุบัน ประกอบกับการพัฒนาองค

ความรูแกเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนในดานการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสงเสริม

การใชสารจากธรรมชาติในกระบวนการผลิตทุเรียนในวงกวาง เพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม     

ลดตนทุนคาปุยยาและสารเคมีของเกษตรกรในระยะยาว  
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5.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาคนควาการศึกษาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนพื้นที่โดย            

รอบเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง) ทำใหทราบถึง

ผลกระทบที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนในพื้นที ่อำเภอวังจันทร              

จังหวัดระยอง และทราบความสัมพันธของตัวแปรที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหมเพิ่มขึ้น เพื่อให                

การทำเกษตรสมัยใหมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.  การพัฒนาและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย รวมท้ัง

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำเอาภูมิปญญาทองถิ ่นที ่มีคุณคามาปรับใชใหเหมาะสมกับ                

การพัฒนาและสรางมูลคาแกสินคาทางการเกษตร โดยยึดหลักการบริหารจัดการระบบนิเวศหวงโซ                

การผลิตควบคูไป 

  2.  การพัฒนาระบบเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นท่ี

เกษตรกรรม สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร นำมาปรับใชกับเทคโนโลยี

สมัยใหม IoT หรือ AI ระบบพยากรณสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมพรอมรับปญหาจากสภาพภูมิอากาศ  

และตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภัยทางธรรมชาติ 

สงผลใหเกิดความเสียแกผลผลิตทางการเกษตร 

  3.  ภาครัฐควรมีโครงการนำรองในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกเกษตรสมัยใหมอยางเปน

รูปธรรม มุงเนนการเขาถึงภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม มีการระดมความคิดเห็นและรับฟงปญหา

จากเกษตรกรเพาะปลูกทุเรียนแบบบูรณาการระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาค และองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนา มีความสอดคลองและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

และสามารถพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามบริบทพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือกันในการพัฒนาระบบการทำเกษตรสมัยใหม  

โดยคำนึงถึงอัตลักษณ หรือบริบทของพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกเกษตรกรรม การคิดรูปแบบการพัฒนาเกษตร

สมัยใหมในรูปแบบใหมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั้นๆ โดยคำนึงถึงการแกไขปญหา ในกระบวนการผลิต

ดานการเกษตรตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำอยางเปนระบบ โดยยึดหลักหวงโซมูลคา (Value Chain) ของ

กระบวนการผลิตมาประยุกตหรือคิดคนเชิงนวัตกรรมภาคการเกษตรนำไปสูเชิงพาณิชยเพ่ิมมากข้ึน  

5.  การใชนโยบายของรัฐ ภาครัฐจำเปนตองมุงเนนการสรางความไววางใจใหแกภาค

ประชาชน การประยุกตใชแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ในการดำเนินนโยบายตาง ๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรรมใหไปสูสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม การมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางใน

การดำเนินนโยบายตางๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่จำเปนสำหรับการแกไขปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนา

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะในระยะยาวมากกวาผลประโยชนในระยะสั้น 
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  6.  ภาครัฐควรมีการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในดานการวิจัย    

และพัฒนาเกี ่ยวกับการใชสารชีวภัณฑแตละชนิดใหเกิดความเหมาะสมตอการนำมาใชจริงในพื ้นท่ี

เกษตรกรรม ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อแกไขปญหาและลดผลกระทบจากราคาปุยยาที่มีราคาแพง 

รวมถึงเปนการลดตนทุนคาปุยยาในระยะยาวใหแกเกษตรกร และยังเปนการลดผลกระทบตอระบบนิเวศ

และสภาพแวดลอมของชุมชน  

7.  ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือกันใหการสงเสริมสนับสนุนแหลงเงินทุนและ

พัฒนาการสงเสริมสนับสนุนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อการเกษตรสมัยใหมแกกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพ 

หรือกลุมเกษตรกรที่อยูในระดับกลาง ใหสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตที่จำเปนและยกระดับไปสูการทำ

เกษตรสมัยใหมของตนเองไดในระยะยาว 

 5.4  ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  1)  ควรมีการศึกษาปจจัยสภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอการทำเกษตรสมัยใหม

โดยตรง รวมถึงการศึกษาปจจัยสภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร      

ในการทำเกษตรกรรมสมัยใหม 

  2)  ควรขยายขนาดของประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาเปนเกษตรกรในพื้นท่ี       

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือพื้นที่ใกลเคียง เพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีในการทำเกษตรสมัยใหมของเกษตรกรเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอ่ืน  

  3)  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมที่สงผลตอการปรับใชเทคโนโลยีของ

เกษตรกรไทย ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหมตามบริบทของแตละภูมิภาคจนถึง

ระดับประเทศ 
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การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยยีวยาและฟนฟูผลกระทบจาก

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(โครงการเราเท่ียวดวยกัน) กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
 

 

ปยชนินทร  สุนทรเนตร 0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยา

และฟนฟูภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของโครงการเราเที่ยวดวยกัน 3. เสนอแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและฟ นฟู 

ภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) โดยทำการศึกษาแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มี

รายไดจากการทองเที่ยวเปน หน่ึงในรายไดหลักของจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 399 คน เมื่อไดผลการสำรวจ

แลวจึงนำมาประเมิน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน และวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistical) 

โดยการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา เพื่ออธิบายลักษณะ

ทั่วไปของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเรา

เที่ยวดวยกัน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน

เปนการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ไดใช              

การทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) วิเคราะหคา F-test หากพบความแตกตาง

อยางมีนัยยะสำคัญจึงใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LSD หรือ Scheffe 
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ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมการประเมินจากการกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา เปนเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

และมีรายไดอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท รอยละ 35.8 กลุมตัวอยางในการสำรวจสวนใหญเดินทาง

ไปทองเที่ยวในประเทศภายใน 1 ป จำนวนมากกวา 5 ครั้ง ประเภทของที่พักในการไปทองเที่ยวสวนใหญ

เปนโรงแรม นอกจากนี้การนำ E-Voucher ที่ไดรับจากโครงการไปใชจายกับประเภทรานคามากที่สุด   

3 อันดับแรก ไดแก รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว และ ราน OTOP กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลา

ในการไปทองเที ่ยวแตละครั ้ง จำนวน 3 วัน ประชาชนสวนใหญเห็นวา โครงการสามารถทำให                  

ลดคาใชจายในการทองเท่ียวได และโครงการทำใหผูประกอบการดานการทองเท่ียวมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

รองลงมาคือ การมีสิทธิ์เราเที่ยวดวยกันทำใหตัดสินใจออกไปทองเที่ยวในประเทศ ทั้งนี้ก็ยังมีขอควร

ปรับปรุงก็คือ ควรใหวิธีการใชสิทธิ์เราเท่ียวดวยกันสามารถทำไดงายข้ึน และระยะเวลาดำเนินโครงการ

ควรมีระยะมากกวานี้  

 

คำสำคัญ: โควิด-19  เราเท่ียวดวยกัน  ชลบุรี 
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Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 
(COVID-19) (Travel-together project): A Case Study of 

populations in Chonburi Province 
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     Abstract 
 
 The objectives of this study were 1) to evaluate the effectiveness of the remedy 

and restore the economics impacted by the outbreak of the communicable disease 

coronavirus (Covid-19) in Chonburi province, 2) evaluate the satisfaction of the populations 

to the remedy and restore of the economics impacted by the outbreak of the communicable 

disease coronavirus (Covid-19 )  by using the Travel-together project, and 3 )  to present 

the guideline of the development of the remedy and restore of the economics impacted 

by the outbreak of the communicable disease coronavirus (Covid-1 9 )  by studying the 

satisfaction survey of 3 9 9  populations in Chonburi province which one of its main 

incomes were from the tourism. The results were used for hypothesis testing and 

descriptive statistical analysis. The personal data: sex, age, and education, were used for 

the analysis. To analyze the satisfaction of the populations to the effectiveness of the 

Travel-together project, the mean and standard deviation were used. The inferential 

statistics were used for analyzing the relations of the independent and dependent 

variables. F-test value was analyzed by using the One-way ANOVA. If a significant 

difference was found, the method of pair comparison: LSD or Scheffe, would be used. 
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 The results found that the sample was mostly female with 2 6 -3 5  years of age 

and Bachelor Degrees or Diploma/High Vocational Certificate of education. The sample 

was government officials/ state enterprise employees with 15,000-25,000 of the income. 

35.8 percent of the sample traveled in the country more than 5 times a year. The hotel 

was the most selected for the travel. The E-Voucher received from this project was used 

with restaurants, tourist attractions, and OTOP shops the most. 3  days for a trip were 

spent by the most sample. Most of the sample indicated that the project could reduce 

the cost of travel and could help the tourism entrepreneur to have more income. 

Secondly, the Travel-together project affected the sample to determine to travel in the 

country. The improvements were the method to receive the Travel-together right should 

be easier and the length of the project should be extended.  

 

Keywords:  Covid-19, Travel-together, Chonburi 

1. บทนำ 

 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 Coronavirus (COVID-19) เปนโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่เรียกวา SARS-CoV-2 

โดย WHO ทราบถึงการมีอยูของไวรัสชนิดใหมนี ้เปนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2019 หลังจาก

รายงานกลุมผูปวย “โรคปอดบวมจากไวรัส” ในอูฮั ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังมีการเก็บ

ตัวอยางไวรัสจากคนไขนำไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในเวลาตอมาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดระบุชื่อเรียกของไวรัสชนิดนี้วาคือ “ไวรัสโคโรนา” และเรียกโรคติดตอ

ชนิดนี้วา “Covid – 19” ตอมา องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ให               

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเปน "การระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจาก                        

เชื้อลุกลามไปใน 118 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และมีผูติดเชื้อกวา 121,000 คน ทั้งไดฆาชีวิตผูคน                        

ไปแลวกวา 4,300 คน 

 การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยนั้น เริ่มตนขึ้นในวันท่ี 13 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยยังนับเปนรายแรกที่ตรวจพบนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกดวยทำใหประเทศไทย                   

เปนประเทศท่ี 2 ของโลกที่มีผูปวยติดเชื้อไวรัส หลังจากนั้นมีการเพิ่มขึ้นของผูติดเชื้อฯ โดยสวนใหญ              

จะเกิดจากการเดินทางเขาประเทศ และผานการคัดกรองจากมาตรการดานสาธารณะสุข ของไทย ทำให

มีจำนวนเพิ่มขึ้นไมมานัก นอกจากจะใชมาตรการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิของรางการแลว ประเทศ

ไทยคงยังมีมาตรการที่สำคัญและมีสวนชวยเปนอยางมากในการลดการแพรระบาดของโรค นั้นก็คือ 

มาตรการปองกันการติดเชื้อและการเวนระยะหางกับสังคม (Social distancing) โดยหามนั่งเกาอี้ติดกัน
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 หลังจากที ่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน

ประเทศไทยเพิ่มระดับการแพรระบาดขึ้น ในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลมีนโยบายใหปดสถานท่ี               

ซึ่งจะมีคนมารวมตัวกัน และเสี่ยงตอการแพรเชื ้อไดงาย ใหปดทันทีจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย                 

และใหงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรค และใหทุก

หนวยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และการทำงานท่ีบาน (Work from Home) 

 รัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร โดยระบุสิ่งที่หามทำหรือ        

ใหทำ เชน หามเขาพื้นที่เขตกำหนดตามคำสั่งผู วาฯ หามคนทั้งหลายเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย                 

(มีขอยกเวนสำหรับบุคคลตาง ๆ) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" (ศบค.) เปนหนวยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีควบคุมในสถานการณฉุกเฉิน 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอำนวยการศูนยฯ 

 ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ศบค. แถลงวาประเทศไทยไมพบผูปวยรายใหมเปนวันแรก และ

เปนวันท่ี 17 ท่ีจำนวนผูปวยติดเชื้อต่ำกวาวันละ 10 คน นอกจากนี้ ภายใน 28 วันท่ีผานมามี 50 จังหวัด

ท่ีไมพบผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิม โดยจำนวนผูปวยสะสมยังคงมากในกรุงเทพมหานครและภาคใต ซ่ึงตอมาได

ประกาศมาตรการผอนคลาย และผอนปรนใหดำเนินการหรือทำกิจกรรมในดานเศรษฐกิจและการ               

ดำเนินชีวิต และกิจกรรมดานการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ เพื่อใหประชาชนและ

ผูประกอบการไดดำเนินการและใชชีวิตบน ฐานวิถีชีวิตใหม หรือนิวนอรมัล ในยุคโควิด-19 (New 

Normal)  

 จากนั้นไดเกิดการแพรระบาดระลอกใหม (การระบาดในประเทศไทยระลอก 2 และระลอกท่ี 3) 

จำนวนผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น และลุกลามไปยังหลายพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโนมวา                 

จะยังมียอดผูติดเชื้อตอเนื่อง สงผลทางจิตวิทยาตอแผนการทองเที่ยวและใชจาย ซึ่งการระบาดระลอก

ใหมนี้รัฐบาลไดใชวิธีการควบคุมปองกันเปนจุดเฉพาะจุดที่เกิดการแพรระบาด โดยมอบอำนาจใหผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการในการแกไขปญหาตามสภาพพ้ืนท่ี แตอยางไรก็ตามบรรยากาศ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชวงปใหมจนถึงตรุษจีนท่ีผานมา ยังถือวาคอนขางซบเซา 

 โดยในปจจุบัน (สถานการณ โควิด-19 เมื ่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ) ยอดติดเชื ้อสะสม                     

ทั่วโลกลาสุด อยู ท่ี 164,913,259 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู ท่ี 3,417,961 คน ขณะที่ยอดสะสม                     

ผูติดเชื้อในไทยลาสุดอยูท่ี 119,585 คน   

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกลาว ไดสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคมทั ่วโลกเปนอยางมาก ประเทศไทยไดรับผลกระทบเชนเดียวกันทั ้งธุรกิจในและ

ระหวางประเทศในชวงตลอดป พ.ศ.2563 และตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ.2564 เชน การสงออก การ

ทองเท่ียวและโรงแรม ธุรกิจบริการตาง ๆ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการแสดง เปนตน  



ปยชนินทร  สุนทรเนตร 

 
                                                                                                                        929 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 สืบเนื ่องมาจากผลกระทบดังกลาว รัฐบาลจึงไดมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื ่อเยียวยาและ                

ฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือชวยกระตุน               

การใชจายของประชาชนและชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ทั้งนี้ หลายโครงการไดรับความสนใจ              

และตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการเราเที ่ยวดวยกัน ที่ไดรับความสนจาก

ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หนึ่งในจังหวัดซึ่งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงประชาชน และภาคเอกชนมีรายไดจากการทองเท่ียวเปนหลัก  

 โครงการเราเที่ยวดวยกัน เปนสวนหนึ่งของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต ป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือ

และฟนฟูประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมากจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

โดยแตละมาตราการหรือโครงการก็จะมีกลุ มเปาหมายที ่คลายคลึงและแตกตางกันออกไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ จึงเปนที่นาสนใจวาโครงการเหลานี้ดำเนินการผานระยะเวลาหนึ่งจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทามกลางสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ไดอยาง

เหมาะสมหรือไม เพราะนอกจากจะมีกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนหลายภาคสวนแตขณะเดียวกัน               

ก็มีเสียงวิพากษวิจารณโครงการเหลานี้เชนเดียวกัน ทั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงมุงใหความสนใจโครงการ

ดังกลาวสามารถการบรรลุผลวัตถุประสงคของโครงการที่ไดกำหนดไวมากนอยเพียงใด ในการดำเนิน

โครงการไดเกิดปญหาอุปสรรคหรือผลกระทบหรือไม และสามารถนำไปสูผลลัพธระยะยาวที่คาดหวัง              

ไดหรือไม อยางไร 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื ่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟ นฟูภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจาก

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของโครงการเราเท่ียวดวยกัน 

2.3 เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและฟ นฟูภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจาก

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

  3.1.1 นโยบายสาธารณะ 
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  นโยบายสาธารณะ คือแนวทางการบริหารงานของภาครัฐ โดยมีนักวิชาการใหความหมาย

การศึกษานโยบายสาธารณะไวหลากหลาย โดยแตละนิยามและความหมายที่นักวิชาการไดจำกัดความ             

ไวมีความแตกตางตามวัตถุประสงคหรือแตกตางตามแนวทางความสนใจในการศึกษาของแตละทาน เชน 

นโยบายสาธารณะหมายถึง แนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผานมาในอดีต 

กิจกรรมท่ีดำเนินอยูในปจจุบัน และกิจกรรมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  

  ซึ่งอาจสรุปไดวานโยบายสาธารณะเปนกิจกรรม หรือสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทำหรือไม

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อที่จะกำหนดทิศทาง หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเปนอยู 

ของประชากรภายในในประเทศ  

 3.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 กระบวนการของนโยบายสาธารณะนั้น ไดถูกจำแนกแจกแจงตามแตนักวิชาการแตละคนจะมี

การจัดลำดับ แตทั้งนี้กระบวนการและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะของนักวิชาการทั้งหลายไมไดมี

ความแตกตางกันมาก โดยงานวิจัยเลมนี้จะหยิบยกกระบวนการจากนักวิชาการ เชน  

 Howlett, Ramesh & Perl (2009: 10-11) ไดจำแนกกระบวนการนโยบายใน 7 ข้ันตอน ไดแก 

การรวบรวมความคิดจากผูที่จะรวมกันกำหนดนโยบาย (2) การกำหนดทางเลือกนโยบาย (3) ผูตัดสิน

นโยบายกำหนดแนวทางปฏิบัต ิ(4) กำหนดทิศทางเพ่ือปองกันการฝาฝน เชน การออกขอบังคับ (5) การนำ

นโยบายไปใชผานระบบราชการ หรือวา ศาล (6) เม่ือนำไปใชแลวจะเกิดข้ันสิ้นสุดของนโยบาย หรือหาก

นโยบายไมสามารถไปตอก็จะกลายเปนขั ้นที่ตองยกเลิกนโยบาย (7) การประเมินผลนโยบาย เพ่ือ

ตรวจสอบถึงผลของนโยบายวาตรงกับท่ีไดตั้งเปาหมายไวหรือไม  

 3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ธีรวัฒน พสุสิริโรจนและธระวัฒน จันทึก (2558) ไดประเมินความสำเร็จโครงการสินเชื่อธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน โดยใชตัวแบบ CIPP Model และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ

เชิงลึกดวยวิธีการเลือกผู ให Snow ball ผลการประเมินพบวา ดานบริบทพบวา ผู บริหารสาขาได

บริหารงานสำเร็จตามเปาหมายที่ไดรับ และธนาคารสามารถทำใหลูกคาไดเขาถึงสถาบันการเงินมากข้ึน 

มีการขยายตัวของจำนวนลูกคา  

 วชิรวัชร งามละหมอมและจิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ประเมินนโยบายชวยเหลือชาวนาไรละ 

1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร โดยการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณซึ่งคัดเลือกผู ให             

ขอมูลสำคัญดวยวิธีแบบเจาะจง จำนวน 16 คน ไดแก ตัวแทนชาวนา เจาหนาที่ของภาครัฐ เจาหนาท่ี

เกษตรอำเภอ และผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และไดใชวิธีการวิเคราะห  

แบบอุปนัย พรอมท้ังไดศึกษาเอกสารซ่ึงใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา นอกจากนี้ยังไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ          

ดวยการใชแบบสอบถามเพื่อเก็บรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผลการประเมินพบวา ชาวนาทราบถึง

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ ผูนำชุมชนและเจาหนาที่รัฐมีการประสานงานไดตามที่สวน
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ราชการกำหนดไดอยางทั่วถึง การแกไขปญหาชาวนาไดรับความเดือดรอนเนื่องจากรัฐบาลไดเขามา                

ชวยแบงเบาภาระคาใชจายตนทุนการเพาะปลูก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และสามารถทำใหชาวนาสามารถนำเงินท่ีไดรับไปใชจายในภาคการเกษตรไดอยางเหมาะสม 

 ชมพูนุช หุนนาค (2563) ไดประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ

สินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป 2560/2561 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาเอกสาร 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสำคัญ ซึ่งผลการประเมินพบวา 

เกษตรกรผูปลูกขาวมีหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนทำนา จึงทำใหเกษตรกรตองรีบนำเงินไปชำระหนี้สิน 

และใชจายในชีวิตประจำวันหลังจากการเก็บเกี่ยว อีกทั้งวิถีชีวิตของเกษตรกรไดเปลี่ยนแปลงไปโดย             

การไมนิยมเก็บขาวไวยุงฉางเหมือนในอดีตจึงทำใหมีผลตอการเขารวมโครงการ บุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ และสถานที่ท่ีมีความเพียงพอ แตยังประสบปญหาเจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญดานพันธุขาว

ไมมากพอ เครื่องตรวจสอบคุณภาพขาวไมเพียงพอ และไมมียุงฉางในบางจังหวัด 

4.ระเบียบวิธีการวิเคราะหและประเมิน 

  การวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค             

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสวนของโครงการเราเที่ยว ไดเลือกใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) โดยการสำรวจ (Survey) ดวยแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับลักษณะ

ของประชากร ขอมูลการเขารวมโครงการ ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีสะทอนความพึงพอใจ

และประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยวดวยกัน ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะหและประเมิน ประกอบดวย กรอบ

แนวคิด สมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

  4.1.1 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลของโครงการเรา

เท่ียวดวยกัน  

  4.1.2 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา และรายได 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

อาย ุ(X1) 
ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของ

โครงการเราเท่ียวดวยกัน 

(Y) 

ระดับการศึกษา (X2) 

รายได (X3) 
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 4.2 สมมติฐานการวิจัย 

  H1: อายุ (X1) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเรา

เท่ียวดวยกัน (Y) 

  H2: ระดับการศึกษา (X2) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนประสิทธิผลของ

โครงการเราเท่ียวดวยกัน(Y) 

  H3: รายได (X3) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเรา

เท่ียวดวยกัน (Y) 

 4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  4.3.1 ประชากร 

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยเขารวมโครงการเราเที ่ยว

ดวยกัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

  4.3.2 กลุมตัวอยาง  

  การสุ มตัวอยาง (Sampling Design) โดยใชการสุ มตัวอยางแบบหลายขั ้นตอน 

(Multistage Sampling) ซ่ึงเลือกพ้ืนท่ีตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บรวบรวมขอมูล 

จากกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) ทั้งนี้ กำหนดจำนวนของ

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ดวยวิธีของ Taro Yamane โดยการใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางท่ี

กำหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี 0.05  

  ทั้งนี้ จากจำนวนประชากรของจังหวัดชลบุรี (สำนักงานสถิติแหงชาติ สำรวจเมื่อป 

พ.ศ. 2561) สามารถกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของจังหวัดชลบุรี จากประชากร จำนวน 1,535,000 คน 

ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 399 คน   

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.4.1 วิธีการเก็บขอมูล 

  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง

ไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน โดยอาศัย Google Form ในการสรางแบบสอบถาม

ออนไลน และสง คิวอารโคด (QR CODE) หรือลิงค (Link) เพื ่อจ ัดสงไปยังกลุ มตัวอยางเพื ่อตอบ

แบบสอบถาม  

  4.4.2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  แบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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  สวนท่ี 1 เปนขอคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได 

  สวนท่ี 2 เปนขอคำถามเก่ียวกับขอมูลการเขารวมโครงการเราเท่ียวดวยกัน  

  สวนท่ี 3 เปนขอคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยว

ดวยกัน โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายความวา มากท่ีสุด  

   4 หมายความวา มาก 

   3 หมายความวา ปานกลาง          

   2 หมายความวา นอย 

   1 หมายความวา นอยท่ีสุด  

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

  4.5.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistical) 

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดใชความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

  การวิเคราะหข อมูลการเขารวมโครงการใชความถ่ี (Frequency) และคาร อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยว

ดวยกัน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท้ังนี้ ไดกำหนดเกณฑ

แปลความหมายคาเฉลี่ยของความเห็นในแตละขอคำถามออกเปน 5 ระดับ โดยมีความกวางของชั้น  

0.5 ดังนี้ 

   4.50 – 5.00 คะแนน แปลความวา ระดับมากท่ีสุด      

   3.50 – 4.49 คะแนน แปลความวา ระดับมาก  

   2.50 – 3.49 คะแนน แปลความวา ระดับปานกลาง     

   1.50 – 2.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอย  

   1.00 – 1.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอยท่ีสุด  

  4.5.2 สถิติเชิงอนุมาน  

  การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปร

ตาม ไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนท่ีมีมาตรวัดแบบกลุมหรือแบบอันดับท่ีมี 3 รายการข้ึนไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได กับตัวแปรตามแบบชวง/อัตราสวน คือ ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผล
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ของโครงการเราเที่ยวดวยกัน ซึ่งไดทำการรวมขอคำถาม จำนวน 10 ขอ ที่มีมาตรวัดแบบอันดับเขา

ดวยกัน จึงกลายเปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) ท้ังนี้ ไดวิเคราะหคา F-test 

หากพบความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญจึงใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LSD หรือ Scheffe 

5. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของ          

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราเที่ยวดวยกัน พื้นที่ในการศึกษาจังหวัดชลบุรี 

ซ่ึงไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 399 คน และทำการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ ผลการ

วิเคราะหและประเมิน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลการเขารวมโครงการ ความคิดเหน็  

ที่มีตอโครงการ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซึ่งไดนำเสนอผลการวิเคราะหและประเมิน โดยมี

ขอมูลดังนี้  

 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.7 มีอายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 22.3 

และระหวาง 26-30 ป รอยละ 20.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 74.2 เปน

เจาหนาท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 35.8 และมีรายไดอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท รอยละ 35.8 

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมโครงการ 

5.2.1 กลุมตัวอยางเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศภายใน 1 ป จำนวนมากกวา 5 

ครั้ง มากท่ีสุด รองลงมาคือ จำนวน 3 ครั้ง รอยละ 21.6  

5.2.2 โครงการเราเที่ยวดวยกันทำใหกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเดินทางไป

ทองเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนถึงรอยละ 78.7 

5.2.3 กลุ มตัวอยางเดินทางไปทองเที ่ยวกับครอบครัวมากที ่ส ุด รอยละ 56.9 

รองลงมาคือ เพ่ือน รอยละ 34.1 

5.2.4 สถานท่ีไปทองเท่ียวสวนใหญคือ สถานท่ีทองเท่ียวตางภูมิภาค รอยละ 74.9 

5.2.5 ประเภทของท่ีพักในการไปทองเท่ียวสวนใหญเปนโรงแรม รอยละ 64.2  

5.2.6 การนำ E-Voucher ท่ีไดรับจากโครงการไปใชจายกับประเภทรานคามากท่ีสุด 

3 อันดับแรก ไดแก รานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว และ ราน OTOP  

5.2.7 กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการไปทองเท่ียวแตละครั้ง จำนวน 3 วัน 

รอยละ 51.1 
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 5.3 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการ 

 เมื ่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีตอโครงการเราเที่ยวดวยกัน โดยการเรียงลำดับจากคาเฉลี่ย 

พบวา 2 อันดับแรก ไดแก โครงการสามารถทำใหลดคาใชจายในการทองเที่ยวได และโครงการทำให

ผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ การมีสิทธิ์เราเที่ยวดวยกันทำให

ตัดสินใจออกไปทองเที่ยวในประเทศ ในสวน 2 อันดับสุดทาย ไดแก วิธีการใชสิทธิ์เราเที่ยวดวยกัน

สามารถทำไดงาย และระเวลาดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ตามลำดับ   

 5.4 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวดวยกัน เมื่อพิจารณาโดยการเรียงลำดับจาก

จำนวนการตอบ (ความถ่ี) และรอยละ พบวา สามอันดับแรก ไดแก ควรเพิ่มวงเงินของแตละสิทธิ์ 

รองลงมาคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการใชสิทธิ์ ควรเพิ่มประเภทรานคา/สถานประกอบการใหมีความ

หลากหลายมากข้ึน และควรเพ่ิมจำนวนผูท่ีไดรับสิทธิ์ ตามลำดับ  

 5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล (อาย ุระดับการศึกษา 

และรายได) กับตัวแปรตาม คือ ความเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยวดวยกัน 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและนำมาสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาภายใตสมมติฐานทั้งหมด 3 

สมมติฐาน ทั้งนี้ การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย 

(One-way ANOVA) ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 

1) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 อายุมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเรา

เที่ยวดวยกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ 

เราเท่ียวดวยกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ อายุท่ีแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียวดวยกันไมแตกตางกัน 

 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 3.812 3 1.271 2.461 .062 

Within Groups 203.932 395 .516   

Total 207.744 398    

หมายเหต:ุ *p <.05 
 

 2) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของ

โครงการเราเที่ยวดวยกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน (ต่ำกวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี) มีคาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียวดวยกัน

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียวดวยกันไมแตกตางกัน 
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 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 2.384 2 1.192 2.299 .102 

Within Groups 205.360 396 .519   

Total 207.744 398    

หมายเหต:ุ *p <.05 

 
 3) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 รายไดมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ      

เราเที่ยวดวยกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกัน (15,000-25,000 บาท 15,000-25,000 บาท 

25,001-35,000 บาท และ35,001 บาทขึ้นไป) มีคาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ           

เราเที่ยวดวยกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กลาวคือ รายไดแตกตางกันมี            

ความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียวดวยกันไมแตกตางกัน 

 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 1.864 3 .621 1.192 .313 

Within Groups 205.880 395 .521   

Total 207.744 398    

หมายเหต:ุ *p <.05 
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ปจจัยท่ีสงผลตอวฒันธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรม  

 กรณีศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการที่สงเสรมินวัตกรรม

ของกรมการปกครอง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการ

ปกครอง และ 3) เพื ่อพัฒนาแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที ่สงเสริมนวัตกรรมของ

กรมการปกครอง ซึ่งเปนการศึกษาดวยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประชากร

ในการวิจัย คือ ขาราชการกรมการปกครอง (สวนกลาง) จำนวน 200 คน รวมถึงกลุมตัวอยางในการ

สัมภาษณ คือ ผูบริหารกรมการปกครอง จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่ออธิบายความสัมพันธของปจจัย

ภายในองคการและวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม 

ผลการสำรวจปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ มีประสบการณทำงานในชวง            

1-5 ป  

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในองคการ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ย

ดานภาวะผูนำสูงที่สุด และดานตัวช้ีวัดและสิ่งจูงใจมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ผลการวิเคราะหวัฒนธรรม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: thaiopm888@gmail.com 
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องคการที ่สงเสริมนวัตกรรม พบวา ในภาพรวมกลุ มตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ยดานขอผูกพันและ            

ความเชื่อใจสูงท่ีสุด และดานความเปนอิสระมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายในองคการและวัฒนธรรมองคการที่สงเสริม

นวัตกรรมโดยการหาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสันที ่ระดับนัยสำคัญ 0.01 พบวา มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.864 สามารถสรุปไดวา ปจจัยภายในองคการมีความสัมพันธกับ

วัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบวา ปจจัยภายในองคการ

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมมากที่สุด 

รองลงมาคือ ปจจัยภายในองคการดานโครงสรางองคการและดานภาวะผูนำ ตามลำดับ 

ผลการสัมภาษณผูบริหารกรมการปกครอง พบวา ผูบริหารมีแนวทางในการสงเสริมปจจัย

ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม ทั้งดานสภาพแวดลอมภาย    

ในองคการ ดานโครงสรางองคการ และดานภาวะผูนำ รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมองคการ ดานความ  

เปนอิสระ การแบกรับความเสี่ยง และการเผชิญหนา ดวยการพัฒนาการสื่อสารแบบ 2 ทาง การสราง

พ้ืนท่ีสรางสรรค Co-Working Space 

 

คำสำคัญ: วัฒนธรรมองคการ  นวัตกรรม  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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Factors Influencing the Organization Culture that promotes 
Innovation Case Study : Department of Provincial 

Administration, Ministry of Interior 

 

 

Pongchanut  Lertvorasin* 

  
   Abstract 

 
 The study of Factors Influencing the Organization Culture that promotes Innovation. 

Case Study : Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. The objectives 

are 1) To study level of the organization culture that promotes innovation of the 

Department of Provincial Administration. (DOPA) 2) To study the factors that influencing 

the organization culture of the DOPA. 3) To develop guidelines for enhancing the 

organization culture that promotes innovation of the DOPA. This study was a mixed 

methods research. 200 officials participated in this research and 3 Executives were 

interviewed. The data were collected by using self-administered questionnaire and in-

depth interview. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 

Pearson’s Correlation Coefficient in order to describe the relationship of the internal 

factors and the organization culture that promotes innovation. 

 The results of the study showed that the most of the officials are men, graduated 

with a master’s degree. There are academic job position and had a period of work for  

1-5 years. The results of the internal factors analysis showed that the highest level of 

the opinions was leadership and the lowest level of the opinions was metrics and 
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the highest level of the opinions was commitment and trust and the lowest level of 

opinions was freedom. The results of the correlation analysis of the internal factors and 

the organization culture that promotes innovation by finding Pearson’s correlation 

coefficient at the significant level 0.01 found that the correlation coefficient was 0.864. 

It can be concluded that the internal factors related to the organization culture that 

promotes highly innovation and goes in the same direction. 

 The results of interviews with the executives of the DOPA found that executives 

had guidelines to promote internal factors related to the organization culture that 

promotes innovation. Both in terms of the internal factors, organization structure and 

leadership. As well as promoting innovation especially in freedom, risk-taking, and 

confrontation by applied two-way communication, create co-working space. 
 
Keywords:  Organization Culture  Innovation  Department of Provincial Administration 

1. บทนำ 

 ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนที ่โลกหมุนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงและ                 

การเปลี่ยนแปลงนั้นเขามามีอิทธิพลอยางยิ่งตอชีวิตประจำวันในหลากหลายมิติ อันเนื่องมาจากการเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและไรพรมแดน รวมถึงสงผลตอการใหบริการสาธารณะของ 

ภาครัฐที่นวัตกรรมเขามาเปนปจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการ เพื่อสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศไทยไดตระหนัก

และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรางนวัตกรรม เห็นไดจากการนำเรื ่องนวัตกรรมไปบรรจุไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ ่งเปนแผนยุทธศาสตรสำหรับการพัฒนาประเทศ โดย           

การกำหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)             

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในสวนของยุทธศาสตร               

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ              

การแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม บนหลักการ

ของการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ทำใหภาครัฐและเอกชนตางใหความสำคัญในการสรางนวัตกรรม

ภายในองคกรอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนอีกหนึ่งองคการท่ีมีบทบาทในการใหบริการประชาชน

ตามอำนาจหนาท่ี ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ การอำนวยความเปน

ธรรม การปกครองทองท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน โดยกรมการปกครองเปนหนึ่งใน
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องคการที่ใหความสำคัญกับการสรางนวัตกรรม ในป พ.ศ. 2563 กรมการปกครองไดรับรางวัลเลิศรัฐ 

สาขารางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด น ประเภทนวัตกรรมบริการ อยางไรก็ดี เมื ่อเทคโนโลยีมี

ความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหหนวยงานภาครัฐมีความจำเปนที่จะตองปรับตัว 

สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 การนำนวตักรรมมาประยุกตใชกับองคการนั้น วัฒนธรรมองคการ นับเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางยิ่ง

ในการผลักดันและสงเสริมใหการใชนวัตกรรมประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ทำการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมนวัตกรรม โดยนำผลที่ได

จากการศึกษาไปเปนขอมูลสนับสนุนในการเสริมสรางนวัตกรรมองคการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถท่ี

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะปฏิบัติหนาที่บำบัดทุกข บำรุงสุข ตามวิสัยทัศนของหนวยงาน 

ท่ีมุงเนนการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือความม่ันคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

2.3 เพื่อพัฒนาแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรม            

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. วิธีการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย

ดังภาพท่ี 1 โดยมีตัวแปรตามคือ วัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม ผูวิจัยไดใชแนวความคิดของ 

Naranjo-Valencia & Calderon-Hernandez (2018) 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการกรมการ

ปกครองท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสำนัก/กอง สวนกลาง (อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค กทม.) จำนวน 

4 สำนัก/กอง ไดแก กองการเจาหนาท่ี กองวิชาการและแผนงาน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน และ

สำนักงานเลขานุการกรม รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 338 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564) สวน

ขนาดตัวอยาง คำนวณจากหลักการคำนวณของ Taro Yamane ที่กำหนดความเชื่อมั่นเทากับ 95%  

ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 จึงกำหนดกลุมตัวอยางจำนวน 190 ราย โดยไดแจกแบบสอบถาม

จำนวน 220 ชุด ไดกลับคืนจำนวน 200 ชุด  จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS โดยใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และพัฒนาแบบสัมภาษณเชิงลึก

สำหรับการสัมภาษณผูบริหารจำนวน 3 ราย นำเสนอผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 2 แบบ คือ สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ             

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

ปจจัยภายในองคการ 

1. กลยุทธองคการ 

(Organization Strategy) 

2. โครงสรางองคการ 

(Organization Structure) 

3. ภาวะผูนำ 

(Leadership) 

4. ตัวช้ีวัดและสิ่งจูงใจ 

(Metrics and Rewards) 

5. สภาพแวดลอมภายในองคการ 

(Environment) 

 

วัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรม 

(Innovation-driven Organization Culture) 

1. ความเปนอิสระ (Freedom) 

2. การแบกรับความเสี่ยง (Risk-taking) 

3. ขอผูกพันและความเช่ือใจ  

(Commitment and trust) 

4. ความคิดยืดหยุน (Mental flexibility) 

5. การเผชิญหนา (Confrontation) 

6. การยอมรับความหลากหลาย  

   (Acceptance of diversity) 

7. ความอยากรู (Curiosity) 

8. การรวมกลุม (Association) 

9. ความเคารพ (Respect) 
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4. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.1 ผลการสำรวจปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศชาย (รอยละ 57.5) จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (รอยละ 63) ดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการ (รอยละ 89.5) มีประสบการณในการทำงาน 1-5 ป (รอยละ 61) สวนใหญสังกัดสำนักกิจการ

ความม่ันคงภายใน (รอยละ 45)  

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในองคการของกรมการปกครอง ปจจัยภายใน

องคการของกรมการปกครอง แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานกลยุทธองคการ ดานโครงสรางองคการ 

ดานภาวะผูนำ ดานตัวชี้วัดและสิ่งจูงใจ และดานสภาพแวดลอมภายในองคการ  

ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายในองคการของ

กรมการปกครองในภาพรวม 

ปจจัยภายในองคการของกรมการปกครอง 
คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

ดานกลยุทธองคการ 4.04 0.58 สูง 

ดานโครงสรางองคการ 4.01 0.53 สูง 

ดานภาวะผูนำ 4.07 0.58 สูง 

ดานตัวช้ีวัดและสิ่งจูงใจ 3.76 0.78 สูง 

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ 4.04 0.58 สูง 

รวม 3.99 0.61 สูง 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายใน

องคการอยูในระดับสูง (𝑋𝑋�= 3.99) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ประกอบดวย ดานภาวะผูนำ (𝑋𝑋�= 4.07) ดานกลยุทธองคการ (𝑋𝑋�= 4.04) ดานสภาพแวดลอมภายใน

องคการ (𝑋𝑋�= 4.04) ดานโครงสรางองคการ (𝑋𝑋�= 4.01) ดานตัวชี้วัดและสิ่งจูงใจ (𝑋𝑋�= 3.76) ตามลำดับ 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับวัฒนธรรมองคการที ่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการ

ปกครอง วัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง แบงออกเปน 9 ดาน ไดแก     

ความเปนอิสระการแบกรับความเสี่ยง ขอผูกพันและความเชื่อใจ ความคิดยืดหยุน การเผชิญหนา              

การยอมรับความหลากหลาย ความอยากรู การรวมกลุม และความเคารพ 

 

 



พงศชนัตฐ  เลิศวรสิน 

 
                                                                                                                        945 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ตารางที่ 2: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริม

นวัตกรรมของกรมการปกครองในภาพรวม 
 

วัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรม 

ของกรมการปกครอง 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

ความเปนอิสระ 3.74 0.67 สูง 

การแบกรับความเสีย่ง 3.95 0.64 สูง 

ขอผูกพันและความเช่ือใจ 4.43 0.58 สูงท่ีสุด 

ความคิดยดืหยุน 4.01 0.61 สูง 

การเผชิญหนา 3.78 0.96 สูง 

การยอมรับความหลากหลาย 4.19 0.63 สูง 

ความอยากรู 4.03 0.66 สูง 

การรวมกลุม 4.03 0.47 สูง 

ความเคารพ 4.41 0.64 สูงท่ีสุด 

รวม 4.07 0.66 สูง 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ

ที่สงเสริมนวัตกรรมอยูในระดับสูง (𝑋𝑋� = 4.07)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา วัฒนธรรมองคการท่ี

สงเสริมนวัตกรรมในระดับสูงที่สุด ประกอบดวย ขอผูกพันและความเชื่อใจ (𝑋𝑋�= 4.43) ความเคารพ 

(𝑋𝑋�= 4.41) และวัฒนธรรมองคการที ่สงเสริมนวัตกรรมในระดับสูง ประกอบดวย การยอมรับความ

หลากหลาย (𝑋𝑋�= 4.19) ความอยากรู (𝑋𝑋�= 4.03) การรวมกลุม (𝑋𝑋�= 4.03) ความคิดยืดหยุน (𝑋𝑋�= 4.01) 

การแบกรับความเสี่ยง (𝑋𝑋�= 3.95)  การเผชิญหนา (𝑋𝑋�= 3.78) และความเปนอิสระ (𝑋𝑋�= 3.74)  

4.4 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายในองคการ และวัฒนธรรมองคการที่สงเสริม

นวัตกรรมการหาความสัมพันธของปจจัยภายในองคการ และวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม 

ของกรมการปกครอง ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ในการ

ทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานใน

การศึกษา 

ตารางท่ี 3: แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในองคการกับวัฒนธรรมองคการท่ี

สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง 

ปจจัยภายในองคการ วัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง 

Pearson’s Correlation 

Sig (2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ 

0.864 

0.000** 

สูงในทิศทางเดียวกัน 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางท่ี 3 เมื ่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางปจจัยภายในองคการกับ

วัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ             

ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.01 พบวา มีคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.000 และมีคาส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ 

[Pearson’s Correlation (r)] เทากับ 0.864 

 จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยภายในองคการมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริม

นวัตกรรมสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ยิ่งกรมการปกครองมีคาเฉลี่ยของปจจัยภายใน

องคการมากเทาใดก็จะยิ่งมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมสูงมากข้ึนเทานั้น 

ตารางท่ี 4: แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในองคการกับวัฒนธรรมองคการท่ี

สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง จำแนกเปนรายดาน 

 

ปจจัยภายในองคการ 

วัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง 

Pearson’s 

Correlation 

Sig (2-tailed) ระดับ

ความสัมพันธ 

ดานกลยุทธองคการ 0.743 0.000 คอนขางสูง 

ดานโครงสรางองคการ 0.822 0.000 สูง 

ดานภาวะผูนำ 0.748 0.000 คอนขางสูง 

ดานตัวช้ีวัดและสิ่งจูงใจ 0.737 0.000 คอนขางสูง 

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ 0.914 0.000 สูง 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยภายในองคการกับวัฒนธรรม

องคการที่สงเสริมนวัตกรรม จะเห็นไดวา ปจจัยภายในองคการ ดานสภาพแวดลอมภายในองคการมี

ความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมสูงที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยภายในองคการดาน

โครงสรางองคการ และดานภาวะผูนำ ตามลำดับ 

4.5 ผลการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริม

นวัตกรรมผลการสำรวจพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ                      

มีความเห็นวาวัฒนธรรมองคการมีสวนสำคัญที่สงเสริมใหหนวยงานปรับตัวสูการเปนองคการนวัตกรรม 

เพื่อการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรม ซึ่งไดแก แนวความคิดในการบริหารจัดการองคการรูปแบบใหม การสงเสริมการใชเทคโนโลยี 

การปรับตัวของเจาหนาที ่ผ ู ใหบริการ และการพัฒนาระบบหรือเครื ่องมือในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
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4.6 ผลการสัมภาษณผูบริหารของกรมการปกครอง 

 ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสัมภาษณผูบริหารกรมการปกครอง จำนวน 3 ราย ซึ่งเปนการตอยอดมา

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยการพิจารณาจากขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น

คอนขางต่ำ นำมาสรางแบบสัมภาษณ สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 

 กรมการปกครองมีนโยบายในการสรางวัฒนธรรมองคการที ่สงเสริมนวัตกรรม จากการท่ี

ผูบริหารระดับสูงไดใหความสำคัญกับการพัฒนา/ตอยอดนวัตกรรมในองคการ โดยไดกำหนดแนวทาง

โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships for DOPA Excellence 

2021) ดานการยกระดับการบริการ ซ่ึงไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรมท้ังดานนวัตกรรมบริการ (Service 

Innovation) ไดแก การตอยอดโครงการจัดทำแบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา การพัฒนาระบบ

บูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และดานนวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation) ไดแก การจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมยกระดับ               

งานบริการวิถีใหมสู มาตรฐานศูนยราชการสะดวก (GECC) รวมถึงการดำเนินโครงการฝกอบรมเพ่ือ 

พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานดวยอินโฟกราฟกส ในสวนของแนวทางการปรับปรุงโครงสราง

องคการใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ ไดแก การพัฒนาเครื่องมือการบริหาร

จัดการบุคลากรภายใตแผนแมบท Dopa All Smart : Normal ซึ ่งจะเปนเครื ่องมือในการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลดานบุคคล ระบบการเรียนรูออนไลน รวมถึงเปนเครื่องมือในการรับฟงความคิดเห็นผาน

แอพพลิเคชั่นดวย ในปจจุบัน กรมการปกครองยังไดมีการสราง Co-Working Space ขึ้นในสำนักงาน 

เปนการสรางพื้นที่ใหมที่สงเสริมใหเกิดการพบปะกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปนประโยชน   

กับการทำงาน 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 ผลการสำรวจปจจัยระดับบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน              

เพศชาย สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ มีประสบการณทำงาน

ในชวง 1-5 ป โดยสังกัดสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กองวิชาการและแผนงาน กองการเจาหนาท่ี 

และสำนักงานเลขานุการกรม ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในองคการ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีคาแนนเฉลี่ยดานภาวะ

ผูนำสูงที่สุด (𝑋𝑋�= 4.07) รองลงมา คือ ดานกลยุทธองคการและดานสภาพแวดลอมภายในองคการ มี

คาเฉลี่ยเทากัน (𝑋𝑋�= 4.04) ดานโครงสรางองคการ (𝑋𝑋�= 4.01) และดานตัวชี้วัดและสิ่งจูงใจมีคาเฉลี่ย             

ต่ำท่ีสุด (𝑋𝑋�= 3.76)  
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 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม พบวา ในภาพรวมกลุ มตัวอยางมี                

คาคะแนนเฉลี่ยดานขอผูกพันและความเชื่อใจสูงที่สุด (𝑋𝑋�= 4.43) ดานความเคารพ (𝑋𝑋�= 4.41) ดาน              

การยอมรับความหลากหลาย (𝑋𝑋� = 4.19) ดานความอยากรู และดานการรวมกลุมมีคาเฉลี ่ยเทากัน                  

(𝑋𝑋�= 4.03) ดานความคิดยืดหยุน (𝑋𝑋�= 4.01) ดานการแบกรับความเสี่ยง (𝑋𝑋� = 3.95) ดานการเผชิญหนา 

(𝑋𝑋� = 3.78) และดานความเปนอิสระมีคะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสุด (𝑋𝑋� = 3.74)  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยภายในองคการและวัฒนธรรมองคการที ่สงเสริม

นวัตกรรม ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 พบวามีคา Sig      

(2-tailed) เทากับ 0.000 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ [Pearson’s Correlation (r)] เทากับ 0.864 

จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยภายในองคการมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม           

สูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ผลการสัมภาษณผูบริหารกรมการปกครอง พบวา ผูบริหารมีแนวทางในการสงเสริมปจจัย   

ภายในองคการท่ีมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรมมากท่ีสุด สามอันดับแรก ไดแก

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ ที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศในการทำงานที ่สรางสรรค ดาน

โครงสรางองคการ จากการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากร ตามแผนแมบท Dopa All 

Smart : Normal ที่เปนการพัฒนาในสองมิติ คือ 1) สงเสริมการเรียนรูและอบรมใหกับบุคลากร สราง

มุมมอง/ทัศนคติที ่ด ีตอเทคโนโลยี และ 2) พัฒนาเครื ่องมือที ่ทันสมัยใหทันตอสถานการณการ

เปลี่ยนแปลง เชน ระบบการเรียนรู E-Learning และดานภาวะผูนำ จากนโยบายของผูบริหารระดับสูง ท่ี

มีนโยบายผลักดันการสรางนวัตกรรมในองคการอยางชัดเจนและตอเนื่อง ไดแก โครงการสำคัญของ

กรมการปกครองประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมุงสงเสริมนวัตกรรมอยางเปนรูปธรรม ท้ังนวัตกรรม

บริการและนวัตกรรมกระบวนการ   

 ในสวนของคำถามที ่พัฒนามาจากผลการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของ

กรมการปกครองที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ คือ ดานความเปนอิสระ ดานการแบกรับความเสี่ยง และดานการ

เผชิญหนา ผูบริหารไดรับทราบและตระหนักถึงแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว จึงสะทอนแนวทาง              

การแกไขปญหาที่นาสนใจ ไดแก การพัฒนาการสื่อสารแบบ 2 ทาง, การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นเพ่ือ               

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร, การใหรางวัลกับผูเสนอความเห็น/แนวคิดสรางสรรค รวมถึงการปรับ

แนวคิดของผูบริหารที่จะใหกำลังใจกับผูเสนองานแนวคิดสรางสรรคดวย สุดทายคือมีตัวอยางของการ

ดำเนินการท่ีสงเสริมนวัตกรรม ในปจจุบัน คือ การสราง Co-Working Space เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีสรางสรรค

ภายในองคการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มุงพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 

ใหเกิดขึ ้น และทำการประเมินผลตอเนื ่องเพื ่อผลักดันการสรางพื ้นที ่สงเสริมนวัตกรรมใหเกิดข้ึน               

อยางกวางขวาง 
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 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีสวนยืนยันผลการศึกษาของงานวิจัยที่ผานมาอันจะนำไปสูความเขาใจท่ี

เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปจจัยภายในองคการที่สงเสริมนวัตกรรม ผลการศึกษาที่ชวยยืนยันผลการวิจัยที่ผานมา 

คือ ผูนำมีอิทธิพลตอการสงเสริมนวัตกรรมในองคการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิชาการไทย 

เชน สุรินทร ชุมแกว (2556) ที่พบวาภาวะผูนำและวัฒนธรรมองคการ เปนตัวขับเคลื่อนองคการไป                  

สูความสำเร็จหรือลมเหลว และวิไลวรรณ ศรีอักษร (2557) ที่พบวานวัตกรรมตองถูกผลักดันจาก   

ผูบริหารระดับสูง อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิชาการตางประเทศอีกดวย เชน Hay Group 

(2005) ท่ีพบวาผูนำตองสรางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับปจจุบัน และพัฒนาไปสูอนาคต  

 การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรม ดานขอผูกพันและความเชื่อใจ

ดานความเคารพ และดานการยอมรับความหลากหลาย มีอิทธิพลตอการสงเสริมนวัตกรรมในองคการ              

ซึ ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Institute of Work Psychology (2003) ที่พบวาผู บริหารควรให

ความสำคัญกับการกระตุนและสรางความมั่นใจใหกับพนักงานในการลองทำสิ่งใหม ๆ ซึ่งจะทำให

พนักงานมีความรู ทักษะ และความสามารถใหมๆ ในการสรางความคิดสรางสรรค และ Hay Group 

(2005) ที่พบวา ผูบริหารจะตองใชอำนาจอยางเหมาะสม มีความยืดหยุน มีลำดับขั้นในการบังคับบัญชา

ต่ำ ยอมรับความคิดใหมของบุคลากร 

 การวิเคราะหความสัมพันธพบวาปจจัยภายในองคการมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท่ี

สงเสริมนวัตกรรมสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Ahmed (1998) ท่ี

พบวา ความสำเร็จขององคการในการสรางนวัตกรรมจะตองสรางสิ่งตางๆ ไดแก โครงสรางองคการท่ี

ยืดหยุน, ผูนำมีความมุงมั ่นและมีสวนรวมในการสนับสนุนนวัตกรรม, สรางบรรยากาศที่ทาทายและ

เชื่อมั่นในการกระทำ,การใหรางวัลและสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสม และ Naranjo-Valencia & Calderon-

Hernandez (2018) ที่พบวานวัตกรรมตองการการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรม

องคการที ่สงเสริมนวัตกรรม โดยปจจัย 5 ประเภทที่สงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม ไดแก               

1) กลยุทธองคการ 2) โครงสรางองคการ 3) ภาวะผูนำ 4) ตัวชี้วัด/การใหรางวัล และ 5) สภาพแวดลอม

ในการทำงาน 

5.3 ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมและปรับปรุงปจจัยภายในองคการของกรมการปกครอง ในดานตัวชี้วัดและ

สิ่งจูงใจ ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาพบวา กรมการปกครองมีการใหสิ่งจูงใจ 

เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม แตยังไมครอบคลุมในภารกิจทุกดาน รวมถึงบุคลากรในทุกระดับรับรูแตยัง              

ไมเขาไปมีสวนรวมเทาท่ีควร ดังนั้นจึงควรมีการรณรงคสรางการรับรูเก่ียวกับโครงการตาง ๆ อยางท่ัวถึง 

เพ่ือบุคลากรในองคการจะไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของกรมการปกครอง 
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2. ควรสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมของกรมการปกครอง ในดานความเปน

อิสระ ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ทั้งนี้ ขอมูลจากการศึกษาพบวา กรมการปกครอง มีการรับฟงความ

คิดเห็น/ขอเสนอแนะผานโครงการอบรม/สัมมนาท่ีจัดข้ึน ซ่ึงกลุมบุคลากรท่ีใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

อาจสะทอนปญหาจากการทำงานไดไมครอบคลุมทั ้งหมด อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นในเรื ่องของ

ระยะเวลาที่จะใชในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ เนื่องจากกรมการปกครองเปนหนวยงานขนาด

ใหญ มีบุคลากรจำนวนมาก อีกทั้งภารกิจหนาที่มีความครอบคลุมกวางขวางทั้งในดานเนื้องานและดาน

ประชากร จึงจำเปนตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน วิธีคิด หรือทัศนคติของบุคลากร

จำนวนมากอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหวัฒนธรรมองคการที่จะเกิดขึ้น สามารถสงเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมของกรมการปกครอง ใหพรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ควรสงเสริมปจจัยภายในองคการท่ีมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรม 

ไดแก สภาพแวดลอมภายในองคการ โครงสรางองคการ และภาวะผูนำ ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอมูลจาก

การศึกษาพบวา ในปจจุบัน ปจจัยภายในองคการของกรมการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารยุค

ใหมท่ีเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคการท่ีสงเสริมนวัตกรรม ไดตระหนักถึงความสำคัญ

ของนวัตกรรมและมีนโยบายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองคการในมิติตาง ๆ เชน การปรับปรุง

โครงสรางองคการ การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในองคการ และหากผูบริหารในยุคปจจุบันไดสะทอน

แนวทางการสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมนวัตกรรมไปสูผูบริหารยุคตอไปแลว การพัฒนานวัตกรรม

ของกรมการปกครอง จะสามารถพัฒนาไดอยางเปนเอกภาพและมีความตอเนื่อง 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

เสมียน ประจำสำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ 
 

 

 

พงษกรณ  ใจใหญ0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                  

ของเสมียน ประจำสำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ (เสมียน ประจำ สน.ผชท.

ทอ.ฯ)  และ 2) เพื่อนำผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.

ผชท.ทอ.ฯ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาขาราชการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล                    

ซึ่งเปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารที่เกี ่ยวของ รวมทั้งการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จากผูท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ในหวง 10 ปท่ีผานมา 

จำนวน 45 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ไดแก การหาคาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จำนวน  

29 คน คิดเปนรอยละ 64.45 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33 ชั้นยศ 

นายทหารประทวน จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 57.78 มีสถานภาพสมรส จำนวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 75.56 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 - 31 ป จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 57.78    

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: med35fn@gmail.com 
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การศึกษานี้พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศปจจุบันและระยะเวลา

การปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ ไมมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.

ผชท.ทอ.ฯ สวนสถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.

ผชท.ทอ.ฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยลักษณะงาน ไมมีความสัมพันธตอประสทิธิผล

การปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ขณะที่ปจจัยดานสิ ่งแวดลอม มีความสัมพันธ                       

ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ   

 
คำสำคัญ: เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

1. บทนำ 

 กองทัพอากาศไดดำเนินกิจการดานการทูตทหารเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูตทหาร

ระหวางประเทศและเพื่อความมั ่นของชาติ และไดจัดตั้งสำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย                   

ณ ตางประเทศ ในประเทศตาง ๆ กวา 18 ประเทศ ผูโดยมีชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ 

(ผชท.ทอ.ฯ) เปนหัวหนาสำนักงาน ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการเปนท่ีปรึกษาของเอกอัครราชทูตทางทหาร

และความมั่นคง รวมทั้งการแสวงหา การรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลขาวกรองจากแหลงเปด, 

ฉัตรพงศ ฉัตราคม, 2553 การดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ อีกท้ังยังดูแลปกครองขาราชการทุน 

และนักเรียนทุนที่อยูในความดูแลของกองทัพอากาศ (ทอ.) และมีเสมียน ประจำสำนักงานผูชวยทูต     

ฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ (เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ) เปนผู ร วมงานและเปน

ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ จะปฏิบัติงานในลักษณะงานหลายหนาท่ี เชน                    

การขาวกรอง สารบรรณ การเงิน การพัสดุ รวมท้ังการประชุม การพบปะเพ่ือกระชับความสัมพันธและ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เปนตน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการบริหารงานและการดำเนินงานของ                   

ผชท.ทอ.ฯ ดำเนินไปไดดวยดี และสำเร็จตามยุทธศาสตรและตามเปาหมายของกองทัพอากาศ  

 ตามแผนยุทธศาสตร 20 ป ของกองทัพอากาศ (พ.ศ.2561-2580) ดานการฝกศึกษาเพ่ือพัฒนา

ดานบุคลากร และตามนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.2564 ดานกําลังพลที่มุงเสริมสราง

ศักยภาพกําลังพลของกองทัพอากาศ ใหมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น โดยมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะของ

กําลังพลในทุกสายวิทยาการใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและการตัดสินใจ ซึ่งจะนําไปสู              

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณ  

 ขาราชการ ทอ.ที่ไดรับแตงตั้งใหเดินทางไปปฏิบัติหนาที่เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ นั้น 

ลวนเปนผูที่มีพื้นฐานความรู ความสามารถ และทักษะ ในระดับที่ผานเกณฑการคัดเลือกมาอยางดี               

และมีบุคลิกลักษณะ ความสามาถในการแกปญหาและการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ขณะที่ปจจัย

ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยลักษณะงาน และปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ยอมมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผานมายังพบปญหาคือ 
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เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ บางคนที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล เกิดความบกพรอง 

ผิดพลาด เกิดความลาชา และไมสามารถปฏิบัติภารกิจใหสำเร็จตามเปาหมาย ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จึงเปนสิ่งสำคัญที่ควรทราบและเขาใจ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกตใช              

ในการพัฒนาบุคลากรดานเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

อีกทั้งยังเปนขอมูลสำหรับขาราชการ ทอ.ที่มีคุณสมบัติในการสมัครและสนใจในสายอาชีพนี ้เพ่ือ                  

การเตรียมความพรอมสำหรับการสอบแขงขันเพื่อรับคัดเลือกเขาไปดำรงตำแหนง เสมียน ประจำ สน.

ผชท.ทอ.ฯ ตอไป 

 ทุกองคการ ควรมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานท่ีสามารถสรางแรงจูงใจใหคนทำงาน มากกวา

ที่จะทำใหเสียกำลังใจหรือเกิดความขัดแยงซึ่งอาจนำมาสูการไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือสราง              

ความลมเหลวใหองคการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการที่ตองการใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิผล, เกรียงศักดิ สังขผล และคณะ, 2560 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี              

ผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ เพื่อนำผลที่ไดจากการศึกษามา  

เปนแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ใหดียิ่งขึ้น และ

เพ่ือใหภารกิจของหนวยงานหรือองคการสำเร็จตามเปาหมายตอไป   

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสำนักงานผูชวยทูต

ฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ 

2) เพื่อนำผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสำนักงาน

ผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาขาราชการท่ี

จะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3. คำถามสำหรับการศึกษา 

1) ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสำนักงานผูชวยทูต

ฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ 

2) ผลของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสำนักงาน

ผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ เปนอยางไร 
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4. ทบทวนวรรณกรรม    

 ปริญญา วงศโกศล, 2559 กลาววา ปจจัยลักษณะงาน เปนผลมาจากความรูความเขาใจขั้นตอน          

ในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและความชัดเจน งานที่ปฏิบัติมีลักษณะทาทายและกระตุนให 

อยากมีการทำงานและงานที่ปฏิบัติเปนงานที่ใชความรูความสามารถไดอยางเต็มท่ี ซึ่งทำใหกำลังพลมี

ความรับผิดชอบ มีความรูสึกถึงการมีสวนรวมในการทำงานใหสำเร็จลุลวง บรรลุตามวัตถุประสงคและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของตนเอง 

 ณธัชพงศ พิสิษนุพงศ, 2561 กลาวถึง สภาพแวดลอมในการทำงาน ไววา สิ่งแวดลอมในการทำงาน 

ของขาราชการและบุคลากรสำนักงานเขตสายไหม ประกอบดวย ความม่ันคง ปลอดภัย โอกาสกาวหนา

ในการทำงาน องคกรและการจัดการ คาจาง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทาง

สังคมของงาน การติดตอสื่อสารสภาพการทำงานและสวัสดิการหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ     

 ศศิธร จิมากรณ, 2556  ไดกลาวไววา ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ความสามารถของบุคคล 

ในการปฏิบัติงานของตน ไดสอดคลองกับบทบาทขององคกร บรรลุเปาหมายหรือ วัตถุประสงคท่ีวางไว

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุประสิทธิผล จำเปนตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานมีหลายปจจัย 

เชน คุณภาพผลงาน ปริมาณผลงาน ความตรงตอเวลา ซึ่งเปนเกณฑในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ประจวบ มูลประดับ และอรทัย เลียงจินดาถาวร, 2557 ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของนายทหารประทวน สังกัด กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 6 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน สังกัด กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 6 

2) ศึกษาปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน ในการปฏิบัติงาน และ 3) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางจำนวน 145 คน  

 ผลการศึกษาพบวา อายุ สถานภาพ การสมรส รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดำรงตำแหนง และการผานการฝกอบรมหลักสูตรทางทหารไมมี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จิตรกร  จันทรสวาง, 2560 ทำการศึกษาเก่ียวกับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของกำลัง

พลในมณฑลทหารบกท่ี 27 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน

ของกำลังพลใน มณฑลทหารบกท่ี 27 ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอมในการทำงาน และ

ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย  
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 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณลักษณะสวน บุคคล เชน เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ

การสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาใน การทำงาน และสถานภาพในการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกำลังพล ขณะที่ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีประสิทธิภาพ

เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไวสวนปจจัยดานความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผูบังคับบัญชาจะตองมีวิสัยทัศนในการใชกลยุทธในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษา   

   - ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ปจจัยลักษณะงาน และปจจัย 

ดานสภาพแวดลอม  และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  - ขอบเขตดานประชากร  คือกลุมประชากรที่เคยปฏิบัติหนาที่เสมียน ประจำ สน.

ผชท.ทอ.ฯ ในหวงระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา จำนวน  45 คน 

  - ขอบเขตดานระยะเวลา ทำการศึกษาระหวาง ก.พ.64 - พ.ค.64 รวมระยะเวลา 4 เดือน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และวิธีการรวบรวมขอมูล   

 ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 แบบ คือ แบบสอบถามที่เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบสอบถามที่เปนแบบปลายปด 

(Close - ended Questions) และแบบสอบถามที่เปนแบบปลายเปด (Open - ended Questions) พรอม 

ตรวจสอบความแมนตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ดังนี้ 

    - การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และนำเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 

   - การวิเคราะหความคิดเห็นตอรูปแบบ เนื้อหา และโดยใชคาเฉลี ่ย (𝑋𝑋�), คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

             สถิติท่ีนำมาใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

   - สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   - สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งประกอบดวย t-test กับ f-test และ 

Correlation ที่มีระดับของนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีการใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
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Correlation Coefficient) มาดำเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร เพ่ือวิเคราะหสมมติฐานท่ี

ไดตั้งไว   

 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการศึกษา 
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6. ผลการศึกษา 

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 64.45  มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33 ชั้นยศปจจุบัน นายทหารประทวน 

จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 57.78 มีสถานภาพสมรส จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 75.56 และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ 21-31 ป จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 57.78    

  ปจจัยลักษณะงาน  

ตารางท่ี 6.1: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานลักษณะงาน 

ปจจัยลกัษณะงาน X̅ S.D. แปลผล 

1. ทานไดรับคาตอบแทนรายเดือนเพียงพอตอภาระคาใชจายคาครองชีพ 3.76 0.86 มาก 

2. ทานไดรับคาตอบแทนรายเดือนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความรบัผิดชอบ  

   ท่ีไดรับ 

4.11 0.57 มาก 

3. ทานมีภาระงานท่ีมีความเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบ 4.47 0.50 มากท่ีสุด 

4. ทานมีสวัสดิการท่ีเพียงพอตอชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉิน 

   (คารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, เบ้ียเลีย้ง+ท่ีพัก) 

4.58 0.52 มากท่ีสุด 

5. การปฏิบัติหนาท่ีเสมยีนประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ มีความเหมาะสมกับ    

   ความรู ความสามารถและประสบการณของทาน 

4.08 0.89 มาก 

6. ทานมีความเขาใจในลักษณะงานในหนาท่ีของเสมียน ประจำสน.ผชท.ทอ./ 

   ตางประเทศ เปนอยางด ี

4.40 0.69 มากท่ีสุด 

7. ปริมาณงานท่ีทานไดรับมีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีมีในการปฏิบัติงาน   3.74 1.18 มาก 

8. ทานมีโอกาสนําความรูและประสบการณ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

    ใหดีข้ึนเสมอ 

4.38 0.72 มากท่ีสุด 

9. ทานมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชาในการวางแผนการทำงาน  3.69 1.18 มาก 

10. ทานไดปฏิบัติหนาท่ี ท่ีมีสวนชวยในการสงเสริมเกียรติยศและช่ือเสียงแก 

     กองทัพอากาศ ตัวทานและครอบครัว 

4.30 0.76 มากท่ีสุด 

11. ทานมีอิสระในการวางแผน ตดัสินใจ และปฏิบัติงานในสวนท่ีรบัผิดชอบ 3.96 0.93 มาก 

12. ทานมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือสรางความกาวหนาในอาชีพ 4.32 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.15 0.78 มาก 
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 จากตารางท่ี 6.1 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยลักษณะงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.

ทอ.ฯ โดยรวมอยูในระดับ มาก ซ่ึงพิจารณาจากคาเฉลี่ย 4.15 แปลวา ผูตอบมีความเห็นไมแตกตางกันมาก 

สวนใหญเห็นดวยกับปจจัยลักษณะงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอย พบวา ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองมีสวัสดิการท่ีเพียงพอตอชีวิต ประจำวันและยามฉุกเฉิน 

(คารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, เบี้ยเลี้ยง+ท่ีพัก) มีคาเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือ ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวา

ภาระงานของตนเองมีความเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.47 และผูตอบเห็นดวย

อยางยิ่งวาตนเองมีความเขาใจในลักษณะงานในหนาท่ีของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ เปนอยางดี มี

คาเฉลี่ย 4.40 ตามลำดับ สวนลำดับสุดทายคือ ผูตอบเห็นดวยวาตนเองมีสวนรวมกับผูบังคับบัญชาใน

การวางแผนการทำงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.69     

 ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 6.2: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยสิ่งแวดลอม 

ปจจัยสิ่งแวดลอม X̅ S.D. แปลผล 

1. สถานท่ีทำงานของทานมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ  

   อากาศถายเทสะดวก แสงสวางเพียงพอ สะอาด เรยีบรอย      

4.18 0.53 มาก 

2. สถานท่ีทำงานของทานมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีหอง  

   ทำงาน ท่ีจอดรถ หองน้ำ มีอุปกรณสำนักงานเพียงพอ   

4.22 0.67 มากท่ีสุด 

3. หนวยงานมีการเตรียมความพรอมและมมีาตรการในการจัดสภาพการ 

   ทำงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุหรือเหตุรายตาง ๆ 

4.45 0.50 มากท่ีสุด 

4. ทานไดพัฒนาความคิด และการทำงานเพ่ือใหรูเทาทันตอการ 

   เปลี่ยนแปลงของสถานกานณบานเมืองอยูตลอดเวลา 

4.29 0.46 มากท่ีสุด 

5. การปฏิบัติงานของทานมีความคลองตัว เพราะหนวยงาน มีกฎ ระเบียบ 

   ขอปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุนและสมเหตุสมผล 

4.25 0.60 มากท่ีสุด 

6. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรมี ความเปนน้ำหน่ึงใจเดยีวกันในการ 

   ดำเนินงาน 

4.33 0.60 มากท่ีสุด 

7. เพ่ือนรวมงานตางเหลาทัพ และบุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตใหความ 

   ชวยเหลือ ใหความรวมมือในการติดตอประสานงาน   

4.47 0.59 มากท่ีสุด 

8. ทานมีความสัมพันธอันดี และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถาน 

   เอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทย 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.56 มากท่ีสุด 

   



พงษกรณ  ใจใหญ 
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จากตารางท่ี 6.2 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมของเสมียน ประจำสน.

ผชท.ทอ.ฯ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด พิจารณาจากคาเฉลี่ยคือ 4.35 แปลวา ผูตอบมี

ความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก สวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

รายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย พบวา ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองมีความสัมพันธอันดี

และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทย มีคาเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ 

ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองมีเพื่อนรวมงานตางเหลาทัพ และบุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตให

ความชวยเหลือ ใหความรวมมือในการติดตอประสานงาน มีคาเฉลี่ย 4.47 และเห็นดวยอยางยิ่งวา

หนวยงานมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการเพื่อจัดสภาพการทำงานในการปองกันอุบัติเหตุ หรือ

เหตุรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.45 ตามลำดับ สวนลำดับสุดทายคือ ผูตอบเห็นดวยวาสถานท่ี

ทำงานมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ อากาศถายเทสะดวก แสงสวางเพียงพอ สะอาด 

เรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ย 4.18   

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 6.3: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน X̅ S.D. แปลผล 

1. ทานสามารถปฏิบัติงานไดตามงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2. ทานสามารถปฏิบัติงานไดตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 4.58 0.62 มากท่ีสุด 

3. ทานสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

   ของหนวยงาน 
4.65  0.49  มากท่ีสุด  

4. ทานสามารถปฏิบัติงานไดทันตามเวลาท่ีมีการกำหนดไว 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

5. ทานใชทรัพยากรอยางคุมคาเพ่ือใหการปฏิบัติงานดีท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 6.3 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ เสมียน ประจำ 

สน.ผชท.ทอ.ฯ โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด พิจารณาจากคาเฉลี่ย 4.63 (S.D. = 0.51) แปลวา ผูตอบ

สวนใหญมีความเห็นเหมือนกัน โดยเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล

ในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย พบวา ผูตอบเหน็ดวย

อยางยิ่งวาตนเองใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหการปฏิบัติงานดีที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.67 รองลงมา คือ 

ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 4.65 

ตามมาดวย ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดทันตามเวลาที่มีการกำหนดไว ซึ่งมี

คาเฉลี่ย 4.63 และผูตอบเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดตามงานในหนาที่รับผิดชอบ 
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คาเฉลี่ย 4.6 และอันดับสุดทาย ผูตอบเห็นดวยอยางวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดตามผูบังคับบัญชา

มอบหมาย โดยมีคาเฉลี่ยคือ 4.58  ตามลำดับ 

7. สรุปผลการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1: ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธต อประสิทธิผลการปฏิบัต ิงาน            

ของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ  สรุปไดวา 

  - อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ชั้นยศปจจุบัน และระยะเวลาการปฏิบัติงานในกองทัพ 

อากาศ ไมมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ 

 -  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ 

สน.ผชท.ทอ.ฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2:  ปจจัยลักษณะงาน มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ เสมียน 

ประจำสน.ผชท.ทอ.ฯ สรุปไดวา   

  ปจจัยลักษณะงาน ไมมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ 

สน.ผชท.ทอ.ฯ (r= .143 Sig. = .350) 

สมมติฐานท่ี 3: ปจจัยดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ สรุปไดวา   

 ปจจัยสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสน.

ผชท.ทอ.ฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r= .508 Sig. = .000) 

การอภิปรายผล 

 - ปจจัยลักษณะงาน ตัวแทนเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ สวนใหญเห็นดวยวาตนเอง           

มีสวัสดิการที ่เพียงพอตอชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉิน มีภาระงานที ่มีความเหมาะสมตอหนาท่ี               

ความรับผิดชอบ มีความเขาใจในลักษณะงานในหนาที่ของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ เปนอยางดี 

และมองวาตนเองมีโอกาสนําความรู และประสบการณ มาปรับใชในการปฏิบัติงานใหดีขึ ้นเสมอ ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับปจจัยลักษณะงานของ ศรีสกุล เจริญศรี, 2558 ที่กลาวถึง 

สภาพแวดลอมในการทำงาน และความเชื่อมโยงสิ่งแวดลอมภายนอกและยุทธศาสตรขององคการ เชน 

การใหความสำคัญกับกำลังพล การเอาใจใสกำลังพล วัฒนธรรมองคการ ระบบบริหารจัดการที่ตองใช

การมีสวนรวมและใชการกระจายอำนาจ อีกทั้ง ยังสอดคลองกับ จิตรกร  จันทรสวาง, 2560 ที่การศึกษา

เกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกำลังพลในมณฑลทหารบกท่ี 27 พบวา ความรับผิดชอบ

ตองมอบหมายหนาที่ใหชัดเจน เพื่อจะไดเขาใจงานในหนาที่ชัดเจน และการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

การจัดบรรยากาศท่ีดีจะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของกำลังพล 
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 - ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ตัวแทนเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ สวนใหญมีความคิดเห็น

วาตนเองมีความสัมพันธอันดี และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทย      

มีเพ่ือนรวมงานตางเหลาทัพ และบุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือใน

การติดตอประสานงาน และหนวยงานมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการในการจัดสภาพการ

ทำงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ หรือเหตุรายตางๆ และผูบังคับบัญชากับบุคลากรมีความเปนน้ำหนึ่งใจ

เดียวกันในการดำเนินงาน สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

ซึ่ง ศรัญญาวรรณ สงบ, 2554 ไดกลาววา สภาพแวดลอมในที่ทำงานเปนองคกรประกอบที่จะเอื้ออำนวย

ตอการปฏิบัติงาน ดังเชน การที่ไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ลักษณะการจัดโครงสรางของ

องคกร การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองคกร เพื่อนรวมงานดี จำนวนคาจางที่เหมาะสมกับ

ปริมาณของผลงาน มีวิธีการจายคาจางท่ียุติธรรมเสมอภาค มีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมีความสะอาด 

มีระเบียบ มีความปลอดภัย ผูปฏิบัติงานเกิดความอบอุนใจและปลอดภัย ระยะเวลาทำงานแตละวัน

เหมาะสม มีสถานท่ีจอดรถ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

 - ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตัวแทนเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ มีความคิดเห็น

ตรงกันวาตนเองปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล อาจเปนเพราะเห็นวามีการใชทรัพยากรอยางคุมคา

เพื่อใหการปฏิบัติงานดีที่สุด เพื่อสามารถทำงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน และ

สามารถปฏิบัติงานไดทันตามเวลาที่มีการกำหนดไว ซึ่งสามารถทำงานไดตามงานในหนาที่รับผิดชอบ 

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง Jamrog & Overholt, 2005  

(อางถึงใน; ศรีสกุล เจริญศรี, 2558: 35) กลาววา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคือ การจัดวางกลยุทธ

ขององคการ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและคานิยมของคนในองคการ โดยผูนำจะตองมีรูปแบบภาวะ

ความเปนผูนำที่สามารถสื่อสารจูงใจ สรางความมีพันธะสัญญาตอองคการ ตลอดจนสรางพฤติกรรม 

หรือบรรยากาศในการทำงานที่สงเสริมการเพิ่มผลิตผลขององคการไดดีดวยเชนกัน และยังสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ปริญญา  วงศโกศล, 2559 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลัง

พล ในกองพันทหารปนใหญท่ี 19 ท่ีพบวา กำลังพลท่ีมีชั้นยศ อาย ุรายได สถานภาพการสมรส ตางกัน 

แตมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ยกเวนแตกำลังพลที่มีระดับการศึกษาตางกันแตมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของศศิธร จิมากรณ, 2556 ทำการศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม พบวา การมุงเนนผลสัมฤทธิ์หรือการทำงานใหสำเร็จตามเปาหมาย

และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
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 ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

          - จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลดาน อายุ การศึกษา ชั้นยศปจจุบัน

และ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศไมมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น

จึงอาจนำขอมูลไปประกอบการจัดทำแผน นโยบายในการกำหนดคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก

เปน เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ เพ่ือใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  

  - จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ

ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญท่ี 0.05 ดังนั้น จึงอาจนำขอมูลไปประกอบแนวนโยบาย

ในการพิจารณาความเหมาะสมหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูที่จะไดรับคัดเลือกเปนเสมียน ประจำ 

สน.ผชท.ทอ.ฯ 

  - จากผลการศึกษาปจจัยลักษณะงาน พบวา ผู ตอบเห็นวาตนเองมีสวนรวมกับ

ผูบังคับบัญชาในการวางแผนการทำงาน นอยกวาดานอ่ืนๆ ดังนั้น จึงอาจนำขอมูลไปพิจารณาปรับปรุง

นโยบายการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคการ การเสริมสรางการมีสวนรวมในการทำงานรวมกัน  

              - จากผลการศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบสวนใหญเห็นวาปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมในสวนของสถานที่ทำงานมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ อากาศถายเทสะดวก

แสงสวางเพียงพอ สะอาด เรียบรอย มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืนๆ ดังนั้น ควรมีนโยบายสงเสรมิการสราง

สิ่งแวดลอมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม เอื้อนวยตอบรรยากาศการทำงาน มีอุปกรณสำนักงานมี

เพียงพอ ทำใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

          - จากผลการศึกษา พบวา เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ สวนใหญเห็นวาตนเองสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและสภาพแวดลอมมีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น อาจนำ

ขอมูล ไปประกอบนโยบายในการสรางมาตรฐานและตัวชี้วัดประสิทธิอยางชัดเจน โดยกำลังพลตองมี

ปจจัยสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง เพื่อที่จะปฏิบัติงานไดอยาง

เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกำหนดไว   

 ขอเสนอแนะทางปฏิบัติ 

 - จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวาดานของสถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทย ณ ตางประเทศ ควรมี            

การอบรมและจัดกิจกรรมที่จะสรางความสัมพันธใหบุคลากรและครอบครัวและใหเรียนรูสภาพการ

ทำงาน รวมทั้งมารยาททางการทูต มารยาททางทหาร และมารยาทสังคม ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม           

อันดีของชาติเพื่อใหครอบครัวไดเขาใจ มีสวนรวมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ 

สน.ผชท.ทอ.ฯ ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายและเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว 
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  - จากการศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งวาตนเองมี

ความสัมพันธอันดีและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยและมี

ความสัมพันธตอประสิทธิผลการปการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ ดังนั้น สน.ผชท.ทอ.ฯ 

ควรจะเสริมสรางความสัมพันธอันดี โดยสงเสริมใหเจาหนาที่ไดเขารวมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต

และชุมชนชาวไทย และสรางโอกาสและชองทางใหไดรูจักกันมากขึ้น และควรจะมีการสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจกัน มีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดีตอกัน และสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม 

  - จากการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบสวนใหญเห็นดวยวาตนเองใช

ทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหการปฏิบัติงานดีที่สุด ควรสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่ดีตอไปเพื่อใหการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด เกิดประโยชนสูงสุด โดยการจัดประกวด และใหรางวัล หรือประกาศนียบัตร           

ยกยองชมเชยเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหทำดีตอไป 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งตอไป 

   - ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียนประจำ สน.ผชท.ทอ.ฯ 

ในตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เชน ภาวะผูนำ วัฒนธรรมองคการ เปนตน 

  - ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำสำนักงาน

ผูชวยทูตทหารในเหลาทัพอ่ืน ๆ ดวย เชน กองทหารบก  กองทัพเรือ   

  - ควรศึกษาถึงเรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเสมียน ประจำ

สน.ผชท.ทอ.ฯ เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาครั้งตอไปในอนาคต 
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ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

จังหวัดนนทบุรี 
 

 

 

พรปวีณ  รุงเร0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัย ปจจัยที ่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย จังหวัด                  

นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทำงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ปจจัยดานขอมูลสวน

บุคคล ปจจัยดานบุคคล ดานงานกูชีพ-กูภัย และปจจัยดานองคกรที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติ

หนาที่ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย และแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร     

กูชีพ-กูภัย ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 287 คน                

โดยการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหข อมูลโดยการ              

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพียรสัน 

(Pearson Correlation)  

จากการเก็บขอมูลสวนบุคคล พบวา อาสาสมัครสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-35 ป 

ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจางทั ่วไป เปนอาสาสมัคร            

ประเภทกูชีพ-กูภัย ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยอยูในชวง 1-3 ป และความถี่ใน                 

การปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยมากกวา 2 สัปดาห 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย     

จังหวัดนนทบุร ีคือ ดานงานกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.72, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ดานบุคคล (Mean 

= 3.34, S.D. = 0.71) ดานองคกร (Mean = 3.09, S.D. = 0.49) ตามลำดับ ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: pornpawee.r38@gmail.com 
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ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี ควรมุงเนนการสงเสริมแรงจูงใจอาสาสมัครในดานองคกร  

ใหมีการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัคร เชน อุปกรณ เครื่องแตงกาย ตลอดจนการเสริมสราง

กำลังใจในการทำงาน 
  
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย  จังหวัดนนทบุรี 

1. บทนำ 

 ปจจุบันปญหาสาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย ตลอดจนอุบัติเหตุตางๆ ทั้งทางน้ำ ทางบก       

หรือทางอากาศ อุบัติเหตุจากการใชชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการบาดเจ็บ-เจ็บปวยฉุกเฉิน มักเกิดข้ึน      

โดยไมคาดคิด หรือคาดการณไวลวงหนา สำหรับแผนการรับมือ หนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีใหการสนับสนุน 

เตรียมแนวทางปฏิบัติ การชวยเหลือ เพื่อรับมือและควบคุมสถานการณไว โดยไดรับการประสาน      

ความรวมมือจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนโดยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา         

สาธารณภัยประจำจังหวัด เจาหนาที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจ สถาบันการแพทยฉุกเฉิน เจาหนาท่ี   

ดานการแพทยจากโรงพยาบาล และหนวยกูชีพ-กูภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล

องคการบริหารสวนจังหวัด สวนตำบล เปนตน แตยังมีจำนวนที่ไมเพียงพอ ทั้งจำนวนบุคลากร หรือยาน

พานะและอุปกรณท่ีใหบริการ สงผลตอความรวดเร็วในการเขาระงับเหตุ และการเขาควบคุมสถานการณ  

 งานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ซึ่งไมไดรับคาตอบแทน เฉกเชนเจาหนาที่ในขางตน แตกลับมี            

บุคคลเขาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย กันมากขึ้น โดยสังกัดมูลนิธิตาง ๆ ซึ่งมีการจัดตั้งในลักษณะของ

องคกรท่ีไมแสวงหากำไร อาจมีรายไดมาจากเงินบริจาคสำหรับอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยนั้น เปรียบเสมือน

ตัวแทนจากภาคประชาชนที่มาทำงานอาสาเพื่อชวยเหลือสังคมและประชาชน ในงานที่มีลักษณะ            

เปนจิตอาสาไมมีรายไดสำหรับการปฏิบัติหนาท่ี แตอยางไรก็ตามในทางกลับกันการเปนอาสาสมัครมี

คาใชจายในการปฏิบัติหนาท่ี ทั้งคายานพานะ คาซอมบำรุง คาน้ำมัน คาอุปกรณในการปฏิบัติงาน             

ทั้งการกูชีพ และกูภัย เชนทั้งอุปกรณปฐมพยาบาล ถังออกซิเจน ถังดับเพลิง อุปกรณสื่อสารตาง ๆ  

บางรายมีการนำรถยนตสวนตัวไปปรับปรุง เพื่อใหบริการกับคนปวย หรือผูบาดเจ็บ จึงเกิดการตั้งคำถาม

ที่วาทำไมบุคคลเขานั้นจึงเขามาทำงานเปนอาสาสมัคร ทั้งยังตองสละเวลาพักผอนของตนเอง ใน

บางครั้งไดรับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาที่อาจรุนแรงจนถึงไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ หรือ

เสียชีวิต แตก็ไมไดสงผลถึงความยอทอ ในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยเหลานั้นเลย               

มีปจจัยหรือสาเหตุใดท่ีเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ดังกลาว 

 แรงจูงใจ เกิดจากแรงผลักดันที่ใหคนมีพฤติกรรมและยังกำหนดทิศทางและเปาหมายของ

พฤติกรรม ผูท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชความพยายามในการกระทำไปสูเปาหมาย ซ่ึงสิ่งท่ีเปนแรงกระตุนทำให

เกิดกำลังใจ มีแรงจูงใจการทำงาน ประกอบดวยปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน ดานความตองการทางสังคม 



พรปวีณ  รุงเร 
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ดานความสำเร็จ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ หรือดาน

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปนตน  

 สิ่งสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการทำงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย  

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย  

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย  

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) 

 ทฤษฎีของเฮอรซเบิรก (อางใน เกศณรินทร งามเลิศ, 2559 เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551              

และ ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558 : 32-38) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการทำงานของบุคลกรในองคการ 

โดยศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอการทำงาน เพื ่อหาทางที ่จะลดความไมพอใจในการทำงาน 

เพื ่อที ่จะทำใหพนักงานมีความรู สึกที ่ดีในการที ่จะพยายามเสริมสรางผลผลิตของงานใหมากข้ึน                 

โดยเฮอรซเบิรก พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตองาน แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1. ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนในการทำงาน (Motivation Factors or Motivators) 

เปนปจจัยภายในหรือความตองการภายในของบุคลากรที ่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจ ใน              

การทำงาน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนกลุมปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานทำงาน

ดวยความพึงพอใจและเปนปจจัยที่จะนำไปสูทัศนคติทางบวกในการทำงาน และเปนการจูงใจที่แทจริง

ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก 

1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (achievement) คือ การที่สามารถทำงานไดสำเร็จ                 

ทันตามเปาหมาย การมีสวนรวมในการทำงานของหนวยงานใหสำเร็จลุลวงไปได ความสามารถใน           

การแกไขปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานสำเร็จก็เกิดความรูสึกพอใจใน

ความสำเร็จนั้น ไดแก การไดใชความรูทางวิชาการในการปฏิบัติตามเปาหมายที่คาดไว การเปดโอกาส

ใหตัดสินใจในการทำงานของตนเองไดสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
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1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) คือ การไดรับความยอมรับนับถือ

จากบุคคลรอบขาง หรือไดรับการยกยองชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการใหกำลังใจหรือการแสดงออก

อื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ไดแกการยกยองชมเชยภายในองคการ ความ

ภาคภูมิใจในอาชีพการไดรับการยอมรับจากองคการ การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน และการมี

เกียรติศักดิ์ศรีในอาชีพ เปนตน 

1.3 ความกาวหนาในหนาที่การงาน (advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 

(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสไดกาวขึ้นสูตำแหนงที่สูงขึ ้น การไดรับการเลื่อนขั้นเม่ือ

ปฏิบัติงานสำเร็จ การมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมหรือการไดรับการฝกอบรม เปนตน 

1.4 ลักษณะของงาน (work itself) คือ ความนาสนใจของงาน ตองอาศัยความคิด

ริเริ่มสรางสรรคมีความสำคัญ มีคุณคา เปนงานท่ีใชความคิด มีความทาทายความสามารถในการทำงาน      

ความมีอิสระในการทำงาน เปนงานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีไดศึกษามา เปนตน 

1.5 ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ การไดมีโอกาสไดรับมอบหมายงาน            

หรือ มีสวนรวมในงานที่ไดรับมอบหมาย ไมควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทำงาน ไดแก           

ความเหมาะสมของปริมาณงาน การไดรับความเชื่อถือและไววางใจในงานที่รับผิดชอบ และไดรับ

มอบหมายงานสำคัญ เปนตน 

 2.  ปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยที ่ช วยลดความไมพึงพอใจในการทำงาน (maintenance or 

hygiene factors) เปนปจจัยที ่ไมเกี ่ยวของกับงานโดยตรง เปนเพียงสิ ่งที ่สกัดกั ้นไมใหบุคลากร                

เกิดความไมพอใจ แตไมสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ ้นไดซึ ่งโดยสวนใหญจะเปนปจจัยพื้นฐาน                  

ที ่จำเปนที ่ต องไดร ับการสนองตอบ เพราะถาไมมีใหหรือใหไมเพียงพอ จะทำใหบุคลากรเกิด                

ความไมพึงพอใจในการทำงาน แตทั้งนี้ไมได หมายความวา ถาใหปจจัยเหลานี้แลว จะทำใหบุคลากร

เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 6 ดาน ไดแก 

2.1 นโยบายและการบริหาร (company policy and administration) คือ การ

จัดการและการบริหารงานขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ ไดแก นโยบายการควบคุม 

ดูแล ระบบข้ันตอนของหนวยงาน ขอบังคับ วิธีการทำงาน การจัดการ วิธีการบริหารงานขององคการ มี

การแบงงานไมซับซอน มีความเปนธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจงนโยบายให            

ทราบอยางท่ัวถึง 

2.2 วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา (supervision) คือ ลักษณะการบังคับบญัชา     

ของหัวหนางาน ความยุต ิธรรมในการแบงและกระจายงานของผู บ ังคับบัญชา ความสามารถ                

ของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน การใหคำแนะนำแกผูใตบังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมาย

งาน มีความชัดเจน วิธีการดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟงขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของ

ผูใตบังคับบัญชา การสอนงาน และความยุติธรรมในการมอบหมายงาน เปนตน 
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2.3 ความส ัมพ ันธ ระหว  างบ ุคคลในองค การ  ( interpersonal relations in 

organizations) หมายถึง การติดตอ ไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน 

สามารถทำงานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดีตอกัน เชน ความสนิทสนม ความจริงใจ     

ความรวมมือ และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2.4 ความมั่นคงในการทำงาน (job security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มี          

ตอความมั่นคงในการทำงาน ความยั่งยืนของหนาที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจนชื่อเสียง หรือขนาด   

ขององคการท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 

2.5 สภาพการทำงาน (working conditions) คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี

ทำงาน เชน หองทำงาน เสียง แสงสวาง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการทำงาน 

ชั่วโมงในการทำงาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้มี

ผลกระทบตอผูทำงานและเปนสิ่งท่ี ทำใหเกิดความพึงพอใจตอการทำงาน 

2.6 คาตอบแทน (compensations) และสวัสดิการ (welfares) คือ ผลตอบแทนท่ี

องคการ จายใหแกบุคลากรสำหรับการทำงานใหองคการ ไมวาจะเปนในรูปของเงินเดือน คาจาง รวมท้ัง

การเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานใหเหมาะสม เปนตน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยของ Maslow 

 แมสโลว (Maslow, 1998) (กนฤทธิ กลัดเพ็ชร,2556 : 14) ไดสรุปทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของ        

และสอดคลองกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ดังตอไปนี้ 

1. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการที ่ เก ิดขึ ้นเมื ่อตองการ              

ความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลวเปนความตองการความรัก การมีเพื่อน การไดรับความเขาใจ     

การไดมีสวนรวมเปนเจาของการไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนและรูสึกมีสวนรวมกับกลุม  

2. ความตองการไดรับการนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการทางสังคม ใหตนเอง            

มีคุณคาความตองการที ่จะไดรับการยอมรับจากผู อื ่น ความตองการที ่จะเปนตัวของตัวเอง และ            

ความตองการ ที่จะประสบความสำเร็จมีเกียรติหรือชื่อเสียง องคประกอบตางๆ ที่แสดงวาไดรับการ           

ยกยองนับถือ เชน สถานภาพ การไดรับการยกยอง การไดรับความสนใจ การไดรับการเลื่อนข้ึน            

การไดรับตำแหนงท่ีสูง 

3. ความตองการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความเปนจริง (Self-Actualization Needs) 

หรือความตองการความสำเร็จใจชีวิต เปนความตองการสูงสุดของ Maslow ที่เปนความตองการ         

เพื่อตระหนักรูความสามารถของตนตามสภาพที่เปนจริง เขาใจถึงความตองการ ความสนใจ ความถนัด

ของตนเอง โดยไมมีการบิดเบือน พิจารณาตนเองอยางมีใจเปนธรรม ยอมรับไดทั ้งที ่สวนที ่เปน

ขอบกพรองและสวนที ่เปนความสามารถที ่ด ีของตนเอง ใช ความสามารถที ่อยู อย างเต็มที ่สุด
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ความสามารถ และไดพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยทำเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมเปน

สำคัญ 

 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด (McClelland) 

 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด (McClelland, 1961 : 100 - 110) (จีรวรรณ ศิริบุญ : 17) 

ไดร ับการสนับสนุนจากผลงานการวิจัยอยางมาก โดยทฤษฎีของ แมคเคลแลนดมีความเชื ่อวา                

แรงจูงใจท่ีสำคัญตอมนุษย มี 3 ประการ คือ  

 1. ความตองการประสบความสำเร็จ (Need for Achievement หรือ N Act)  

 2. ความตองการความรักความผูกพัน (Need for Affiliation หรือ N Aff)  

 3. ความตองการอำนาจบารมี (Need for Power หรือ N Power)  

 แมคเคลแลนด ไดทำการวิจัยตามแนวความคิดของความตองการทั้ง 3 ประการ ดังกลาว            

สรุปผลการวิจัยไดสาระสำคัญดังนี้ 1. บุคคลที่ตองการประสบผลสำเร็จสูง (N Act) จะหาแนวทาง        

เพื่อกาวหนา จะใชความพยายามเพื่อมุงไปสูความสำเร็จและจะมีความรับผิดชอบในการแกปญหา             

ตาง ๆ 2. บุคคลที ่ต องการความรักความผูกพันสูง (N Aff) แมคเคลแลนดมองความตองการนี้                      

คลายกับความตองการในระดับท่ี 3 ของมาสโลว กลาววา คนที่มีความตองการแบบกลุมนี้ไดจัดลำดับ

ความสำคัญความตองการที่อยากจะอยูรวมกับผูอื่นมากกวาความตองการเพื่อความสำเร็จ เนื่องจาก

บุคคลที ่มีความตองการความรักความผูกพันสูงจะตัดสินใจโดยยึดถือความสบายใจในการทำงาน

มากกวาที ่จะยึดถือความสำเร็จของงาน 3. บุคคลที ่มีความตองการอำนาจบารมีสูง (N Pow) คือ             

ความปรารถนาท่ีอยากจะไดอำนาจบารมีเพ่ือนำไปใชควบคุมกำกับผูอ่ืน  

 จากที ่กลาวมาขางตนคือตัวแปรอิสระที ่ปจจัยที ่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ                  

เฮอรซเบิรกแมสโลว และแมคเคลแลนด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  3.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 สมทบ ไศลชัย (2554 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน      

ทุกดานมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีแรงจูงใจสูงที่สุด รองลงมา     

ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานลักษณะงานดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหาร       

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานความสำเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนเกื ้อกูลและดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที ่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตํ ่าสุด 

ตามลำดับ 
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 โชติกา ระโส (2555 : 74) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค” ผลการศึกษาพบวา เมื ่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใน 5 ดาน คือ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน โดย

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทำงาน พบวา ใน 

ทุกดานบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก  ยกเวนดานการยอมรับนับถือ ท่ีมีแรงจูงใจระดับกลาง  

 สาทิตย รัตนศิริ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื ่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาสา                      

สมัครตำรวจบาน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ” ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครตำรวจบานในพื้นท่ี สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญโดยรวม อยูใน 

ระดับมาก เมื่อวิเคราะหแยกตามรายขอ พบวาทุกรายดานอยูในระดับมาก คือดานสภาพการทำงาน 

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การไดรับการยอมรับและความรับผิดชอบ ตามลำดับ 

 กรฤทธิ กลัดเพ็ชร (2560 : 4) ไดศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

มูลนิธิรวมกตัญู ในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที ่สงผลตอแรงจูงใจใน         

การเขามาทำกูชีพ - กูภัย คือตองการท่ีมีความรูในการชวยเหลือผูบาดเจ็บเบื้องตน ปญหาและอุปสรรค

คือ ตองการใหมีการเปดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชอุปกรณกูชีพ-กูภัย อยางถูกวิธี 

การพัฒนาระบบสื ่อสารเพื่อการประสานงาน และการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมอาสาสมัคร  

ดวยกัน 

 จรูญลักษณ ปองเจริญ, ยุคนธ เมืองชาง (2561 : 60) ไดทำการศึกษา “แรงจูงใจในการ                

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานจังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา ปจจัย                        

ที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการ การไดรับการยอมรับ                     

นับถือ ความสัมพันธในการทำงาน และสภาพแวดลอมในการทำงาน และเมื ่อวิเคราะห พบวา

คาตอบแทนและสวัสดิการ ความกาวหนาและการไดรับการยอมรับนับถือ สามารถทำใหแรงจูงใจใน     

การปฏิบัติงานของ อสม. ไดมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการสงเสริมในเรื่องคาตอบแทน

และสวัสดิการและความกาวหนาอยางตอเนื่อง เพื่อให อสม. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผล       

ตอการดูแลสุขภาพประชาชนของ อสม. ใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษา เรื ่อง ปจจัยที ่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย     

จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรม โดยคนควาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ 

และทางอินเตอรเน็ต จึงไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
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         ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

จังหวัดนนทบุรี เปนการวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยขอความรวมมือจากทีมอาสาสมัคร              

กูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 287 คน ตอบแบบสอบถาม โดยเปนการเก็บขอมูลโดยบังเอิญตาม

ประจำหนวย ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยทำการคำนวณหาขนาดตัวอยางจากจำนวน

ประชากรอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี ไดขนาดตัวอยาง จำนวน 1,016 คน โดยใชสูตรของ          

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และมี  ความคลาดเคลื่อนนอยกวา

หรือเทากับ ± 5% เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวย          

การวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะหทางสถิติ คือ คารอยละ (Percentage) 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ             5. อาชีพ 

2. อายุ               6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

3. สถานภาพ       7. ความถี่ในการปฏิบัติงาน 

4. ระดับการศึกษา 8. อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน                        

ปจจัยดานบุคคล 

1. การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

2. ความชอบ ความทาทาย 

 

ปจจัยดานงานกูภัย 
1. ความรู ความกาวหนา 

2. ลักษณะของงาน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

กูชีพ-กูภัย 

1. ความสุขในการทำงาน 

2. ความปรารถนาอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 
 

ปจจัยดานองคกร 
1. การไดรับการยอมรับนับถอื 

2. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 
3. สภาพการทำงานขององคกร 
4. ความพ่ึงพิงที่ไดรับจากองคกร 
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คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทำการวิเคราะห ความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยดวย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว f-test (One-way ANOVA) วิเคราะห

ความแตกตางของตัวแปรเปนรายคู โดยใช Least Signiant Different (LSD) และการหาความสัมพนัธ

ระหวางปจจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Coefficient Correlation)  

6. ผลการศึกษา 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี” ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของอาสาสมัคร          

กูชีพ-กูภัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 287 คน โดยนำขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ตารางท่ี 6.1 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 241 84 

หญิง 46 16 

2. อายุ   

ต่ำกวา 20 ป 29 10.1 

20 – 25 ป 57 19.9 

26 – 30 ป 68 23.7 

31 – 35 ป 69 24.0 

36 – 40 ป 32 11.1 

41 – 45 ป 24 8.4 

46 ปข้ึนไป 8 2.8 

3. ระดับการศึกษา   

ต่ำกวาปริญญาตร ี 214 74.6 

ปริญญาตร ี 72 25.1 

ปริญญาโท 1 0.3 

4. สถานภาพการสมรส   

โสด 189 65.9 

สมรส 84 29.3 

หยาราง 14 4.9 

5. อาชีพหลัก   

ประกอบกิจการสวนตัว/คาขาย 64 22.3 

รับจางท่ัวไป 94 32.8 
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ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

รับราชการ/ลูกจางของรัฐ 35 12.2 

ลูกจางภาคเอกชน 64 22.3 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 1.7 

อ่ืนๆ (นักศึกษา,ไมไดประกอบอาชีพ)  25 8.7 

6. ประเภทอาสาสมัคร   

อาสาสมัครกูชีพ 4 1.4 

อาสาสมัครกูภยั 140 48.8 

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 143 49.8 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย   

ต่ำกวา 1 ป 16 5.6 

1 – 3 ป 106 36.9 

4 – 6 ป 66 23 

7 – 10 ป 56 19.5 

11 – 13 ป 17 5.9 

13 ปข้ึนไป 26 9.1 

8. ความถี่ในการปฏิบัติงานอาสาสมคัรกูชีพ-กูภัย (ตอเดือน)   

นอยกวา 1 สัปดาห 9 3.1 

มากกวา 1 สัปดาห 34 11.8 

มากกวา 2 สัปดาห 99 34.5 

มากกวา 3 สัปดาห 86 30 

ทำทุกวัน 59 20.6 

9. อุปกรณสวนตัวท่ีใชในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย   

วิทยุสื่อสาร 253 88.2 

รถยนต 194 67.6 

อุปกรณปฐมพยาบาล 220 76.7 

ชุดดับเพลิง 57 19.9 

อ่ืนๆ (รถจักรยานยนต) 47 16.4 

 
 ผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครกูชีพ-กูภัยสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยูในชวง 31-35 ป มี

ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพหลักรับจางทั่วไป เปนอาสาสมัคร

ประเภทกูชีพ-กูภัย ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 1-3 ป ความถี่ในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (ตอเดือน) มากกวา 2 สัปดาห และมีอุปกรณสวนตัวที่ใชในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เปนวิทยุสื่อสาร 
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ดานท่ี 2 ขอมูลปจจัยดานบุคคล 

ตารางท่ี 6.2 การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

1. ทานไดรับการแนะนำหรือการชักชวนให

เปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 
60.3 31.0 7.0 1.7 100 

2. ทานเขามาปฏิบัติงานอาสาสมคัรเพราะ

กลุมเพ่ือนทำงานเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

54.7 27.5 10.5 7.3 100 

3.  ทานเขามาอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยเพราะ

ดวยความสมัครใจและดวยใจรัก 

90.6 8.7 0.7 0.0 100 

4. ทานเขามาอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยเพราะ

ตองการเปนท่ียอมรับทางสังคม 

24.4 15.3 22.3 38.0 100 

Mean = 3.24 S.D.= 0.79   รวม 57.5 20.6 10.1 11.7 100 

 
 จากตารางที่ 6.2 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของการเขามาปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกู ช ีพ-กู ภ ัย (Mean = 3.24) รอยละ 57.5 เมื ่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา 

อาสาสมัครเห็นดวยมากกับการไดรับการแนะนำหรือการชักชวนใหเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย รอยละ 

60.3 เห็นดวยมากกับการเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัคร เพราะกลุมเพื่อนทำงานเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

รอยละ 54.7 เห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัคร เพราะดวยความสมัครใจและดวยใจรัก รอยละ 

90.6 และเห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัคร เพราะตองการยอมรับทางสังคม รอยละ 24.4 

ตารางท่ี 6.3 ความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงานกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงานกูชีพ-กูภัย 

1. ทานคิดวางานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยมีความ

ทาทายและตองแขงขันกับเวลา 

68.3 27.5 3.8 0.3 100 

2. ทานชอบลักษณะงานท่ีมีความทาทาย  

กลาตัดสินใจฉับพลัน และแขงขันกับเวลา 

50.5 43.9 5.2 0.3 100 

3.  ทานคิดวาการเปนอาสาสมคัรกูชีพ-กูภัยมี

ความเสีย่งอันตรายตอตนเอง 

70.7 24.7 4.5 0.0 100 

4. ทานชอบลักษณะงานท่ีมีความเสี่ยง

อันตราย 

32.4 42.9 19.9 4.9 100 

Mean = 3.44 S.D.= 0.64   รวม 55.5 34.7 8.3 1.37 100 
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 จากตารางท่ี 6.3 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของความชอบความทาทาย        

ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.44) รอยละ 55.54 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

แลว พบวา อาสาสมัครเห็นดวยมากกับงานอาสาสมัครมีความทาทายและตองแขงขันกับเวลา                    

รอยละ 68.3 เห็นดวยมากกับการชอบลักษณะงานที ่มีความทาทาย กลาตัดสินใจฉับพลัน และ                

แขงขันกับเวลา รอยละ 50.5 เห็นดวยมากกับงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย มีความเสี่ยงอันตรายตอตนเอง 

รอยละ 70.7 และเห็นดวยปานกลางกับการชอบลักษณะงานท่ีมีความเสี่ยงอันตราย รอยละ 32.4 

ดานท่ี 3 ขอมูลปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย  

ตารางท่ี 6.4 การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความรู ความกาวหนาในงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

1. ทานเขามาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยเพราะ

ตองการ ศึกษาความรูการชวยเหลอืผูบาดเจบ็ 

60.6 31.0 8.0 0.3 100 

2. ทานไดรับความรูในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

จากการทำงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยมาก

ยิ่งข้ึน 

81.9 16.7 1.0 0.3 100 

3. ทานเขามาเปนอาสาสมัคร เพราะตองการ 

ไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับกูชีพ-กูภัย 

62.4 31.4 5.9 0.3 100 

4. ทานไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับกูชีพ-กูภัย 

(ปฐมพยาบาล, วิทยสุื่อสาร) 

85.4 14.3 0.3 0.0 100 

Mean = 3.68 S.D.= 0.52   รวม 72.57 23.35 3.8 0.3 100 

 
 จากตารางที่ 6.4 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของความรู ความกาวหนา

ในงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.68) รอยละ 72.57 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา 

อาสาสมัครเห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กู ภัย เพราะตองการศึกษาความรู การ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บ รอยละ 60.6 เห็นดวยมากกับไดรับความรูในการชวยเหลือผูบาดเจ็บจากการ

ทำงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยมากยิ่งขึ้น รอยละ 81.9 เห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัคร เพราะ

ตองการไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับกูชีพ-กูภัย รอยละ 62.4 และเห็นดวยมากกับการไดรับการฝกอบรม

เก่ียวกับกูชีพ-กูภัย เชน ปฐมพยาบาล วิทยุสื่อสาร รอยละ 85.4 
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ตารางท่ี 6.5 ลักษณะของงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ลักษณะของงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

1. งานท่ีปฏิบัติ ตองมีการใชความรู

ความสามารถ 

83.3 16.4 0.3 0.0 100 

2. งานท่ีปฏิบัติ มีรูปแบบหลากหลายและมี

ความนาสนใจ  

72.5 25.1 2.4 0.0 100 

3. งานท่ีปฏิบัติเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวม

อยางเต็มท่ี 

78.0 19.9 1.7 0.3 100 

Mean = 3.76 S.D.= 0.46   รวม 77.9 20.4 1.46 0.1 100 

 
 จากตารางท่ี 6.5 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของลักษณะของงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.76) รอยละ 77.9 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา อาสาสมัคร

เห็นดวยมากกับงานที่ปฏิบัติตองมีการใชความรูความสามารถ รอยละ 83.3 เห็นดวยมากกับงานท่ี

ปฏิบัติมีรูปแบบที่หลากหลาย และมีความนาสนใจ รอยละ 72.5 และเห็นดวยมากกับงานที่ปฏิบัติเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการทำงานอยางเต็มท่ี รอยละ 78.0  

ดานท่ี 4 ขอมูลปจจัยดานองคกร  

ตารางท่ี 6.6 การไดรับการยอมรับนับถือ 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

การไดรับการยอมรับนับถือ 

1. ช่ือเสียงขององคกรเปนท่ียอมรบัของสังคม

ทำใหทานเขามาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

31.4 24.4 20.2 24.0 100 

2. งานท่ีปฏิบัติอยูเปนงานท่ีมีเกียรติและไดรับ

การยอมรับในสังคม 

73.9 22.6 2.4 1.0 100 

3. ทานไดรับความไววางใจในการทำงานเสมอ 59.9 36.9 2.8 0.3 100 

Mean = 3.29 S.D.= 0.76   รวม 55.06 27.96 8.46 8.43 100 

 
 จากตารางท่ี 6.6 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของการไดรับการยอมรับ

นับถือ (Mean = 3.29) รอยละ 55.06 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา อาสาสมัครเห็นดวย

มากกับชื่อเสียงขององคกรเปนที่ยอมรับของสังคม ทำใหเขามาเปนอาสาสมัคร รอยละ 31.4 เห็นดวย

มาก  กับงานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีเกียรติและไดรับการยอมรับในสังคม รอยละ 73.9 และเห็นดวยมาก

กับการไดรับความไววางใจในการทำงานเสมอ รอยละ 59.9 
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ตารางท่ี 6.7 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร  

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 

1. เพ่ือนรวมงานมีสวนกระตุนใหมกีำลังใจใน

การทำงาน 

68.3 30.3 1.4 0.0 100 

2. เพ่ือนรวมงานมีความเปนมิตรตอกันและ

ชวยเหลือกันและกันเสมอ 

81.9 17.8 0.3 0.0 100 

Mean = 3.74 S.D.= 0.44   รวม 75.1 24.05 0.85 0.0 100 

 
 จากตารางท่ี 6.7 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยของความสัมพันธระหวาง

บุคคลในองคกร (Mean = 3.74) รอยละ 75.1 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา อาสาสมัคร

เห็นดวยมากกับเพื่อนรวมงานมีสวนกระตุนใหมีกำลังใจในการทำงาน รอยละ 68.3 และเห็นดวยมาก

กับเพ่ือรวมงานมีความเปนมิตรตอกัน รอยละ 81.9 

ตารางท่ี 6.8 สภาพการทำงานขององคกร 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 

1. องคกรมีอุปกรณ เครื่องมือพรอมสำหรับ         

กูชีพ-กูภัย 

40.1 30.0 17.8 12.2 100 

2. องคกรมีชุดแตงกายแจกใหสำหรับ

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

32.8 27.5 19.9 19.9 100 

Mean = 2.85 S.D.= 1.07   รวม 36.4 28.7 18.8 19.9 100 

 
 จากตารางท่ี 6.8 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยปานกลางกับปจจัยของสภาพการทำงาน

ขององคกร (Mean = 2.85) รอยละ 36.4 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา อาสาสมัครเห็นดวย

มากกับองคกรมีอุปกรณ เครื่องมือพรอมสำหรับกูชีพ-กูภัย รอยละ 40.1 และเห็นดวยมากกับองคกรมี

ชุดแตงกายแจกใหสำหรับอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย รอยละ 32.8 
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ตารางท่ี 6.9 ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร 

1. ทานเขามาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย

เน่ืองจากเคยไดรับการชวยเหลือจากองคกร 

34.5 18.5 15.3 31.7 100 

2. ทานเขามาเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เน่ืองจากครอบครัวเคยไดรับการชวยเหลือ

จากองคกร 

29.6 16.4 19.5 34.5 100 

Mean = 2.48 S.D.= 1.24   รวม 32.05 17.45 17.4 33.1 100 

 
 จากตารางที่ 6.9 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยปานกลางกับปจจัยของความพึ่งพิงท่ี

ไดรับจากองคกร (Mean = 2.48) รอยละ 32.05 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา อาสาสมัคร

เห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัคร เนื่องจากเคยไดรับการชวยเหลือจากองคกร รอยละ 34.5        

และเห็นดวยมากกับการเขามาเปนอาสาสมัคร เนื่องจากครอบครัวเคยไดรับการชวยเหลือจากองคกร  

รอยละ 29.6 

ตารางท่ี 6.10 ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร 

1. การเขามาปฏบัิติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 57.5 20.6 10.1 11.7 100 

2. ความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย     

55.5 64.7 8.3 1.3 100 

Mean = 3.34 S.D.= 0.71  รวม 56.5 42.6 9.2 6.5 100 

ปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย 

1. ความรู ความกาวหนาในงานอาสาสมัคร        

กูชีพ-กูภัย 

72.5 23.3 3.8 0.3 100 

2. ลักษณะของงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 77.9 20.4 1.4 0.1 100 

Mean = 2.48 S.D.= 1.24   รวม 75.2 21.8 2.6 0.2 100 

ปจจัยดานองคกร      

1. การไดรับการยอมรับนับถือ 55.0 27.9 8.4 8.4 100 

2. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 75.1 24.0 0.8 0.0 100 

3. สภาพการทำงานขององคกร 36.4 28.7 18.8 16.0 100 

4. ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร 32.0 17.4 17.4 33.1 100 

Mean = 2.48 S.D.= 1.24   รวม 49.6 24.5 11.3 14.3 100 
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รวมทุกดาน 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

n รอยละ Mean S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร 

1. ปจจัยดานบุคคล 287 56.5 3.34 0.71 100 

2. ปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย 287 75.2 3.72 0.49 100 

3. ปจจัยดานองคกร 287 49.6 3.09 0.87 100 

Mean = 2.48 S.D.= 1.24   รวม 287 60.4 3.38 0.69 100 

 
 จากตารางท่ี 6.10 พบวา พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับปจจัยที ่สงผลตอ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยภาพรวม (Mean = 3.38) รอยละ 60.4 เห็นดวยมาก     

กับปจจัยดานบุคคล (Mean = 3.34) รอยละ 56.5 เมื ่อพิจารณาปจจัยดานบุคคลรายดาน พบวา                

เห็นดวยมากกับการเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.24) รอยละ 57.5 เห็นดวยมาก

กับความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย รอยละ 55.5 และเห็นดวยมาก            

กับปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.72) รอยละ 75.2 เมื ่อพิจารณาปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย           

รายดาน พบวา เห็นดวยมากกับลักษณะของงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.76) รอยละ 77.9 

เห็นดวยมากกับความรู ความกาวหนาในงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.68) รอยละ 72.5 เห็นดวย

ปานกลางกับปจจัยดานองคกร เมื ่อพิจารณาปจจัยดานองคกรรายดาน พบวา เห็นดวยมากกับ

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (Mean = 3.74) รอยละ 75.1 เห็นดวยมากกับการไดรับการ          

ยอมรับนับถือ (Mean = 3.29) รอยละ 55.0 เห็นดวยปานกลางกับสภาพการทำงานขององคกร            

(Mean = 2.85) รอยละ 36.4 และเห็นดวยปานกลางกับความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร (Mean = 2.48) 

รอยละ 32.0 

ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ตารางท่ี 6.11 ความสุขในการทำงาน 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความสุขในการทำงาน 

1. งานท่ีปฏิบัติมีลักษณะจูงใจใหอยาก

ปฏิบัติงาน 

79.1 20.2 0.7 0.0 100 

2. ความภูมิใจท่ีมสีวนรวมในการชวยเหลือ

สังคม 

89.5 10.5 0.0 0.0 100 

3. การไดชวยเหลือผูอ่ืนทำใหมคีวามสุขและมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

85.4 13.6 1.0 0.0 100 

Mean = 3.84 S.D.= 0.37   รวม 84.6 14.7 0.5 0.0 100 
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 จากตารางท่ี 6.11 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัยดานความสุขในการทำงาน (Mean = 3.84) รอยละ 84.6 เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา เห็นดวยมากกับความภูมิใจท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม รอยละ 89.5 เห็นดวยมากกับการ    

ไดชวยเหลือผูอ่ืนทำใหมีความสุขและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รอยละ 85.4 5 และเห็นดวยมากกับ

งานท่ีปฏิบัติมีลักษณะจูงใจใหอยากปฏิบัติงาน รอยละ 79.1 

ตารางท่ี 6.12 ความปรารถนาการเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมเห็นดวย รวม 

ความปรารถนาการเปนอาสาสมคัรกูชีพ-กูภัย 

1. ความสำเร็จของการเปนอาสาสมัครกูชีพ-

กูภัย คือการไดชวยเหลือผูอ่ืน 

88.5 11.5 0.0 0.0 100 

2. ความภาคภมูิใจในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัคร กูชีพ-กูภัย 

84.0 14.6 1.4 0.0 100 

3. พรอมท่ีจะเสยีสละและอุทิศเวลาใน         

การปฏิบัติงานอาสาสมัคร 

88.2 10.5 1.0 0.3 100 

Mean = 3.86 S.D.= 0.37   รวม 86.9 12.2 0.8 0.1 100 

 
 จากตารางท่ี 6.12 พบวา อาสาสมัครสวนใหญเห็นดวยมากกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัยดานความปรารถนาการเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย (Mean = 3.86) รอยละ 86.9 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา เห็นดวยมากกับความสำเร็จของการเปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย คือการได

ชวยเหลือผู อื ่น รอยละ 88.5 เห็นดวยมากกับพรอมที ่จะเสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัคร รอยละ 88.2 และเห็นดวยมากกับความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย   

รอยละ 84.0 

7. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

 7.1 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดานขอมูลบุคคลท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

7.1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

7.1.2 อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-

กูภัย  
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7.1.3 ระดับการศึกษาที ่แตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัคร กูชีพ-กูภัย 

7.1.4 สถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร       

กูชีพ-กูภัย 

7.1.5 อาชีพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-

กูภัย 

7.1.6 ประเภทของอาสาสมัครที่แตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

7.1.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครที่แตกตางกันไมมีผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

7.1.8 ความถี่ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

 7.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยที ่ส งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

7.2.1 การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย มีความสัมพันธในทางลบ ที่คา

ระดับความสัมพันธในระดับต่ำมาก มี Sig. (2-tailed) = .346 ซึ่งมากกวา .01 จึงไมมีความสัมพันธท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

7.2.2 ความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู ช ีพ-กู ภ ัยมี

ความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาระดับความสัมพันธในระดับต่ำ 

7.2.3 ความรู ความกาวหนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย มีความสัมพันธ 

ในทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาระกับความสัมพันธในระดับต่ำมาก 

7.2.4 ลักษณะของงานอาสาสมัครกู ชีพ-กูภัย มีความสัมพันธในทางบวกอยาง             

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาระกับความสัมพันธในระดับต่ำ 

7.2.5 การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธในทางบวกที่คาระดับความสัมพันธ 

ในระดับต่ำมาก มี Sig. (2-tailed) = .600 ซึ่งมากกวา .01 จึงไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

7.2.6 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรมีความสัมพันธในทางบวก อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาระดับบความสัมพันธในระดับต่ำ 

7.2.7 สภาพการทำงานขององคกร มีความสัมพันธในทางลบที่คาระดับความสัมพันธ 

ในระดับต่ำมาก มี Sig. (2-tailed) = .064 ซึ่งมากกวา .01 จึงไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 
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7.2.8 ความพ่ึงพิงท่ีไดรับจากองคกร มีความสัมพันธในทางลบท่ีคาระดับความสัมพันธ

ในระดับต่ำมาก มี Sig. (2-tailed) = .001 ซ่ึงนอยกวา .01 จึงมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ    

ท่ีระดับ .01 

8. อภิปรายผล 

 การศึกษาปจจัยที ่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติอาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย จังหวัดนนทบุรี      

สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และนำมาอภิปรายผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละ            

ดานได ดังนี้ 

 ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัคร และความถี่ของการปฏิบัติงานอาสาสมัคร พบวา เพศ และความถี่ในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เนื่องจาก งานอาสาสมัคร          

กูชีพ-กูภัย เปนงานที่ตองชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุใหปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด จึงเปนงานที่มี      

ความเสี ่ยงอันตราย และตองแขงขันกับเวลา ดังนั ้นอาสาสมัครสวนใหญจึงเปนเพศชายที ่เขามา

ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย และความถี ่ในการปฏิบัติงานอาสาสมัคร มีผลตอแรงจูงใจใน                 

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เนื่องจาก โดยปกติอาสาสมัครจะรวมตัวที่จุดเปนประจำเปน

ประจำทุกวัน สละเวลาสวนตัวที่มีออกมาปฏิบัติหนาที่เพื่อชวยเหลือผูอื่นถึงแมจะอยูในยามที่ยังไม           

เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น อาสาสมัครท่ีออกมาปฏิบัติหนาที่ดวยจำนวนวันที่บอยครั้ง แสดงใหเห็นวาเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกูชีพ-กูภัย 

 ปจจัยดานบุคคล พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 การเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัยในระดับความสัมพันธต่ำมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแมสโลว (Maslow, 

1998) ไดสรุปแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดจากปจจัยดานความตองการทางสังคม การมีเพื่อน ที่มี

ความสำคัญตรงกับการเขามาปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กู ภัย โดยอาสาสมัครกูชีพ-กู ภัยเขามา

ปฏิบัติงานอาสาสมัครดวยความสมัครใจและดวยใจรักเปนสวนใหญ มีอาสาสมัครบางกลุมที่ไดรับ              

การแนะนำ ชักชวน หรือมีกลุมเพื่อนที่เปนอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ซึ่งอาจเปนเหตุใหปจจัยดานการเขา   

มาปฏิบัติงานอาสาสมัครมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยท่ีต่ำมาก 

 ความชอบ ความทาทาย มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-

กูภัย ในระดับความสัมพันธต่ำ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเฮอรซเบิรก (Herberg, 1959) (เกศณรินทร 

งามเลิศ, 2559 : 32-38) ที่ไดสรุปแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดจากปจจัยดานลักษณะงานความ             

ทาทายซ่ึงสอดคลองกับปจจัยดานความชอบ ความทาทายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย 

แตเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับความสัมพันธที่ต่ำ เนื่องจาก ลักษณะ
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ของงานกูชีพ-กูภัย เปนงานที่มีความเสี่ยง ใชความเร็ว มีความทาทายในการปฏิบัติงาน แตอาจไมใช     

เปนแรงจูงใจของอาสาสมัครที่เขามาปฏิบัติงาน จึงเปนเหตุใหปจจัยในดานนี้มีระดับความสัมพันธ               

กับแรงจูงใจท่ีต่ำ 

 ปจจัยดานงานกูชีพ-กูภัย พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 ความรู ความกาวหนา มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-           

กู ภ ัย ในระดับความสัมพันธต่ำมาก ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮอรซเบิร ก (Herberg, 1959)     

(เกศณรินทร งามเลิศ,2559 : 32-38) ที ่ไดสรุปแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดจากปจจัยดานความ                 

กาวหนาในหนาที่การงาน ท่ีมีความสอดคลองกับความรู ความกาวหนา เพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

หรือการไดรับการฝกอบรม ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย จะตองไดรับการฝกอบรมใน

เบื้องตน เชน การปฐมพยาบาล การใชอุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงาน        

แตเนื่องจากผลการศึกษาในดานความรู ความกาวหนาอยูในระดับความสัมพันธที ่ต่ำมาก แสดงให              

เห็นวาอาสาสมัครไมไดมีความตองการที่จะเขามาปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติม หรือตองการ

ไดรับการฝกอบรม เปนเหตุใหปจจัยดานนี้สงผลตอแรงจูงใจในการเขามาปฏิบัติงานต่ำมาก  

 ลักษณะของงาน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ใน

ระดับความสัมพันธต่ำ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ โชติกา ระโส (2555 : 74) ทำการศึกษา 

“แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอแรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวย

ลักษณะการปฏิบัติงาน ที่มีความสอดคลองกับลักษณะการทำงานของอาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย โดย

ลักษณะของงานกูชีพ-กูภัย คือการชวยเหลือผูบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยตาง ๆ ซึ่งอาจเปน   

งานที่ตองใชความสามารถ รวมถึงงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งผลการศึกษาพบวาในดานลักษณะงาน

สงผลตอแรงจูงใจในระดับต่ำ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะของงานกูชีพ-กูภัยไมไดมีผลตอแรงจูงใจใน                 

การทำงานมาก อาจจะเหตุที่ลักษณะงานอาจจะมีความจำเจ เปนลักษณะของการชวยเหลือผูบาดเจ็บ

ในรูปแบบเดิม ไมไดมีความหลากหลาย หรือตองใชความสามารถ ทำใหสงผลตอความสันพันธตอ

แรงจูงใจในระดับต่ำ 

 ปจจัยดานองคกร พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

 การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร           

กูชีพ-กูภัยในระดับความสัมพันธต่ำมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ โชติกา ระโส (2555 : 74) 

ทำการศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประกอบดวย ดานการยอมรับนับถือ มีความสอดคลองกับการไดรับการยอมรับนับถือในการปฏิบัติงาน

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เนื่องจากอาสาสมัคร มีเปาหมายในการเขามาเปนอาสา เพื่อตองการชวยเหลือ

ผูอื่น โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ดังนั้น การไดรับการยอมรับนับถือ การเปนที่ยอมรับของสังคม การอยู             



พรปวีณ  รุงเร 
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ในองคกรที่มีชื ่อเสียง จึงไมใชเหตุผลสำคัญในการเขามาทำหนาที่อาสาสมัครกูภัยอยางโดยสิ้นเชิง                

จากผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถือสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี               

ต่ำมาก 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครกูชีพ-กูภัยในระดับความสัมพันธต่ำ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรูญลักษณ ปองเจริญ,               

ยุคนธ เมืองชาง (2561 : 60) ไดทำการศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานจังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานจังหวัดสุพรรณบุร ีประกอบดวย ความสัมพันธในการทำงานและสภาพแวดลอม

ในการทำงาน มีความสอดคลองกับความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรของอาสาสมัคร ซ่ึงการทำงาน

ของอาสาสมัครเปนรูปแบบการทำงานเปนทีม การออกปฏิบัติหนาที่จะตองมีสวนรวมในการทำงาน

รวมกัน เปนกลุม อยูรวมกันเสมือนครอบครัว ซึ่งผลการศึกษา พบวา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล

ในองคกรสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่ำ อาจเปนเพราะในเรื่องของการปฏบิัติงานกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคล อาจจะไมเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก จึงทำใหผลระดับความสัมพันธอยู

ในระดับต่ำ 

 สภาพการทำงานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกูชีพ-กู ภัย                    

ในระดับความสัมพันธต่ำ ซึ ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สาทิตย รัตนศิริ (2555 : บทคัดยอ) 

ทำการศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครตำรวจบาน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล

บางกอกใหญ” ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครตำรวจบานในพื้นท่ี     

สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ คือ ดานสภาพการทำงาน ซึ่งสภาพการทำงานของอาสาสมัครกูภัย 

กลาวถึง ความพรอมขององคกรในดานอุปกรณ การมีเครื ่องแตงงานสำหรับอาสาสมัคร โดยผล

การศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสันพันธในดานสภาพการทำงานที่อยูในระดับต่ำ ซึ่งกลาวไดวาสภาพ   

การทำงานที ่ปฏิบัติอยู ในเรื ่องของความพรอมของอุปกรณจากองคกร เครื ่องแตงกาย สงผลตอ              

แรงจูงในในการปฏิบัติงานต่ำ 

 ความพึ่งพิงไดจากองคกร มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร                 

กูชีพ-กูภัยในระดับความสัมพันธต่ำมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮอรซเบิรก (Herberg, 1959) ) 

(เกศณรินทรงามเลิศ, 2559 : 32-38) ที่ไดสรุปแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดจากปจจัยดานความสัมพันธ

ของบุคคลในองคกร ทีมีความสำคัญตรงกับความพึ่งพิงที ่ไดรับจากองคกร ดวยจุดประสงคของ

อาสาสมัครที่เขาปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูอื่นที่ไดรับความเดือดรอนจากอุบัติเหตุตาง ๆ ดวยความ

สมัครใจและดวยใจรัก  ซึ่งยังคงเปนเหตุผลหลักของการเขามาเปนอาสากูชีพ-กูภัย โดยอาสาสมัคร    

หรือครอบครัวอาสาสมัครใบบางรายอาจจะเคยไดรับการชวยเหลือจากองคกร จึงเปนเหตุใหผล

การศึกษาในดานความพึ่งพิงที่ไดรับจากองคกรกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีระดับความสัมพันธท่ี                

ต่ำมาก 
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9. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. องคกรควรมีการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร เชน อุปกรณ เครื่อง

แตงกาย ตลอดจนการเสริมสรางกำลังใจในการทำงาน 

2. หนวยงานภายนอก เชน ภาครัฐ ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติ

หนาท่ี เชน อุปกรณดับเพลิง อุปกรณการกูชีพ ตลอดจนสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช เชน เครื่องแตงกาย

ใหกับองคกร เปนตน 

3. ควรมีการทำประกันภัยหรือม ีแนวทางในการสนับสนุนประกันภัยใหกับ

อาสาสมัครกู ชีพ-กู ภัย เชน การทำประกันภัยกลุ ม การทำประกันอุบัติเหตุใหกับรถยนตสวนตัว               

ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี 

4. ภาครัฐ โดยหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ทั ้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควร                

มีการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตตาง ๆ ทั้งการใชสัญญาณไฟวับวาบ และเสียง

ไซเรน ตลอดจนวิทยุสื่อสาร    

5. พัฒนากลไกความรวมมือ และกลไกการประสานงานระหวางองคกรภาคเอกชน         

ที่ปฏิบัติงานดานกู ชีพ-กูภ ัย) และภาครัฐที ่มีส วนเกี ่ยวของ เชน สำนักงานปองกันและบรรเทา                

สาธารณภัยจังหวัด ตลอดจนความรวมมือในภาคเอกชน ในการเผชิญเหตุหรือการแจงเหตุฉุกเฉิน             

ท้ังการเสริมสรางความรู ทักษะของภาคประชาชน เปนตน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพดวย เพื่อทำความเขาใจถึง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยมากข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับแรงจูงใจของอาสาสมัครกู ช ีพ-กู ภ ัย ที ่มี

สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่แตกตางจากจังหวัดนนทบุรี  เชนใน

ตางจังหวัดหางไกลหรือถิ่นทุรกันดาร เพื่อศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ               

วามีความแตกตางกันหรือไม 

 

  



พรปวีณ  รุงเร 
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การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยยีวยาและฟนฟูผลกระทบจาก

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการเราเท่ียวดวยกนั กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
 

 

พรรณิภา  เปลอืยหนองแข0* 

  

   บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อประเมินความ              

พึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราเที ่ยวดวยกัน 3. เพื ่อเสนอแนะแนวทาง                 

การพัฒนามาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)   

โครงการเราเที่ยวดวยกันเปนสวนหนึ่งของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการ             

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต ป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเปาหมายเพื่อ

ชวยเหลือและฟนฟูประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมากจากการแพรระบาดของไวรสั 

COVID-19 จึงเปนที่นาสนใจวาโครงการดังกลาวดำเนินการผานระยะเวลาหนึ่งจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทามกลางสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ไดอยางเหมาะสม

และมากนอยเพียงใด ทั้งน้ี การศึกษาครั ้งนี ้จึงมุ งใหความสนใจในโครงการสามารถบรรลุไปตาม

วัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวหรือไม อยางไร   

ผลการศึกษาพบวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสะทอนใหเห็นวาโครงการเราเที่ยวดวยกัน

สามารถทำใหลดคาใชจายในการทองเที่ยวไดอยูในระดับมาก  และมีคาเฉลี่ยอยูอันดับแรก คือ 4.01 

โครงการเราเที่ยวดวยกันทำใหผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มมากขึ้นมีคาเฉลี่ยอยูอนัดับ                  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
    



พรรณิภา  เปลือยหนองแข 
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ที่สอง คือ 3.95 และการมีสิทธิ์เราเที่ยวดวยกันทำใหตัดสินใจออกไปทองเที่ยว ในประเทศมีคาเฉลี่ยอยู

อันดับท่ีสาม คือ 3.82 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห  ประเมินผล  มาตรการเยียวยา ทองเท่ียว   

1. บทนำ 

 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกพบครั้งแรก              

ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอูฮั ่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน จากนั้นเชื ้อไวรัสไดแพร                

กระจายไปทั่วโลกจนกระทั่งองคการอนามัยโลกไดประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหวางประเทศ                

เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 และเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 ที่ผานมามีผูติดเชื้อยืนยันแลวมากกวา 

129,569,284 คนใน 213 ประเทศและดินแดน มีผูเสียชีวิตจากโรคระบาดแลวมากกวา 2,830,125 คน 

และมีผูหายปวยแลวมากกวา 104,479,287 คน (วิกิพีเดีย,2564) ท้ังนี้  จากสถานการณการแพรระบาด               

ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกลาว ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกเปนอยางมาก 

ประเทศไทยไดรับผลกระทบเชนเดียวกันทั้งธุรกิจในและระหวางประเทศในชวงตลอดป พ.ศ.2563       

และตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ.2564 เชน การสงออก การทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการตาง ๆ    

ธุรกิจการบิน ธุรกิจการแสดง เปนตน  

 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวรัฐบาลจึงไดมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื ่อชวยกระตุน            

การใชจายของประชาชนและชวยเหลือผูประกอบการรายยอย อาทิ โครงการเราเท่ียวดวยกัน มาตรการ

การลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค มาตรการชวยเหลือเยียวยากลุมอาชีพอิสระ กลุมเปราะบาง และ

เกษตรกร ฯลฯ มาตรการดังกลาวถือไดวาเปนแรงสนับสนุนใหเกิดการกลับมาของการขยายตัวอยาง              

ชา ๆ ของอุปสงคภายในประเทศ ทั้งนี้หลายโครงการไดรับความสนใจและตอบรับจากประชาชนเปน

อยางดีโดยเฉพาะโครงการเราเท่ียวดวยกัน  

 โครงการเราเที่ยวดวยเปนสวนหนึ่งของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ใหช วยเหลือดานการทองเที ่ยว ซึ ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อกระตุนการใชจายภาคประชาชนผานการทองเที่ยวภายในประเทศและชวยเหลือ     

สภาพคลองใหกับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่อง สนับสนุนการสรางงานและ                             

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองครวม โดยรัฐบาลสนับสนุนคาที่พักในสัดสวนรอยละ 40 ของคาท่ี               

พักสูงสุด 3,000 บาทตอหอง สนับสนุนคาอาหารและคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว 600 บาทตอหอง          

ตอคืน และสนับสนุนคาบัตรโดยสาร สายการบินในสัดสวนรอยละ 40 ของคาบัตรโดยสาร สูงสุด               
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1,000 บาทตอที่นั่ง และมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 

2564  และเริ่มรับลงทะเบียนเขารวมโครงการครั้งแรกเม่ือ 15 กรกฎาคม 2563  

2. วัตถุประสงคของการประเมิน  

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาด     

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราเท่ียวดวยกัน  

3. เพื ่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

3. ขอบเขตการประเมิน  

       3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

          การวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของ               

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสวนของโครงการเราเท่ียวดวยกัน โดยมุงศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผลของโครงการและความพึงพอใจ ของประชาชนท่ีมีการ

ดำเนินโครงการท่ีผานมา  

3.2 ขอบเขตดานพื้นที่และประชากร  การศึกษาครั้งนี ้ไดกำหนดพื้นที่การศึกษา ไดแก 

จังหวัดจังหวัดระยอง โดยมีประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการเราเท่ียวดวยกัน   

        3.3 ขอบเขตดานเวลา  

 การศึกษาครั้งนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (ชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)   

 3.4 ทบทวนวรรณกรรม   

 นโยบายสาธารณะซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไวหลากหลายในการศึกษานโยบายสาธารณะ             

โดยแตละนิยามและความหมายที่นักวิชาการไดจำกัดความไว มีความแตกตางตามวัตถุประสงค  หรือ

แตกตางตามแนวทางความสนใจในการศึกษาของแตละทาน เชน นโยบายสาธารณะ หมายถึง                  

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลซึ ่งรวมทั ้งกิจกรรมที ่ผ านมาในอดีตกิจกรรมที ่ดำเนิน                

อยูในปจจุบนั และกิจกรรมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต   

 Easton (1953) ไดนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไววา คือ อำนาจในการจัดสรร

คุณคาหรือคานิยมตาง ๆ ใหกับสังคม โดยท้ังนี้กลุมคนท่ีมีอำนาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาล   
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 Friedrich (1969) ไดนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะคือชุดขอเสนอของการกระทำ                         

ทั้งบุคคล กลุม หรือรัฐที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดลอมที่มีทั้ง ปญหาและโอกาส โดยที่นโยบายนั้นได                

จัดขึ้นเพื่อนำไปใชใหเกิดประโยชนภายใตความพยายามในการแกไขปญหาและบรรลุเปาหมายที่ได               

ตั้งไว นโยบายไมใชการเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไมสนใจ หรือสะเพรา แตเกิดจากความรอบคอบใน               

การประเมินทั้งผลดีและผลเสียของการจัดทำนโยบายทางเลือก โดยการตัดสินใจนั้นเกิดจากการเลือก

ทางเลือกท่ีเหมาะสมและเห็นวาจะสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตองการ  

 Dye (1995) ไดนิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไววา คือสิ่งมี ่รัฐเลือกที่จะกระทำ

หรือไมกระทำ เนื่องดวยการที่รัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย รัฐจึงจำเปนตองมีการวางระเบยีบ 

ออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมความขัดแยงภายในสังคม รวมถึงการสรางสิ่งตาง ๆ ที่ดีใหแกสมาชิกใน

สังคม นโยบายสาธารณะนั้นจึงกลายเปนสิ่งซึ่งมีขึ้นเพื่อเปนแบบแผนหรือกฎระเบียบ ในการควบคุม

พฤติกรรม จัดระบบการบริหาร รวมถึงการจัดสรรและแจกจายผลประโยชนใหแกสมาชิกในสังคม  

 สมพร เฟองจันทร (2552) กลาวสรุปจากความหมายที่หลากหลายของนักวิชาการเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะโดยรวมวาคือ ผลรวมของการตัดสินใจ และการกระทำที่กลุมคนในระบบรัฐบาล

ดำเนินการเพ่ือผลประโยชนของผูท่ีถูกกระทบ กลาวคือการกำหนดนโยบายและแนวทางเพ่ือหาจุดพอดี

ใหเกิดประโยชนกับกลุมผูไดประโยชนและกระทบตอผูเสียประโยชนใหไดนอยที่สุดเทาที่จะทำได                

ซึ่งจุดพอดีนั้นเปนเรื่องที่ยากในการตัดสินใจ นโยบายในมีแนวโนมในรูปแบบของการประนีประนอม

ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคม  

 สมบัติ ธำรงธัญวงศ (2554) ไดนิยามนโยบายสาธารณะ เปนกิจกรรมที่รัฐเลือกที่จะกระทำ

หรือไมกระทำ โดยเปนการใชอำนาจของรัฐในการ สิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอคานิยมในสังคม โดย   

ทั้งนี้ตองมีเปาหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนจำนวนมาก และ                 

ตองเกิดขึ้นจริงไมใชแคการกลาวอางวาจะกระทำเทานั้น โดยนโยบายสาธารณะนั้นตองเปนกิจกรรมท่ี

ครอบคลุมท้ังกิจกรรมภายในประเทศและระหวางประเทศโดยชอบดวยกฎหมาย   

 มยุรี อนุมานราชธน (2556) กลาวสรุปจากความหมายที่หลากหลายของนักวิชาการเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะโดยรวมวา สามารถพิจารณาได 2 แนวทาง คือ นโยบายสาธารณะที่หมายถึง 

กิจกรรมที่รัฐบาลกระทำ และ มิติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ทั้งนี้นโยบายสาธารณะในความรวม                

จึงอาจหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลไดทำการตัดสินใจเลือกและกำหนดไวลวงหนาเพื่อกอใหเกิดการบรรลุ

เปาหมายที ่ตั ้งไว ซึ ่งประกอบไปดวยการวางแผน จัดทำโครงการมีแนวการบริการ กระบวนการ

ดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดตั้งไวแตเริ่มแรกโดยจำเปนตองสอดคลอง

กับความเปนไปไดและความเหมาะสมโดยท้ังนี้ตองไมลืมท่ีจะคำนึงถึงความตองการของประชาชน  

 จากความหมายของนโยบายสาธารณะอาจสรุปไดวานโยบายสาธารณะเปนกิจกรรมหรือ                 

สิ่งที่รัฐเลือกกระทำหรือไมกระทำเพื่อกำหนดทิศทางหรือเปนแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเปนอยู

ของประชากรสวนใหญในประเทศ   



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการเราเที่ยวดวยกัน กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง 

 
     994  

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได                   

เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน โดยอาศัย Google Form ในการสรางแบบสอบถาม

ออนไลน และสง คิวอารโคด (QR CODE) หรือลิงค (Link) เพื ่อจัดสงไปยังกลุ มตัวอยางเพื ่อตอบ

แบบสอบถาม   

4. การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพของผู ตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได อาชีพ                     

และระยะเวลาที่อาศัยในพื้นท่ี วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistical) โดยใชตาราง          

แจกแจงความถี่เปนคารอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของ             

กลุมตัวอยาง ในสวนของขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน อธิบายตัวแปรเดียว                    

ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้ ไดกำหนดเกณฑแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมี

ความกวางของชั้น 1.5 และแปลความหมายคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑคาระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางอยู 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)  

5. กรอบแนวคิด สมมติฐาน วิธีการศึกษาและเก็บขอมูล 

 ระเบียบวิธีการการวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเลือกใชวิธีการประเมินแบบ วิธีเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) โดยการสำรวจ (Survey) ความคิดเห็นที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผลของ

โครงการและความพึงพอใจที่มีการดำเนินโครงการที่ผานมาของประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดระยอง 

โดยกำหนดจำนวนของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ดวยวิธีของ Taro Yamane ซ่ึงมีจำนวน 399 คน 

โดยการใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางท่ีกำหนดคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี 0.05 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 5.1. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลของโครงการเราเที ่ยว

ดวยกัน 

 5.2  ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อาย ุระดับการศึกษา และรายได 
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 สมมติฐานการวิจัย 

 H1: อาย ุ(X1) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียวดวยกัน 

โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเท่ียวดวยกัน (Y) 

 H2: ระดับการศึกษา (X2) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนประสิทธิผลของโครงการเรา

เท่ียวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเท่ียวดวยกัน (Y) 

 H3: รายได (X3) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราเที ่ยว

ดวยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเท่ียวดวยกัน (Y) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เพื่อใหไดขอมูลในการตอบคำถามการประเมิน โดยการสำรวจ (Survey) ดวยแบบสอบถาม 

เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากร ขอมูลการเขารวมโครงการเราเที่ยวดวยกัน ขอมูล              

ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่สะทอนความพึงพอใจและประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยวดวยกัน 

ซ่ึงมีรายละเอียด 

 สวนท่ี 1 เปนขอคำถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได 

 สวนท่ี 2 เปนขอคำถามที่สะทอนความพึงพอใจและประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยวดวยกัน 

โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

    5 หมายความวา มากท่ีสุด 

    4 หมายความวา มาก 

    3 หมายความวา ปานกลาง 

    2 หมายความวา นอย 

    1 หมายความวา นอยท่ีสุด 

  

 

 

อาย ุ(X1)  

ความคิดเห็นของประชาชนตอ

ประสิทธิผลของโครงการเราเท่ียว

ดวยกัน (Y) 

ระดับการศึกษา (X2) 

รายได (X3) 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistical) วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistical) วิเคราะหขอมูลการเขารวมโครงการใชความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

โครงการเราเที่ยวดวยกัน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทั้งนี้ ไดกำหนดเกณฑแปลความหมายของคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด โดยมีความกวาง ของชั้น 1.5 และแปลความหมายคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑคาระดับ

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยู 5 ระดับ ดังนี้ 

    4.50 – 5.00 คะแนน แปลความวา ระดับมากท่ีสุด 

    3.50 – 4.49 คะแนน แปลความวา ระดับมาก 

    2.50 – 3.49 คะแนน แปลความวา ระดับปานกลาง 

    1.50 – 2.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอย 

     1.00 – 1.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอยท่ีสุด 

 สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ

ตัวแปรตาม ไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนที่มีมาตรวัดแบบกลุมหรือแบบอันดับที ่มี 3 รายการขึ้นไป คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได กับตัวแปรตามแบบชวง/อัตราสวน คือ ความคิดเห็นของประชาชนตอ

ประสิทธิผลของโครงการเราเที่ยวดวยกัน ซึ่งไดทำการรวมขอคำถาม จำนวน 10 ขอ ที่มีมาตรวัดแบบ

อันดับเขาดวยกัน จึงกลายเปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) ท้ังนี้ ไดวิเคราะห

คา F-test หากพบความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญจึงใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LSD 

หรือ Scheffe 

6. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการเราเท่ียวดวยกัน 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. 

หรือเทียบเทา เปนเจาหนาที ่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดอยู ระหวาง 15,000-25,000 บาท               

ผลการวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จำนวน 

399 คนตอพื้นที่ตามที่ไดมีการคำนวนกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) และได

ทำการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหและประเมิน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลการเขารวม
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โครงการ ความคิดเห็นที่มีตอโครงการ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ซึ่งไดนำเสนอผลการวิเคราะห

และประเมินตามพ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแก โครงการเราเท่ียวดวยกัน จังหวัดระยอง   

 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 

 การวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค         

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือวิเคราะหและประเมินประสิทธิผล

ของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โครงการเราเที่ยวดวยกัน และความพึงพอใจของประชาชน รวมถึงเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนา โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

จำนวน 399 คน และไดกำหนดพื้นที ่ในการศึกษาคือจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปผลและ

เสนอแนะดังนี้ 

 จากการศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 399 คน พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง สวนใหญ 

เปนเพศชาย 62.7 อายุ 31-35 ป รอยละ 29.1 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา                 

รอยละ 77.9 เปนเจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รอยละ 34.6 ซ่ึงมีรายไดเฉลี่ย 15,000-25,000 บาท    

รอยละ 41.4   

 ขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมโครงการ 

 กลุมตัวอยางเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศภายใน 1 ป จำนวน 2-3 ครั้ง มากที่สุด โครงการ

เราเที่ยวดวยกันทำใหกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน               

รอยละ  83 กลุมตัวอยางเดินทางไปทองเที่ยวกับครอบครัว รอยละ 49.9 มากที่สุด รองลงมาคือ                 

เพื่อน รอยละ 40.6 สำหรับสถานที่ไปทองเที่ยวสวนใหญ คือ สถานที่ทองเที่ยวตางภูมิภาค รอยละ 

76.9 ประเภทของที ่พักในการไปทองเที ่ยวสวนใหญเปนโรงแรม รอยละ 69.4 นอกจากนี ้การนำ                  

E-Voucher ที่ไดรับจากโครงการไปใชจายกับประเภทรานคามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก รานอาหาร 

รอยละ 33.6 สถานที่ทองเที่ยว รอยละ 25.7 และราน OTOP รอยละ 19.5 โดยสวนใหญใชระยะเวลา

ในการไปทองเท่ียวแตละครั้ง จำนวน 3 วัน รอยละ 50.4  

 ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ 

 จากขอสังเกตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองไดสะทอนใหเห็นวาโครงการเราเท่ียวดวยกัน

สามารถทำใหลดคาใชจายในการทองเที่ยวไดอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยอยูอันดับแรก คือ 4.01 

โครงการเราเที่ยวดวยกันทำใหผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  มีคาเฉลี่ยอยู  

อันดับที่สองคือ 3.95 และการมีสิทธิ ์เราเที่ยวดวยกันทำใหตัดสินใจออกไปทองเที่ยว ในประเทศ                     

มีคาเฉลี่ยอยูอันดับท่ีสามคือ 3.82 
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 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการเราเท่ียวดวยกัน 2 อันดับแรก พบวาโครงการสามารถ         

ทำใหลดคาใชจายในการทองเที่ยวได และโครงการทำใหผู ประกอบการดานการทองเที่ยว มีรายได              

เพิ่มมากขึ้น ในสวน 2 อันดับสุดทาย ไดแก ระยะเวลาดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและวิธีการใช

สิทธิ์เราเท่ียวดวยกันสามารถทำไดงาย ตามลำดับ ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอโครงการ 

1) ควรเพ่ิมวงเงินของแตละสิทธิ์ รอยละ 17.6 

2) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการใชสิทธิ์  รอยละ 16.3 

3) ควรเพิ ่มประเภทรานคา/สถานประกอบการใหม ีความหลากหลายมากข้ึน                      

รอยละ 12.8 

4) ควรใหประชาชนไดรับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน รอยละ 11.8 

5) ปรับปรุงแอพลิเคชัน “เปาตังค” และ “ถุงเงิน” ใหมีความเสถียร รอยละ 11.8 

6) ควรเพ่ิมจำนวนผูท่ีไดรับสิทธิ์ รอยละ 10.3 

7) เพ่ิมมาตรการจูงใจใหรานคา/สถานประกอบการเขารวมโครงการ รอยละ 7.9 

8) มีระบบแจงเตือนในแอปฯ เมื ่อเขาใกลรานคา/สถานประกอบการที่เขารวม            

รอยละ 5.4 

9) สามารถชำระสินคากับรานคาออนไลนได รอยละ 4.5 

10)  ลดวงเงินแตละสิทธิ์ รอยละ 1 

11)  อ่ืน ๆ  รอยละ 0.7 

  จากขอเสนอแนะโครงการเราเที่ยวดวยกัน 5 อันดับแรก พบวา ควรเพิ่มวงเงินของแตละ

สิทธิ์ ควรเพ่ิมระยะเวลาในการใชสิทธิ์ ควรเพ่ิมประเภทรานคา/สถานประกอบการใหมีความหลากหลาย           

มากขึ้น ควรใหประชาชนไดรับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน  และควรปรับปรุงแอพลิเคชัน        

“เปาตังค” และ “ถุงเงิน” ใหมีความเสถียร โดยหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเราเที่ยวดวยกันควร

ปรับปรุงและพัฒนาโครงการเราเที่ยวดวยกัน เชน เพิ ่มจำนวนสิทธิ ์และจำนวนเงินในแตละสิทธิ์                    

เพ่ิมบทบาทใหภาคเอกชนเขามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  
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   บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื ่องการศึกษาประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 

(Infrastructure Transparency Initiative :CoST) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษากระบวนการเปดเผย

ขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐตามแนวทาง CoST มีสวนชวยใหโครงการกอสรางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ในมิติของการแขงขันดานราคา และการบริหารสัญญาใหเปนไปตามระยะเวลาโครงการ และให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  

โดยผลการศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐตามแนวทางของ CoST                 

ซึ่งมีดวยกัน 5 ระยะ อันไดแก 1) ขอมูลการจัดทำและนำเสนอโครงการ (Project Identification)                 

2) ขอม ูลการเตร ียมความพร อมโครงการ (Project Preparation) 3) ขอม ูลการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง 

(Procurement) 4) ขอมูลการดำเนินการโครงการ (Implementation) และ 5) ขอมูลหลังจากเสรจ็สิน้

โครงการและการจัดการขอรองเรียน (Project Completion and Conflict Management) มีสวนชวย

เพิ ่มประสิทธิภาพในมิติของการแขงขันดานราคา และการบริหารสัญญาใหเปนไปตามระยะเวลา

โครงการ โดยการเปดเผยขอมูล 3 ระยะแรก จะสงผลโดยตรงกับการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะ              

การเปดเผยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ทำใหสามารถประหยัดงบประมาณของหนวยงานภาครัฐได

เพิ ่มขึ ้น และการเปดเผยขอมูลในระยะ 4 และ 5 มีสวนชวยในการบริหารสัญญาใหเปนไปตาม

ระยะเวลาโครงการ ผลสรุปในการดำเนินการนี้พบวาการเปดเผยขอมูลโครงการ จะทำใหเกิดการบริหาร

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: pansabunnag@gmail.com 
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สัญญาที่ไมลาชา และยังสามารถสรางการมีสวนรวมในภาคประชาชนไดมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามหลักการ

ของ CoST ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม  

โดยมีขอเสนอแนะที่สำคัญคือ สงเสริมใหเจาของโครงการเปดเผยขอมูลโครงการที่เพิ ่มข้ึน   

ผานการสรางองคความรู และประชาสัมพันธไปสูหนวยงานเจาของโครงการ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานโครงการ ในแงของการประหยัดงบประมาณ และการบริหารสัญญาโครงการที่ดีข้ึน 

สงผลใหมีศักยภาพในการเบิกจายงบประมาณท่ีดี และเสริมภาพลักษณความโปรงใสของหนวยงาน  
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ  ความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  การเปดเผยขอมูล 

1. บทนำ 

 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: 

Cost) เปนโครงการท่ีริเริ่มโดยประเทศอังกฤษ ปจจุบันมี 19 สมาชิก ไดแก อัฟกานิสถาน อารเจนตินา 

คอสตาริกา เอกวาดอร เอลซัลวาดอร เอธิโอเปย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส รัฐฮาลิสโก มาลาวี โมซัมบิก 

ปานามา เซกันดี-ตาโกราดี แทนซาเนีย ติมอร-เลสเต ยูกันดา ยูเครน เวสตลอมบอก และไทย มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความโปรงใสในโครงการกอสรางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (Infrastructure Project) ของประเทศ 

 โครงการ CoST ดำเนินการโดยผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม (Multi Stakeholder Group: MSG) มุงเนนเกี่ยวกับโครงการกอสรางของประเทศ 

สรางความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ โดยวางระบบใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับโครงการกอสราง     

สูสาธารณชน ในทุกๆ ระยะที่ดำเนินการ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปดเผย             

โดยคณะทำงานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) และจัดทำรายงานขอมูลใหอยู ในรูปของ              

ภาษาที่เขาใจไดงาย เพื่อใหผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาใจได และใชขอมูลเหลานี ้เพ่ือ

เรียกรองใหเกิดการเอาผิดกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบไดในกรณีท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึนกับโครงการกอสราง 

ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานเจาของโครงการ (Procurement entity :PE) ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ     

ลดขอ ผิดพลาด และเพ่ิมความคุมคาในการใชงบประมาณในอนาคต  

 ในสวนของประเทศไทย คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ไดออก

ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื ่อง โครงการความโปรงใสในการกอสราง

ภาครัฐ 1

1  ในราชกิจจานุเบกษา ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                

พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใชเมื ่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2562 เปนตนไป และปลัดกระทรวงการคลังใน                  

 
1 ประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ อานเพิ่มเติมจาก 

http://www.phuketlocal.go.th/files/com_news_law/2019-10_bf6a53f4f458c63.pdf สืบคนเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 

2564 
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ฐานะประธานกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต ไดลงนามในคำสั่งคณะกรรมการความรวมมือ

ปองกันการทุจริตท่ี 2/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการกอสราง

ภาครัฐ เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 เพื่อทำหนาที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยผูแทนภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Multi Stakeholder Group: MSG) ของประเทศไทย และกำกับ

การดำเนินงานโครงการ CoST โดยองคประกอบตามหลักการที่สำคัญของโครงการ CoST ประกอบไป

ดวย 4 สวน ไดแก  

1) ผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Multi Stakeholder 

Group: MSG) ผานทางคณะอนุกรรมการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ  

2) การเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ (Proactive Disclosure) ดวยการเปดเผย

ขอมูลเชิงรุก และขอมูลเชิงรับของโครงการที่สำคัญ ตามหลักการการเปดเผยของ CoST บนเว็บไซต

ของกรมบัญชีกลาง  

3) การตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน (Assurance) และแปลผลขอมูลใหอยู                   

ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารที่เขาใจงาย ผานคณะทำงานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team: 

AT)ที่เปนองคคณะที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสหสาขา อาทิ วิศวกรรม สถาปตยกรรม บัญชีและ

การเงิน เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร เปนตน และจะตองมีความเปนกลาง ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสยีใน                      

โครงการกอสรางแตอยางใด 

4) การมีสวนรวมของภาคประชาชน (Public Accountability) เปนการรับผิดชอบตอ

สาธารณะ ซ่ึงผานการแสดงความคิดเห็นจากเวทีภาคประชาสังคม และการติดตามการตรวจสอบขอมูล

โครงการ โดยรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงงาน

กอสรางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ีน 

 และจากองคประกอบทั้ง 4 สวน จะทำใหเกิดผลลัพธที ่สำคัญ คือ การสรางกระบวนการ

เปดเผยขอมูลโครงการของหนวยงานภาครัฐ ที ่จะสามารถปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมองคการใหมี                  

ธรรมาธิบาล มีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได นอกจากนั้นจะทำใหภาคประชาสังคมมีสวนรวม

ในการเขาถึงขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐในทุกระยะของโครงการ และเห็นขอมูลชุดเดียวกัน   

 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี ้จะมุงเนนเรื ่องการเปดเผยขอมูลโครงการของหนวยงานเจาของ

โครงการ (หนวยงานภาครัฐ) ที่ถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ CoST วาจะสามารถสนับสนุนให              

เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการกอสรางภาครัฐอยางไร โดยประเด็นท่ีสำคัญของประสิทธิภาพ 

คือ การดำเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาโครงการ และการสงเสริมการแขงขันดานราคาของผูรับจาง

เพื่อความเสมอภาค และการแขงขันอยางเปนธรรม ซึ่งการเปดเผยขอมูลในหลายๆ มิติตามแนวทาง  

ของ CoST จะชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายใตโครงการกอสรางภาครัฐในอนาคต

ตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษากระบวนการเปดเผยขอมูลโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 

2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลกับการบริหารสัญญาตามระยะเวลา

โครงการ 

2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลกับการแขงขันดานราคาของผูรับจาง 

2.4  เพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสในกอสราง

ภาครัฐ 

3. คำถามเพ่ือการวิจัย  

 กระบวนการเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐตามแนวทาง CoST มีสวนชวยใหโครงการ

กอสรางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในมิติของการแขงขันดานราคา และการบริหารสัญญาใหเปนไปตาม

ระยะเวลาโครงการหรอืไม 

4. สมมติฐานการวิจัย 

 สมมตฐานท่ี 1 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสงผลตอการแขงขันดานราคาของผูรับจาง 

 สมมตฐานท่ี 2 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสงผลตอการบริหารสัญญาใหเปนไปตาม

ระยะเวลาโครงการ 

5. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 5.1 โครงการสงเสริมการมีส วนรวมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government 

Partnership: OGP)  

 (พิธุวรรณ, 2559) “การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารภาครัฐ (Open Government 

Partnership) ถือไดวาเปนความรวมมือระหวางประเทศ มีเปาหมายในการสงเสริมความโปรงใส               

ความรับผิดชอบ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม                      

ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลภาครัฐ โดยมีดวยกัน 4 ดานไดแก ความโปรงใสดาน                   

การคลัง (Fiscal Transparency) การเขาถึงขอมูล (Access to Information) การเปดเผยขอมูลดาน

รายไดและสินทรัพยของเจาหนาที่ภาครัฐ (Public Officials Asset Disclosure) และการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน (Citizen Engagement)” ซึ ่งการสงเสริมการมีสวนรวมจะผลักดันใหภาครัฐ                    

มีมาตรฐานหรือกระบวนการในการเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาอยางชัดเจน และนำไปสูการให

อำนาจภาคประชาชนตอตานทุจริตและใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการตรวจสอบขอมูล ดวยการ
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ทำงานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย (Multi-Stakeholder Collaboration) หัวใจสำคัญ                 

คือ ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลภาครัฐ ไดอยางเปนระบบจากเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งจะเปน

การสงเสริมการบริหารงานในสวนกลางและสวนทองถิ่น ที่จะทำใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐ                     

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2 กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตราท่ี 82                   

ไดกลาวถึงการจัดซื ้อจัดจางของภาครัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานภาครัฐ และ

สอดคลองกับหลักการสำคัญ 4 ประการ ไดแก  

1) คุมคา โดยจะตองตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงาน มีราคาที่เหมาะสม และ                

มีแผนในการบริหารท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

2) โปรงใส การจัดซื้อจัดจางจะตองเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปน

ธรรม มีหลักฐานการดำเนินการชัดเจน  

3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางลวงหนา 

และมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  

4) ตรวจสอบได จะตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบ  

 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 หมวดท่ี 2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต  

 มาตรา 16 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหภาค

ประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของ

รัฐตามท่ีกำหนดไวในหมวดนี้ 

 5.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2021) “หลักธรรมาภิบาล เปนแนวคิดสำคัญ

ในการบริหารงานและการปกครอง โดยเฉพาะขาราชการ เพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงาน              

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงมีความสำคัญตอ

ระบบราชการเพราะเปนการการพัฒนาระบบราชการ ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 
2 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อานเพ่ิมเติมจาก

https://www.finance.rmuti.ac.th/pr/cgd-2560.PDF สืบคนเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 
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 5.4 แนวคิดเกี่ยวกับความโปรงใส (Transparency) 

 (บุญอยู, 2554) “ความโปรงใส” นั้น ไมมีนิยามที่ตายตัว ขึ้นอยูกับความเขาใจของหนวยงาน               

ที่นำไปใชรวมทั้งบริบทของสังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงคานิยมและวิถีชีวิตของแตละสังคม ซึ ่งมี                 

ผูใหความหมาย “ความโปรงใส” แตกตางกันไป อาทิ องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย (June, 

2001) ใหความหมายไววา “สถานะที่ชัดเจนชัดแจง ไมคลุมเครือของการบริหารภาครัฐ ในการดำเนิน

ธุรกรรมใดๆ ตอสาธารณะอยางมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ” ในขณะ Brewer’s Political Science 

Dictionary (OECD, 2002) ใหความหมายวา “การเปดเผยตอสายตาของประชาชน” ทั้งนี้ ความโปรงใส                

มีความสำคัญตอการเมืองการบริหาร เศรษฐกิจประชาสังคม และการพัฒนาประเทศใหเปน

ประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน (sen, 1999)  

 กลาวโดยสรุปในที่นี้ ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทำใดๆ ของหนวยงาน

ภาครัฐที ่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปดเผยขอมูลเผยแพรต อสาธารณชน                       

การประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ตั้งอยูบนฐานคติของความมีจิตสำนึกที่ดีตอหนาท่ี มีความซื่อสัตย

สุจริต ท้ังนี้การกระทำใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยจากประชาสังคม 

 5.5 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบได (Public Accountability) 

 (จันทรานุช, ม.ป.ป.) ความหมายของคำวา “accountability” วาหมายถึง ความรับผิดชอบ 

(หรือ“answerability”) ตอพฤติกรรมการกระทำของตนหรือหนวยงานได และความหมายในมิติท่ี  

กวางโดยจะใหความหมายของคำวา “accountability” ในมิติที่ครอบคลุมกวางกวาความรับผิดชอบ    

ตอพฤติกรรมการกระทำของตนหรือหนวยงาน โดยยังหมายรวมถึง ความรับผิดชอบในผลงานหรือ              

การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กำหนดไว รวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวังของ

สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะหคำวา “accountability” วาหมายถึง “ความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบไดโดยไมไดมีความหมายเจาะจงเฉพาะในสวนของความรับผิดชอบแตครอบคลุมไปถึง               

การนําปรัชญาคานิยม การบริหารอยางมีหลักเกณฑ อาทิ การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมาย             

ท่ีกำหนดไว การตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ โดยนัยนี้อาจใหความหมาย accountability             

วาความรับผิดชอบของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายที่กาหนด รวมทั้งตอบสนอง               

ตอความคาดหวังของสาธารณชน” (Narkwiboonwong, B.E.2549) 

 สรุปไดวา ความหมายของคำวา “accountability” นั้นมีความหลากหลาย ซ่ึงมีความใกลเคียง

กับคำวา “responsibility”ซ่ึงแปลวา ความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามหากพิจารณาท่ีมาและความหมาย

อยางละเอียดจะเห็นวา “accountability” มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกวานั้น โดยความรับผิดชอบ              

เปนเพียงสวนหนึ่งของ “accountability” เพราะนอกจากความรับผิดชอบเเลว ยังหมายรวมถึง                

การมีกลไกที่สามารถถูกนำมาใชตรวจสอบและสงผลอันเกิดจากการกระทำของตนและหนวยงานดวย 
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ดังนั้น งานวิจัยนี้จะใชคำจำกัดความ “accountability” คือ “ความสามารถในการถูกตรวจสอบ” โดย

จะมีความหมายครอบคลุมทุกมิติ 

 5.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการภาครัฐ 

  แนวคิดการบริหารโครงการ (ปกรณ, 2563) ซึ่งในการจัดการโครงการ ผูบริหารโครงการตอง

คำนึงถึงขอจำกัดดานเวลา (Time) คาใชจาย (Cost) และคุณภาพ (Quality) ตามท่ีกำหนดไวในเง่ือนไข

ของโครงการ ซึ่งเปนหัวใจสำคัญในการวางแผนโครงการ การจัดวางระบบการควบคุมที่แนนอนและ

ชัดเจน คือ 

1. ในดานเวลา ตองผลักดันใหมีการเริ่มตนโครงการอยางถูกตองตามเวลาท่ีกำหนด 

และสำเร็จเสร็จสิ้นในระยะเวลาท่ีวางไว 

2. ในดานคาใชจาย ตองผลักดันใหมีการบริหาร และวางระบบการจัดการดานตัว

เงินงบประมาณ อยางเขมงวดกวดขัน และใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ในด  านค ุณภาพ  ผลงานต อง ได  มาตรฐานตรงตามค ุณล ั กษณะงาน 

(Specification) มีคาความบกพรองเปนศูนย (Zero effect) 

 5.7 ทฤษฎีความสำเร็จในโครงการกอสราง 

 (สุทธิ, 2555) กลาววา องคประกอบแสดงความสำเร็จของโครงการ หมายถึง โครงการมี             

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานใหเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใตงบประมาณท่ี             

ตั้งไวและไดคุณภาพตามรูปแบบและสัญญา ซ่ึงถาวิเคราะหโดยละเอียด ความสำเร็จของโครงการท่ี

สมบูรณ จะตองคลอบคลุมความหมายที่กวางกวานั้น คือ ความสำเร็จของโครงการหนึ่งเปนผลมา             

จากการที่โครงการมีการทำงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในองคประกอบที่แสดงถึง

ความสำเร็จของโครงการหนึ่งๆ ควรประกอบไปดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดการดานการเงินและเวลา (Time and Cost Management) หมายถึง 

ประสิทธิผลในการบริหารงานและการจัดการโครงการ ตั้งแตเริ่มตน-สิ้นสุด โครงการวาสามารถเสร็จสิ้น

ภายใตเวลา และงบประมาณท่ีตั้งไวหรือไม 

2. ผลทางดานเทคนิค (Technical Performance) แสดงถึงคุณภาพของผลงาน

โครงการที่เปนไปตามสัญญา และถูกตองตามขอจำกัด (Specification) สามารถดำเนินงานเชิงเทคนิค

ไดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโครงการ 

3.  ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการโครงการ (Managerial and 

Organization Satisfaction) การที่มีทีมงานที่ใหความรวมมือในการทำงานมีการประสานงานอยางดี

จนกระทั่งโครงการสิ้นสุด และสามารถรวมแกปญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการได ซึ่งเปนผลดีตอองคกร      

ระยะยาว 
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4. การปดโครงการในผลงาน (Business Performance Satisfaction) แสดงได

จากผลการตอบกลับหรือ จากการประเมินผลจากผูวาจาง รวมทั้งผูที่ใชประโยชน ที่มีสวนไดสวนเสีย

เก่ียวของจากโครงการ 

 แตอยางไรก็ตาม หากมองภาพรวมในระยะยาว ความสำเร็จของหนวยงานยอมขึ้นอยู กับ

ความสำเร็จของโครงการทุกโครงการ ดังนั้น ผูบริหารโครงการ หรือหนวยงานเจาของโครงการจึง             

ควรตระหนักวา องคประกอบของความสำเร็จของโครงการหนึ่ง ๆ นั้นยังมีปจจัยอื่นที่มากกวาดาน

การเงิน คุณภาพ และเวลา ท่ีสงผลในระยะยาว 

 5.8 แนวคิดของความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐตามหลักการ CoST International  

 (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560) ตั้งแตป 2558 เปนตนมา ประเทศไทยได            

นำเอาแนวคิดโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ หรือ CoST (Infrastructure Transparency 

Initiative) มาใชซึ่งเปนเครื่องมือปองกันคอรรัปชัน เพิ่มความโปรงใสในงานกอสรางภาครัฐที่หลาย

ประเทศทั่วโลกยึดถือปฏิบัติสำหรับดำเนินโครงการที ่เกี ่ยวของกับการกอสรางโครงการพื ้นฐาน 

(Infrastructure Project) ของประเทศ 

 (คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ม.ป.ป.) โดยโครงการ CoST จะดำเนินการโดยกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย (Multi -Stakeholder Group: MSG) ประกอบไปดวยตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม โครงการกอสรางท่ีเขาขายการดำเนินการตามท่ี CoST กำหนด คือ โครงการกอสราง

ภาครัฐที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Project) ของประเทศโดย CoST มีหลักการ

สำคัญ 4 ประการ 

1) สรางความสามารถในการเปดเผยขอมูล (Disclosure)  

2) สรางความนาเชื่อถือ (Assurance)  

3) ทำงานอยางมีสวนรวม (Multi-Stakeholder Working)  

4) การมีสวนรวมอยางจริงจังจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement)  

 (กรมบัญชีกลาง, 2020) ทั้งนี้ การดำเนินการ CoST จะทำใหเกิดประโยชนตอหลายภาคสวน

โดยประโยชนในสวนของภาครัฐ ไดแก การลดชองทางการแสวงหาผลประโยชนของเจาหนาที่รัฐ 

เนื่องจากตองดำเนินการดวย ความโปรงใสและตรวจสอบไดในทุกมิต ิสงผลใหการใชงบประมาณท่ีเปน

ภาษีของประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โครงการกอสรางภาครัฐมีคุณภาพมากขึ้น ภาครัฐ

สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใชในภารกิจทางเศรษฐกิจและสังคมในดานอื่นรองลงไป ประโยชน                

ตอภาคธุรกิจ ไดแก การสรางความม่ันใจใหกับนักลงทุนในประเทศ ทำใหเกิดการแขงขันอยางเทาเทียม

กันมากขึ้น มีการทำสัญญากับหนวยงาน ภาครัฐในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ พรอมทั้งกอให                 

เกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ สงผลดีตอการความคุมคาทางการลงทุนและผลตอบแทน 

และสุดทายประโยชนตอภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ไดแก การเปนชองทางเพิ่มประสิทธิภาพ                
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ในการกำกับดูแลและตรวจสอบของภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ทำใหรูสึกถึงการเขามามีสวนรวม

รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ประชาชนจะไดรับประโยชน จากภาษีที่ จายไปอยางเต็มที่และจะสงผล                

ตอคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

6. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี ่ยวของ ไดแก ขอมูลจากเว็บใซดโครงการความโปรงใสใน                

การกอสรางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง http://process3.gprocurement.go.th/eGPCostWeb/home 

เพื่อมุงหาประสิทธิภาพของการเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐที่มีผลตอการบริหารสัญญา              

ตามระยะเวลาโครงการ และการแขงขันดานราคา  

 6.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก โครงการกอสรางภาครัฐ ที่เขาเกณฑตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปงบประมาณ 2562-2563 โดยมีจำนวน 576 

โครงการ ประกอบดวยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีประเภทโครงการดังนี้ 

ลำดับ ประเภทโครงการ โครงการ 

ท่ียังไมเสร็จสิ้น 

โครงการ 

ท่ีเสร็จสิ้นแลว 

จำนวนโครงการ

ท้ังหมด 

1 ถนนและสะพาน 29 332 361 

2 อาคารและพิพิธภัณฑ 56 48 104 

3 งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 9 37 46 

4 สิ่งอำนวยความสะดวกและแหลง

ทองเท่ียว 

15 19 34 

5 ชลประทาน 9 17 26 

6 ทาอากาศยาน 4 0 4 

7 ทาเรือ 0 1 1 

รวมท้ังสิ้น 122 454 576 

 
 โดยโครงการทั้งหมด 576 โครงการจะนำมาพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพการแขงขันดาน

ราคา ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการจะพิจารณาเฉพาะโครงการท่ี

เสร็จสิ้นแลวจำนวน 454 โครงการ เนื่องจากการพิจารณาในหวงนี้ โครงการจะตองดำเนินการเสรจ็สิ้น

เทานั้น ถึงจะพิจารณาดานประสิทธิภาพการบริหารสัญญาได 
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6.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

1)  ตัวแปรต น หรือต ัวแปรอิสระ (Independent Variable) ขอมูลเช ิงร ุก (Proactive 

Disclosure) จำนวน 21 รายการ ประกอบดวย 5 ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ ไดแก 

  1. ขอมูลการจัดทำและนำเสนอโครงการ (Project Identification) 

1) ชื่อโครงการ  

2) หนวยงานเจาของโครงการ 

3) รายละเอียดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

4) วัตถุประสงคโครงการ 

5) รายละเอียดโครงการ 

  2. ขอมูลการเตรียมความพรอมโครงการ (Project Preparation) 

1) ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ 

2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3) ผลกระทบการเวนคืนท่ีดิน 

4) งบประมาณโครงการ 

5) วันท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณโครงการ 

  3. ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement)  

1) ราคากลาง 

2) มูลคาสัญญา 

  4. ขอมูลการดำเนินการโครงการ (Implementation) 

1) ระยะเวลาโครงการ 

2) วันเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 

3) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมูลคาสัญญา 

4) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 

  5. ขอม ูลหล ังจากเสร ็จส ิ ้นโครงการและการจ ัดการข อร องเร ียน (Project 

Completion and Conflict Management) 

1) สถานะโครงการและความคืบหนาโครงการ 

2) ขอบเขตงานเม่ือเสร็จสมบูรณ 

3) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการ 

4) การตรวจสอบและรายงานการประเมินผลโครงการ 
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5) การจัดการขอรองเรียน 

 2) ตัวแปรตาม (dependent Variable) ไดแก ประสิทธิภาพของโครงการกอสรางภาครัฐ 

1) การแขงขันดานราคาของผูเสนอราคา 

2) การบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการ 

 

แผนภาพท่ี 6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย การเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ 

ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพโครงการ 

 

 6.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ” ใน                  

การนำเสนอผลดวยการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณา               

จากโครงการที ่ เข าร วมโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ หรือโครงการ CoST ใน

ปงบประมาณ 2562-2563 รวมท้ังสิ้น 567 โครงการ โดยจะมีข้ันตอนการรวบรวมขอมูลดังนี้  
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 ขั้นตอนท่ี 1 คำนวณ % การเปดเผยขอมูล (Disclosure Rate) ในแตละโครงการ ซึ่งเปน                

การพิจารณาตามหลักการเปดเผยขอมูล “CoST International” โดยแยกออกเปนไปตามระยะ               

ของการเปดเผยขอมูล ซ่ึงมีดวยกัน 5 ระยะดำเนินงาน ไดแก ระยะท่ี 1 การจัดทำและนำเสนอโครงการ 

(Project Identification) ระยะท่ี 2 การเตรียมความพรอมโครงการ (Project Preparation) ระยะท่ี 3 

ขอมูลการจัดซื ้อจัดจาง (Procurement) ระยะท่ี 4 ขอมูลการดำเนินงานโครงการ (Implementation)                

และระยะท่ี 5 ขอมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการขอรองเรียน (Project Completion 

and Conflict Management) 

 ขั้นตอนท่ี 2 คำนวณประสิทธิภาพการสงเสริมการแขงขันดานราคา และประสิทธิภาพการ

บริหารโครงการใหเปนไปตามระยะเวลาในแตละโครงการ โดยใชขอมูลที ่เปดเผยบนเว็บไซต 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาทำการคำนวณ ไดแก ราคากลางของโครงการ มูลคาโครงการ                    

วันสิ้นสุดสัญญา และวันท่ีสงมอบงานงวดสุดทาย 

 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทำขอมูลโดยแบงตามประเภทงานกอสราง และประเภทหนวยงาน เพ่ือ

นำเสนอคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

 ขั้นตอนท่ี 4 เปรียบเทียบขอมูลสมมติฐานที่ตั้งขึ้น โดยใหเปนไปตามประเภทงานกอสราง                  

ซึ่งจะเปนชุดขอมูลประสิทธิภาพการสงเสริมการแขงขันดานราคา กับการเปดเผย 3 ระยะแรก ไดแก 

ระยะท่ี 1 การจัดทำและนำเสนอโครงการ (Project Identification) ระยะท่ี 2 การเตรียมความพรอม

โครงการ (Project Preparation) และระยะท่ี 3 ขอมูลการจัดซื ้อจัดจาง (Procurement) แปลผล                 

ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

 ข้ันตอนท่ี 5 เปรียบเทียบขอมูลสมมติฐานท่ีตั้ง โดยเปนไปตามประเภทงานกอสราง ซ่ึงจะเปน

ชุดขอมูลประสิทธิภาพการบริหารสัญญาใหเปนไปตามระยะเวลาโครงการ พิจารณาเฉพาะโครงการ                

ที่เสร็จสิ้นแลว ไดแก ระยะท่ี 4 ขอมูลการดำเนินงานโครงการ (Implementation) และระยะท่ี 5 

ขอมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการและการจัดการขอรองเรียน (Project Completion and Conflict 

Management) 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ” โดย

ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก

เว็บไซต CoST Thailand3  โดยมุงเนนศึกษากับขอมูลโครงการกอสรางที่เขารวมในปงบประมาณ            

 
3 โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง คนหาไดจากเว็บไซต http://process3.gprocurement.go.th 

/eGPCostWeb/home 
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2562-2563 ทั้งหมด 567 โครงการ และมีการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน 

ไดแก 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิภาพการแขงขันดานราคากับการเปดเผยขอมูล 

 7.1 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการแขงขันดานราคากับการเปดเผยขอมูล ระยะท่ี    

1-3 ตามประเภทโครงการกอสราง และประเภทหนวยงาน 

ตารางท่ี 7.1 แสดงคาเฉลี่ยของการเปดเผยขอมูลใน 3 ระยะแรก กับประสิทธิภาพการแขงขันดาน

ราคา โดยแยกตามประเภทโครงการ (n=567) 

ลำดับ 

  

ประเภทโครงการ 

  

การเปดเผย

ขอมลูนำเสนอ

โครงการ (ระยะ

ท่ี 1) 𝑿𝑿�  

การเปดเผย

ขอมูลเตรียม

ความพรอม 

(ระยะท่ี 2) 𝑿𝑿� 

การเปดเผย

ขอมูลจัดซ้ือ        

จัดจาง  

(ระยะท่ี 3)  𝑿𝑿� 

%

ประสิทธิภาพ

การแขงขัน

ดานราคา 𝑿𝑿�  
1 ชลประทาน 80.77% 71.98% 96.15% 15.85% 

2 ถนนและสะพาน 91.69% 86.76% 97.16% 14.12% 

3 อาคารและพิพิธภัณฑ 84.13% 74.31% 95.95% 9.83% 

4 งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 89.13% 83.23% 97.98% 11.87% 

5 งานสิ่งอำนวยความสะดวก

และแหลงทองเท่ียว 

88.24% 82.77% 97.90% 8.81% 

6 ทาอากาศยาน 62.50% 50.00% 98.21% 17.11% 

7 ทาเรือ 50.00% 28.57% 100.00% 1.68% 

 
 จากตารางท่ี 7.1 พบวา  

1) การเปดเผยขอมูลใน ระยะท่ี 3 การจัดซื้อจัดจาง นั้นมีคาที่มากกวารอยละ 95 ในทุก

ประเภทโครงการ  

2) การเปดเผยขอมูลใน ระยะท่ี 1 การนำเสนอโครงการ งานกอสรางประเภทถนนและ

สะพานสูงเปนรอยละ 91.69 ในขณะท่ีโครงการประเภททาเรือมีการเปดเผยเพียงรอยละ 50 

3) การเปดเผยขอมูลใน ระยะท่ี 2 การเตรียมความพรอมโครงการ งานกอสรางประเภทถนน

และสะพาน เปดเผยสูงสุดรอยละ 86.76 ในขณะที่งานกอสรางประเภททาเรือ เปดเผยเพียงรอยละ 

28.57  

 โดยสรุปจะเห็นไดวาการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 3 การจัดซื้อจัดจาง สงผลตอประสิทธิภาพ

การแขงขันดานราคาเนื่องจากทุกประเภทโครงการมีการเปดเผยที่สูงกวารอยละ 95 และเมื่อพิจารณา

โดยไมนับโครงการประเภททาอากาศยาน สามารถสรุปไดวา การเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 1 (ชื่อ

โครงการ ,หนวยงานเจาของโครงการ ,รายละเอียดยุทธศาสตร, การจัดสรรงบประมาณ ,วัตถุประสงค
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โครงการ ,รายละเอียดโครงการ และระยะท่ี 2 (ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ,ผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม, ผลกระทบการเวนคืนที่ดิน, งบประมาณโครงการ, วันที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ

โครงการ) จะสงผลตอประสิทธิภาพการแขงขันดานราคา โดยถามีการเปดเผยที่มากกวารอยละ 70            

จะสงผลใหการแขงขันอยูในชวงรอยละ 8-15 แตในกรณีที่เปดเผยนอยกวารอยละ 50 จะสงผลให                    

มีประสิทธิภาพในการแขงขันท่ีต่ำหรือไมเกิดการแขงขันข้ึน 

ตารางท่ี 7.2 แสดงคาเฉลี่ยของการเปดเผยขอมูลใน 3 ระยะแรก กับประสิทธิภาพการแขงขันดานราคา 

โดยแยกตามประเภทหนวยงาน (n=567) 

ลำดับ  ประเภท

หนวยงาน  

การเปดเผยขอมูล

นำเสนอโครงการ 

(ระยะท่ี 1) 𝒙𝒙� 

การเปดเผยขอมูล

เตรียมความพรอม  

(ระยะท่ี 2) 𝒙𝒙� 

การเปดเผยขอมูล

จัดซ้ือจัดจาง 

(ระยะท่ี 3) 𝒙𝒙� 

ประสิทธิภาพการ

แขงขันดานราคา 

𝒙𝒙�  
1 ราชการ 

ระดับกรม 

82.83% 72.73% 97.10% 12.46% 

2 รัฐวิสาหกิจ 75.00% 67.86% 68.75% 3.67% 

3 ทองถ่ิน 90.68% 85.36% 97.23% 13.13% 

 
 จากตารางท่ี 7.2 จะพบวาถาแยกเปนไปตามประเภทหนวยงาน  

1) การเปดเผยขอมูลโครงการในระยะท่ี 1 การนำเสนอโครงการ และ ระยะท่ี 2 การเตรียม

ความพรอมโครงการ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการแขงขันดานราคาในเชิงบวก ซึ่งจะเห็นวายิ่ง

เปดเผยสูง การแขงขันดานราคาก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน 

2) การเปดเผยขอมูลโครงการในระยะท่ี 3 การจัดซื้อจัดจาง อาจจะสงผลตอการแขงขันดาน

ราคา เนื่องจากมีระดับการเปดเผยสูงมาก ในหนวยงานราชการระดับกรม และทองถิ่น ในขณะท่ี

ประสิทธิภาพการแขงขันในระดับต่ำมากของรัฐวิสาหกิจนั้น อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการสวนใหญ

ของรัฐวิสาหกิจไมไดดำเนินการภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการบริหารโครงการกับการเปดเผยขอมูล 

 7.2 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการบริหารสัญญากับการเปดเผยขอมูล ระยะท่ี 4-5 

ตามประเภทงานกอสราง และประเภทหนวยงาน 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงคาเฉลี่ยของการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 4 ความคืบหนาโครงการ และ ระยะท่ี 5 

สิ้นสุดโครงการ กับคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพการบริหารสัญญาแยกตามประเภทงานกอสราง (n=454) 

ลำดับ 

  

ประเภทโครงการ 

  

การเปดเผย

ขอมูลความ

คืบหนา  

(ระยะท่ี 4) (𝒙𝒙�)  

การเปดเผย

ขอมูลสิ้นสุด

โครงการ  

(ระยะท่ี 5) (𝒙𝒙�)  

คาเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ

ในการบริหาร

สัญญา (𝒙𝒙�)  

ประสิทธิภาพ

ในการบริหาร

สัญญา 

(S.D.)  
1 ชลประทาน 5.88% 42.02% -95.59 103.06 

2 ถนนและสะพาน 1.66% 69.56% -15.46 50.39 

3 อาคารและพิพิธภัณฑ 22.50% 45.22% -57.54 122.41 

4 งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 22.97% 48.01% -31.42 43.87 

5 งานสิ่งอำนวยความสะดวก

และแหลงทองเท่ียว 

5.26% 40.88% -66.74 110.64 

6 ทาเรือ 0.00% 33.33% 242.00 0.00 

 
 จากตารางท่ี 7.3 จะพบไดวา การเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 4 ความคืบหนาโครงการ ถือวา

มีการเปดเผยในระดับที่ต่ำมาก โดยไมสูงกวารอยละ 23 และการเปดเผยในระยะท่ี 5 สิ้นสุดโครงการ     

มีการเปดเผยในระดับต่ำถึงปานกลาง ในขณะท่ีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการบริหารโครงการทุกประเภท

โครงการมีคาเฉลี่ยท่ีนอยกวา 0 (หมายถึงสามารถสงงานไดกอนระยะเวลาโครงการ) ยกเวนการกอสราง

ทาเรือท่ีมีคามากกวา 0  (โดยตัวเลขยิ่งมาก จะเกิดความลาชาท่ีสูง) 

ตารางท่ี 7.4 แสดงคาเฉลี่ยของการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 4 ความคืบหนาโครงการ และ ระยะท่ี 5 

สิ้นสุดโครงการ กับคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพการบริหารสัญญาแยกตามประเภทหนวยงาน (n=454) 

ลำดับ ประเภทหนวยงาน เปดเผยขอมูล

ความคืบหนา

(ระยะท่ี 4) 

(𝒙𝒙�) 

การเปดเผยขอมูล

สิ้นสุดโครงการ  

(ระยะท่ี 5) (𝒙𝒙�) 

คาเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพใน

การบริหาร

สัญญา (𝒙𝒙�)  

ประสิทธิภาพใน

การบริหาร

สัญญา (S.D.)  

1 ราชการระดับกรม 0.00% 41.00% -54.61 101.74 

2 สวนทองถ่ิน 2.13% 42.73% -23.32 66.33 

 
 จากตารางท่ี 7.4 จะพบวา การเปดเผยในระดับท่ี 4 ถือวามีการเปดเผยระดับต่ำมาก              

โดยไมสูงกวารอยละ 2.13 และการเปดเผยในระดับท่ี 5 เปดเผยโดยเฉลี่ยท่ีรอยละ 41 และ 42.73 เปน

การเปดเผยหนวยงานระดับกรมและทองถิ่นตามลำดับ ในขณะที่คาเฉลี่ยประสิทธิภาพโครงการใน                 

การบริหารสัญญาทุกประเภทหนวยงาน มีคาเฉลี่ยที่นอยกวา 0 ถือไดวาสงงานไดกอนระยะเวลา

โครงการ โดยหนวยงานระดับกรมจะสงงานกอนระยะเวลาประมาณ 54 วัน ในขณะท่ีทองถ่ินจะสงกอน 

23 วัน 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 สมมติฐานท่ี 1 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณในระยะท่ี 1- ระยะท่ี 3 มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคาของผูรับจาง 

 สรุปไดวา 

1) การเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 3 การจัดซื ้อจัดจาง ไมสงผลตอประสิทธิภาพ                

การแขงขันดานราคาเนื่องจากทุกประเภทโครงการมีการเปดเผยในระดับที่สูง ในขณะที่การแขงขัน   

ดานราคามีการแขงขันในระดับตั้งแตต่ำไปถึงสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวาขอมูลที่เปดเผยในระยะนี้    

ถือเปนการเปดเผยขอมูลท่ีกฎหมายกำหนด และมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ถาไมมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว

จะสงผลทำใหหนวยงานเจาของโครงการไมสามารถจัดประกวดราคาโครงการกอสรางได  

2) เมื่อพิจารณาโดยไมนับโครงการประเภททาอากาศยาน สามารถสรุปไดวาการ

เปดเผยขอมูลในระยะท่ี 1 การจัดทำและนำเสนอโครงการ ประกอบดวย (ชื่อโครงการ ,หนวยงาน

เจาของโครงการ ,รายละเอียดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ,วัตถุประสงคโครงการ ,รายละเอียด

โครงการ และระยะท่ี 2 การเตรียมความพรอมโครงการ (ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ,

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม, ผลกระทบการเวนคืนที่ดิน, งบประมาณโครงการ, วันที่ไดรับการอนุมัติ

งบประมาณโครงการ) จะสงผลตอประสิทธิภาพการแขงขันดานราคา ซ่ึงจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

3) เม่ือพิจารณาโครงการประเภททาอากาศยานนั้น จะพบวาการเปดเผยท้ัง 3 ระยะ

อาจจะยังไมใชปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการแขงขันดานราคาเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีการ

เปดเผยที่อยูในระดับปานกลาง แตมีการแขงขันสูงกวารอยละ 17 โดยอาจจะตองพิจารณาขอมูล              

เชิงคุณภาพอื่น ๆ เชน ความชัดเจนของขอบเขตงาน Terms of Reference :TOR หรือปจจัยดาน

มูลคาโครงการ ประกอบกับการเปดเผยขอมูลในอนาคต 

 โดยประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคายิ่งมีคาสูง จะมีการแขงขันในการลดราคาที่มากข้ึน

จากวงเงินราคากลาง จะกอใหเกิดประโยชนตอภาครัฐในการดำเนินงาน แตถาลดงบประมาณสูงเกินไป 

ก็อาจจะสงผลตอการดำเนินงานโครงการในประเด็นเรื ่องคุณภาพของงาน และความลาชาในงาน

กอสราง จะมีลักษณะงานที่มีขอจำกัด เชน งานกอสรางในที่โลงแจงภายใตสภาพดินฟาอากาศท่ี

แปรปรวน งานกอสรางท่ีอยูในพ้ืนท่ีการขนสงเขาไมถึงท่ีจำเปนตองมีการวางแผนในการสงวัสดุกอสราง 

หรืองานกอสรางที่ตองการทักษะฝมือแรงงาน เปนตน ปจจัยเหลานี้ถือเปนตนทุนที่สำคัญในวางแผน                  

ในการประเมินตนทุนดานวัสดุหรือแรงงาน รวมถึงปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ อาทิ ความเปนอยูของคนในทองถ่ิน 

กฎระเบียบในพื้นท่ี หรือราคาคาวัสดุกอสรางในพื้นท่ี เปนตน ซึ่งในการเปดเผยขอมูลตามระยะท่ี 1 

และระยะท่ี 2 นั้นถือเปนปจจัยสำคัญในการสงเสริมใหผูเสนอราคาสามารถวิเคราะหตนทุนคาใชจายได 

นำไปสูการกำหนดราคาสำหรับการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถที่จะวิเคราะหและ

คาดการณพฤติกรรมดานราคาของคูแขงขันได ซึ่งจะทำใหเกิดสภาพในการแขงขันดานราคาเกิดข้ึน 
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และตามหลักการความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง จะถือวาเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง      

เปนธรรม มีการปฏบิัติตอผูเขารวมแขงขันทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

 8.2 สมมติฐานท่ี 2 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณในระยะท่ี 4 และระยะท่ี 5 สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการ   

 สามารถสรุปไดวาการเปดเผยในระยะท่ี 4 การดำเนินงานโครงการ ถามีการเปดเผยขอมูล                    

จะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการ ในขณะท่ีระยะท่ี 5 เสร็จส้ิน

โครงการและการจัดการขอรองเรียน มีการเปดเผยที่สูงกวา แตไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ              

การบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการ 

 ซึ่งการพิจารณาดังกลาวอาจจะตองพิจารณาในเรื่องของเหตุผลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ ลักษณะ

ของโครงการกอสราง เชน งานถนนและสะพาน จำเปนตองตรวจสอบผลการบดอัดถนนกอนสงงาน 

หรืองานสรางสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สวนสาธารณะ หรือสระวายน้ำ ไมจำเปนตองรอระยะ                

การบดอัดถนน เหมือนกับงานถนนและสะพาน ทำใหสงงานไดกอนระยะเวลาไดเร็วกวานั ้นเอง 

นอกจากนั้นยังอาจจะมีเรื่องขนาดของงานกอสราง เปนปจจัยอีกลักษณะหนึ่งที่จำเปนตองคำนึงถึงใน

อนาคต  

 โดยการบริหารสัญญาใหเปนไปตามระยะเวลาโครงการนั้น ถือเปนสวนที่สำคัญในการบริหาร

โครงการท่ีดีจะสงผลใหการเบิกจายของเจาของโครงการเปนไปตามแผนงาน ไมเกิดความลาชา และ

สามารถที ่จะสงมอบงานโครงการแกสาธารณชน หรือประชาชนในพื้นที ่ไดตามเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคโครงการ ซึ่งการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 4 จะมีสวนสำคัญในการที่จะสรางประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามหลักการใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะ                

ทำใหผู รับจางวางแผนในการบริหารงาน และสงมอบงานโครงการไดอยางถูกตองตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  

 และสามารถสรุปในภาพรวมไดวา การดำเนินการเปดเผยขอมูลจะสงผลตอประสิทธิภาพ              

การแขงขันดานราคาอยางชัดเจนโดยถามีการสนับสนุนใหเกิดการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 1 และระยะ

ท่ี 2 จะเปนปจจัยบวกที่ทำใหการแขงขันดานราคาสูงขึ้น เนื่องจากยิ่งมีการเปดเผยสูง การแขงขันก็                 

ยิ่งสูงตามไปดวย  

 ในขณะท่ีประสิทธิภาพการบริหารสัญญานั้นทุกประเภทโครงการสามารถสงงานไดกอนกำหนด

วันสิ้นสุดโครงการ ยกเวนโครงการกอสรางทาเรือ แตจะพบไดวา ถามีการเปดเผยความกาวหนาของ

โครงการจะมีสวนชวยใหสามารถบริหารสัญญาไดดีขึ ้น ในขณะที่การเปดเผยในเรื่องของแนวทาง               

การแกไขปญหาก็จะทำใหเกิดการบริหารโครงการที ่ไมลาชา และยังสามารถสรางการมีสวนรวม                 

ในภาคประชาชนไดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ CoST ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 



พรรษา บุนนาค 
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ลำดับ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1 การเปดเผยขอมลูในระยะท่ี 1- ระยะท่ี 3 มีผลตอประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคา 

1.1 การเปดเผยขอมูลระยะท่ี 1 สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคา 

มีความสมัพันธในทิศทางตรง (+)  

1.2 การเปดเผยขอมูลระยะท่ี 2 สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคา 

มีความสมัพันธในทิศทางตรง (+) 

1.3 การเปดเผยขอมูลระยะท่ี 3 สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการแขงขันดานราคา 

ไมมีความสมัพันธ 

2 การเปดเผยขอมลูในระยะท่ี 4 และ 5 สงผลตอประสิทธิภาพการบรหิารสญัญาตามระยะเวลาโครงการ 

2.1 การเปดเผยขอมูลระยะท่ี 4 สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารสัญญาตามระยะเวลา

โครงการ 

มีความสมัพันธในทิศทางตรง (+) 

2.2 การเปดเผยขอมูลระยะท่ี 5 สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารสัญญาตามระยะเวลา

โครงการ 

ไมมีความสมัพันธ 

 

9. ขอเสนอแนะ 

 จากการอธิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยขอนำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการความโปรงใสใน

การกอสรางภาครัฐโดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  

9.1 ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 

1) กรมบัญชีกลางในฐานะผูดูแลโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ มี

หนาที่เรงรัด หรือเพิ่มเติมองคความรูในดานการเปดเผยขอมูลแกหนวยงานเจาของโครงการ โดย                 

ควรเนนใหเห็นถึงประโยชนของการเปดเผยขอมูลในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 เปนสำคัญเพื่อชวยเพ่ิม

การแขงขันดานราคาท่ีสูงข้ึน  

2) กรมบัญชีกลางควรสงเสริมใหหนวยงานเจาของโครงการมีการเปดเผยขอมูล              

ในระยะท่ี 4 และ ระยะท่ี 5 ใหมากขึ้นเนื่องจากปจจุบันระดับในการเปดเผยขอมูลคอนขางต่ำ และ 

การเปดเผยดังกลาวจะมีสวนชวยใหเกิดศักยภาพในการสงมอบงานกอนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการได  

3) กรมบัญชีกลางควรสงเสริมใหเจาของโครงการเปดเผยขอมูลโครงการที่เพิ่มข้ึน 

ผานการสรางองคความรู และประชาสัมพันธไปสูหนวยงาน ซึ่งเปนการเสริมภาพลักษณความโปรงใส

ของหนวยงานเปนไปตามหลักการสากล และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ ในแง

ของการประหยัดงบประมาณ (อันเกิดจากการแขงขันดานราคาท่ีเพ่ิมข้ึน) และการบริหารสัญญาท่ีดีข้ึน 

(สงงานกอนระยะเวลา) สงผลใหมีศักยภาพในการเบิกจายงบประมาณท่ีดีข้ึน  
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9.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การดำเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย นอกจากการเปดเผยขอมูล

โครงการตามแนวทางของ CoST International ซึ่งเปนหลักการสากลแลว ยังเนนการสรางการมีสวน

รวมกับภาคประชาชนใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ดังนั้นภาครัฐควรจะประยุกตโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐเพื่อนำไป

ตอบโจทยเรื่องความโปรงใสและการมีสวนรวมภาคประชาชน สอดคลองกับแนวทางของ การสงเสริม

การมีส วนร วมเพื ่อพัฒนาภาคร ัฐระบบเปด (Open Government Partnership:OGP โดยจาก                 

การสืบคนเพ่ิมเติม พบวาประเทศท่ีเขารวมโปรแกรม CoST4  อาทิ Costa Rica, El Salvador , Guatemala  

Honduras และ Ukraine ไดนำการเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐมาประยุกตใชเปนแนวทาง

ในการขับเคลื่อนงาน OGP ภายในประเทศ  

2) วัตถุประสงคหลักของโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ เปนการสราง

ความโปรงใสในการกอสราง และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบขอมูล

โครงการ ซึ่งจุดมุงหมายของการดำเนินงานเปนไปตามเจตนารมย ของ พ.ร.บ จัดซื้อจัดจางและ                

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจะมีดัชนีชี ้ว ัดที ่สำคัญ 4 ประการ ไดแก ความโปรงใส 

ตรวจสอบได คุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   ดังนั้น ขอเสนอแนะของผูวิจัย จึงเห็นวาภาครัฐ ควรจะปรับปรุงเง่ือนไข5

5 การเขารวม

โครงการ CoST ตามประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต จากเดิมท่ีเปน (1) โครงการ

กอสรางที่มีงบประมาณสูงสุดของหนวยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเทา (2) โครงการกอสราง                

ที่มีงบประมาณสูงสุดขององคการบริหารสวนจังหวัด (3) เปนโครงการกอสรางที่มีงบประมาณตั้งแต    

เจ็ดลานบาทขึ้นไปของเทศบาล (4) โครงการกอสรางที่มีงบประมาณตั้งแตเจ็ดลานบาทขึ้นไปของ 

องคการบริหารสวนตำบล (5) โครงการกอสรางที่มีงบประมาณสูงสุดขององคกรปกครองทองถ่ิน 

รูปแบบพิเศษ และ (6) โครงการกอสรางที่มีงบประมาณตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไปของรัฐวิสาหกิจ                 

ซึ่งทั้งนี้เสนอแนะใหเปนทุกโครงการกอสรางภาครัฐเขารวมโครงการ CoST จะทำใหสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกอสรางได ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก CoST Theory of Change จะพบวาการดำเนินงาน

ตามหลักการ CoST จะทำใหเกิดความโปรงใส การตรวจสอบติดตามที่ดี และการมีสวนรวมที่มากข้ึน 

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานกอสรางของภาครัฐในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 

 

 
4 สืบคนจาก Guidance Note CoST and OGP, CoST International, July 2018 
5 เงื่อนไขการเขารวมโครงการความโปรงใสภาครัฐของหนวยงาน จะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการความรวมมือปองกันการ

ทุจริต ในขอ 5 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกโครงการกอสรางท่ีเขารวมโครงการ CoST 
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 9.3 ขอเสนอแนะประเด็นอ่ืน ๆ  

 นอกเหนือจากขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวางานวิจัยนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติม       

ในประเด็นอื่น ๆ ในอนาคตไดเนื่องจากความโปรงใสไมใชตัวแปรเดียวของการแขงขันดานราคาหรือ   

การบริหารสัญญาตามระยะเวลาโครงการ อาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่สงผลกระทบ แตไมไดศึกษาใน

งานวิจัยนี้ ไดแก  

1) ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การทำแบบสอบถามเรื่องการ

เปดเผยขอมูลโครงการกอสรางกับภาคประชาชนในพื้นท่ี รวมกับวิเคราะหขอมูลการเปดเผยตาม

หลักการ CoST เพื่อใหสามารถศึกษาประสิทธิภาพของงานกอสรางในแตละประเภทโครงการไดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ศึกษาเพิ ่มเติมรูปแบบโครงการในมิติเชิงพื ้นที ่ภูมิศาสตร (Area-based) เชน               

การแบงประเภทโครงการตามภูมิภาค เพิ่มความแมนยำของขอมูล และการบงชี้ที่ชัดเจนมากขึ้นใน             

แงของการพัฒนา 

3) ศึกษาเพิ ่มเติมในมิติของจำนวนงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณต่ำ 

งบประมาณปานกลาง และงบประมาณสูง จะสงผลตอการแขงขันดานราคา และการบริหารสัญญา

โครงการท่ีแตกตางกัน 

4) ศึกษาเพิ่มเติมในมิติของระยะเวลาดำเนินงาน เชน ระยะเวลาโครงการนอย 

ระยะเวลาโครงการปานกลาง และระยะเวลาโครงการมาก จะสงผลตอการแขงขันดานราคา และ               

การบริหารสัญญาโครงการท่ีแตกตางกัน 
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การจัดการองคการท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

และเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวสัดิการคนพิการ 
 

 

พรสวรรค ดำเนินผล 0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การศึกษาการจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่

ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม

ขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากขาราชการและเจาหนาที่กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการ             

คนพิการ จำนวน 307 คน   

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 40 ปขึ้นไป จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีประเภทตำแหนงงานเปนลูกจางประจำ,พนักงานราชการ,พนักงานกองทุนฯ พื้นที่ใน            

การปฏิบัติงานอยูในหนวยงานที่ตั้งอยูในภูมิภาค และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป บุคลากร              

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจัดการองคการอยู ในระดับมากที่ส ุด ไดแก ดานภาวะผูนำ                 

ดานการวางแผน ดานการจัดการองคการ และดานการควบคุมตามลำดับ บุคลากรมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความสำเร็จใน                

การทำงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที ่ปฏิบัติและดาน

ความกาวหนาในตำแหนงงาน ตามลำดับ บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดานปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดาน 
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ความมั่นคงในการทำงาน ดานชีวิตความเปนอยู สวนตัว ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และมี                

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัย

สวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน    

การปฏิบัติงานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีอายุ ประเภทตำแหนง

งาน พื ้นที ่ในการปฏิบัติงานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สวนผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ดาน

การวางแผน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง สวนดานการจัดการองคการ ดานภาวะผูนำ

และดานการควบคุม ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  
 
คำสำคัญ: การจัดการองคการ   แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. บทนำ 

 มนุษยนับเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดขององคการ เนื่องจากเปนกลไกสำคัญ           

ในการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคการใหบรรลุเปาหมาย การที่องคการใดจะสามารถประสบ

ความสำเร็จไดก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของบุคลากรเปนสำคัญ จึงจำเปนตองมีบุคลากรที่มีทักษะ

ความรูอุทิศตนปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคการ แตหาก

บุคลากรเหลานั ้นไมมีความรูความสามารถขาดแรงจูงใจในการทำงาน ไมมีความรักความผูกพัน            

ตอองคการ ไมมีความมานะอุตสาหะตอการทำงานตามเปาหมายที ่องคการไดคาดหวัง ก็จะเกิด            

ปญหาในการปฏิบัติงาน และไมเกิดประโยชนตอองคการ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัย           

สำคัญ ที่ผูบริหารควรใหความสำคัญ มิใชเพียงการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถเทานั้น แตตอง

กระตุน ใหบุคลากร มีความกระตือรือรน สรางแรงจูงใจที่ชวยกระตุนใหบุคลากรมีขวัญกำลังใจและ  

เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งการที่บุคลากรจะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจไมไดขึ้นอยูกับพฤติกรรมสวนบุคคลเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับพฤติกรรม

สนับสนุนจากองคการดวยเชนกัน แรงจูงใจจึงเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการแสดงออก             

และการตอบสนองตอความตองการปฏิบัติงานของบุคคล แรงจูงใจจึงเปนกระบวนการสรางพลังผลักดัน   

ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ ่งมีการกำหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมนั ้น เพื ่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคบางอยาง ทั้งนี้จะบรรลุถึงความสำเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ               

ความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานในองคการ ซ่ึงการใหความรวมมือในการทำงานอยางสมานฉันทนั้น

จะบังเกิดไดก็ตอเม่ือผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและสามารถเลือกใชวิธีการจูงใจ

ใหผูปฏิบัติงานเกิดความม่ันใจและเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตนเพ่ืองานไดอยางถูกตอง  
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มีหนาที่และภารกิจเนนการปฏิบัติงานดานบริการที่มีความใกลชิดกับกลุมเปาหมายผูรับบริการที่เปน      

คนพิการโดยตรง เพื่อใหสามารถเขาถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม 1

1 โครงสรางภายในแบงเปน 6 กลุมงาน              

1 ฝาย รวมทั ้งดูแลหนวยงานที ่ตั ้งอยู ในภูมิภาค ทั้งศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและ               

ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ มีบุคลากรในสังกัดประกอบดวย 1) ขาราชการ 2) ลูกจางประจำ พนักงาน

ราชการและพนักงานกองทุนฯ 2

2 3) พนักงานจางเหมาบริการ 4) พนักงานสัญญาจางที่เปนคนพิการ                

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไมไดเก็บขอมูลจากพนักงานกลุมนี้ เนื่องจากเปนพนักงานสัญญาจางที่ได               

รับเงินเดือนจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ใหสัมปทานการจางงานแทนการสงเงินเขา

กองทุนตามมาตรา 35 ท้ังนี้ แตละประเภทตำแหนงงานตางมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแตกตาง

กัน มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามประเภทตำแหนงงานแตกตางกัน และมีพฤติกรรม               

ในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน บางพฤติกรรมที่แสดงออกอาจจะเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย

ขององคการ และพฤติกรรมเหลานั้น อาจเกิดขึ้นจากความไมพึงพอใจในงาน การไมไดรับการตอบสนอง

ตามความตองการ การขาดแรงจูงใจที่ชวยกระตุนในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะสำรวจ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละประเภทตำแหนงงานที่มีสภาพการทำงานที่แตกตางกัน 

เนื่องจากแรงจูงใจเปนปจจัยที่มีความสำคัญที่จะชวยกระตุนความพึงพอใจ และตอบสนองตอความ

ตองการ เพื่อใหเกิดความพยายามในการทำงาน มีการทุมเทกำลังกายกำลังใจและใชความรูความสามารถ

อยางเต็มท่ี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเปนสวนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกองสงเสริม             

สิทธิและสวัสดิการคนพิการใหบรรลุเปาหมายได 

 นอกจากนี้ ในฐานะที่ผูวิจัยไดเขามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร จึงมีความสนใจ                

ที่จะศึกษาการจัดการองคการวามีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบุคลากรอยาก

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองเปาหมายขององคการหรือไม ตามกระบวนการจัดการองคการ POLC เพ่ือ              

นำทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ขององคการมาใชดำเนินการ

เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  

 
1 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 เปนกฎหมายที่ปรับปรุง

เนื้อหาสาระใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติวาดวยการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ และ

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรค 
2 พนักงานกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายถึง บุคคลที่จางดวยเงินจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือเปนทุนสำหรับใชจายเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบดวย 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพยสิน ท่ีไดจากการบริจาค เงินท่ีไดจากการออกสลาก เงินท่ีนายจางหรือสถานประกอบตอง

สงเขากองทุนตามมาตรา 35 เปนตน โดยไมตองสงคลังเปนรายไดแผนดิน ซ่ึงพนักงานกองทุนฯ จะมีระยะเวลาตามสัญญาจาง

งาน 4 ป และสามารถตอสัญญาจางได หากไมกระทำผิดวินัยรายแรง 
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 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน และการจัดการองคการวามีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือไม เพ่ือ             

เปนขอมูลเสนอตอผูบริหารในการกระตุนแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคการใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

มีแรงจูงใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ อันจะนำไปสูการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและทำใหองคการประสบความสำเร็จ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษากองสงเสริม            

สิทธิและสวัสดิการคนพิการ  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษากองสงเสริม           

สิทธิและสวัสดิการคนพิการ 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 ในการศึกษา เรื่อง การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ  

และเจาหนาที่ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและ

สวัสดิการคนพิการ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม โดยคนควาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และทาง

อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนพ้ืนฐานสำหรับใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยผูวิจัยไดนำแนวคิดตามทฤษฎี            

สองปจจัยของ Frederick Herzberg ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปจจัยค้ำจุน 

(Hygiene Factors) เนื่องจากเปนปจจัยที่สรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้น ชวยกระตุนใหบุคลากร

รักและชอบในงานที่ปฏิบัต ิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ (POLC) ของ Louis A. Allen มาเปนกรอบ

ในการศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยยังสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนบุคคลวามีความสัมพันธกับแรงจูงใจใน             

การปฏิบัติหรือไม ดังนั้น กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ 
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การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองคการ 

 ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม POLC ของ Louis A. Allen ถือวาเปนทฤษฎีการจัดการองคการ

สมัยใหมในยุคเริ ่มแรกที ่ยังนิยมใชมาจนถึงปจจุบัน (อางถึงในทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2558:17-18) 

ประกอบดวย ดังนี้ 

 P - Planning การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการทำงาน ตลอดจนการประสานงานให

การทำงานในแตละแผนกและฝายสอดคลองกัน และทำใหการทำงานราบรื่นทั้งในสวนแผนกและ              

องครวม เนนระบบ ระเบียบ และการแกไขปญหาดานระบบการทำงาน เพื่อใหการทำงานในภาพรวม

สอดคลองและราบรื่น  

 O - Organizing การจัดการองคการ หมายถึง โครงสรางตำแหนง กำหนดบทบาท หนาท่ี 

ตลอดจนการทำงานของทุกภาคสวนใหสอดคลอง ราบรื่น และไมทับซอนกัน การจัดการองคการรวมไป

ถึงการจัดระเบียบในการทำงานที่จะทำใหการทำงานไมสะดุด จัดสรรคนใหเหมาะสมกับงาน จัดการ

งานใหเปนระบบระเบียบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากท่ีสุด 

 L - Leading ภาวะผูนำ หมายถึง ผูบริหารสามารถจัดการใหบุคลากรทุกคนอยากทำงาน

รวมกันดวยวิธีการตาง ๆ โดยสามารถสรางแรงจูงใจใหทุกคนอยากรวมปฏิบัติงานไดและนำไปสู

ความสำเร็จตามเปาหมายที่ระบุไว สามารถบริหารงานบุคคลไดดี ตองเขาใจการทำงานของตนเองและ

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประเภทตำแหนงงาน 

5. พื้นที่ในการปฏิบตัิงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยจูงใจ  

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน (3 ขอ) 

2. ดานการยอมรับนบัถือ (3 ขอ) 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ(3 ขอ) 

4. ดานความรับผิดชอบ (3 ขอ) 

5. ดานความกาวหนาในตำแหนง (3 ขอ) 

ปจจัยค้ำจุน 

1. ดานเงนิเดือนหรือคาตอบแทน (3 ขอ) 

2. ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน (3 ขอ) 

3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (3 ขอ) 

4. ดานความมัน่คงในการทำงาน (3 ขอ) 

5. ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว (3 ขอ) 

การจัดการองคการ (POLC) 

1. การวางแผน (5 ขอ) 

2. การจัดการองคการ (5 ขอ) 

3. ภาวะผูนำ (5 ขอ) 

4. การควบคุม (5 ขอ) 

 



พรสวรรค ดำเนินผล 

 
                                                                                                                        1027 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ผูใตบังคับบัญชา มีการใชความสามารถหลากหลายควบคูกัน อาทิ การจูงใจการติดตอสื่อสาร และ           

การทำงานเปนทีม ซึ่งผูบริหารสามารถแสดงบทบาทของผูสั่งการอยางมีคุณภาพ รวมถึงมีทักษะใน              

การแกไขปญหาไดดี และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี ่ยม สามารถที่จะนำพาทุกคนบรรลุ

เปาหมายไปสูความสำเร็จได 

 C - Controlling การควบคุม หมายถึง การดูแลบุคลากรภายในองคการ การทำงานตาง ๆ ให

เปนไปตามแผนงานที่วางไว ตลอดจนการติดตามประเมินผลวาการปฏิบัติงานนั้น เปนไปอยางเที่ยง

ธรรมและการควบคุมนั้นยังหมายถึง การจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดผลกระทบกับ            

การทำงานนอยที่สุด เพื่อรักษาใหการดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกตองตามวัตถุประสงคและแผนงานท่ี

วางไว รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดให

เกิดประโยชนสูงสุด 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 Frederick Herzberg ไดเสนอวา ถามีตัวกระตุนใหพอใจในการทำงาน ซึ่งไดแก ผลสำเร็จใน

การทำงาน ไดรับการยอมรับยกยอง มีอิสระในการทำงาน งานมีความทาทาย มีความกาวหนาใน

ตำแหนงงาน ถามีสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลทำงานอยางมีความสุข เรียกวาปจจัยจูงใจ สวน

ปจจัยท่ีทำใหเกิดความไมพอใจในงาน สวนใหญมาจากสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก นโยบายและ

การบริหาร การกำกับควบคุม ความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือนและคาตอบแทน ความมั่นคงใน

การทำงาน โดยสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุท่ีทำใหบุคคลไมพอใจในการทำงาน เรียกวาปจจัยค้ำจุน โดยปจจัย

ที่เปนตัวกำหนดความพึงพอใจในงานแยกตางหากและไมเหมือนกับปจจัยที ่เปนตัวกำหนดความ              

ไมพึงพอใจในงาน ดังนั้น การสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีสาเหตุมาจากสองปจจัยประการ

ใหญคือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ทั้งนี้ผูวิจัยไดนำมา

ประยุกตใหเขากับความตองการท่ีจะศึกษาและระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เปนปจจัยภายในตัวบุคคล เปนสิ่งท่ีสรางความพึงพอใจใน

งานใหเกิดขึ้น และเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง ซึ่งจะชวยใหบุคคลรักและชอบในงานที่ปฏิบัติ

อยู นำไปสูทัศนคติทางบวกและทำใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง ความสำเร็จ ความสมบูรณของงานที่ผู ปฏิบัติงาน

พยายามทุมเทแรงกายแรงใจ มีความสามารถในการแกไขปญหา การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของ

งานเปนความสำเร็จที่วัดไดจากการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกำหนดเวลา ความสามารถใน             

การแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลการปฏิบัติงาน 

2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือจากผูอื่น ทั้งผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา เห็นดวยกับความสำเร็จ การไดรับการชมเชย ยกยอง ชื่นชม เชื่อถือ ไววางใจในผลงาน

ทำใหไดเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหนง 
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3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตองานท่ีไดทำงานมีความนาสนใจ มี

ความยากและทาทาย ทำใหเกิดการกระตุนใหเกิดการลงมือทำ เปนงานที่ชวนใหปฏิบัติไมนาเบื่อ เปน

งานที่เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนงานที่มีคุณคา รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ 

หรือทำงานใหเสร็จในเวลาอันสั้น 

4. ดานความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานท่ีทำ การจัดลำดับ

ของการทำงานไดเอง มีความตั้งใจ ความสำนึกในอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระใน

การปฏิบัติงาน 

5. ดานความกาวหนาในตำแหนง หมายถึง การไดรับโอกาสในการเลื่อนตำแหนงหนาที่หรือ

การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพบคุคล และมีโอกาสไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ

ท่ีเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน 

 ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ไมไดเกี ่ยวของกับงานโดยตรง แตเปนปจจัย                     

ท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตไมสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนได ซ่ึง

สวนใหญจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนที่ตองไดรับการสนองตอบ เพราะถาไมมีใหหรือใหไมเพียงพอ  

จะทำใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจในการทำงาน แตไมไดหมายความวา ถาใหปจจัยเหลานี้แลวจะ             

ทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงานประกอบไปดวย 10 ปจจัย ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยได

ประยุกตปจจัยค้ำจุนใหมีความเหมาะสมกับความตองการที่จะศึกษาและระยะเวลาใหเหลือเพียง             

5 ดาน ไดแก  

1. ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่องคการจายใหแกบุคลากรสำหรับ

การทำงาน ไมวาจะในรูปของ คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความเหมาะสม

และเปนไปอยางเปนธรรม รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่องคการจาย

ใหกับบุคลากรสำหรับการทำงาน เชน สวัสดิการดานสุขภาพ วันหยุดพักผอน เงินชวยคาครองชีพ              

เงินโบนัส เปนตน   

2. ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมและ

เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสงกระทบตอผูปฏิบัติงานและเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ เชน 

แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ กลิ่น รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับบุคคลอ่ืน ๆ เชน 

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดี                  

มีความสนิทสนม ความจริงใจ รวมมือรวมใจ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4. ดานความมั ่นคงในการทำงาน หมายถึง ความรู สึกของบุคคลที ่มีตอความมั ่นคง ใน               

การทำงาน ท้ังดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ตำแหนงงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
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5. ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจากการ

ทำงานสภาพความเปนอยูของบุคคล โดยท่ีชั่วโมงในการทำงานไมไดสงผลกระทบตอชีวิตสวนตัว  

 ดังนั้น จึงสรุปทฤษฎีของ Frederick Herzberg ไดวา องคประกอบในดานปจจัยที่กอใหเกิด

ความพึงพอใจเทานั้นที่จะนำมาสูแรงจูงใจทางบวกในการทำงานของบุคคล ปจจัยค้ำจุนไมใชเปน

สิ่งจูงใจที่จะทำใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะเปนขอกำหนดเบื้องตนเพื่อปองกันไมใหบุคคลเกิดความไม

พึงพอใจในการทำงาน การคนพบที่สำคัญจากการศึกษาของ Frederick Herzberg คือปจจัยที่เรียกวา

ปจจัยค้ำจุนนั้นจะมีผลกระทบตอความไมพอใจในงานที่ทำ และปจจัยจูงใจจะมีผลกระทบตอความ

พอใจในงานที่ทำ กลาวคือ ปจจัยค้ำจุนเปนสาเหตุที่ทำใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงานที่ทำ สวน

ปจจัยจูงใจก็ไมไดเปนปจจัยที่เปนสาเหตุทำใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงานที่ทำ แตเปนปจจัยท่ี

กระตุนหรือจูงใจใหบุคคลเกิดความพอใจในงาน  

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการและเจาหนาที่ของกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ           

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 307 คน โดยเก็บขอมูลจากทุกคน ประกอบดวย 

ขาราชการ , ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุนฯ, และพนักงานจางเหมาบริการ (จาก

จำนวน 390 คนไมนับรวมผูอำนวยการกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เนื่องจากเปนผูบริหาร

ระดับสูงของหนวยงานและการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรผูที ่ปฏิบัติงาน   

และไมนับรวมพนักงานที ่เปนคนพิการจำนวน 82 คน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส จากนั้นผูวิจัยนำขอมูลที่ไดไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และ

เสนอผลการศึกษา โดยใช ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล              

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใช t- test และ One way ANOVA สวนการวิเคราะหความสัมพันธของ

การจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 

correlation coefficient) 

5. ผลการวิจัย  

 การศึกษา การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ               

ผลการศึกษาไดนำเสนอรูปตารางประกอบ ซ่ึงแบงผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ไดดังตอไปนี้ 
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5.1 ขอมูลสวนบุคคล 

N = 307  
ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 106 34.5 

 หญิง 201 65.5 

2. อายุ   

 นอยกวา 25 ป  15 4.9 

 อายุ 26 - 30 ป 76 24.8 

 อายุ 31 – 40 ป 78 25.4 

 มากกวา 40 ปข้ึนไป 138 45.0 

3. ระดับการศึกษา   

 ต่ำกวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย 32 10.4 

 อนุปริญญา ปวส./ปวช. 55 17.9 

 ปริญญาตรี   185 60.3 

 สูงกวาปริญญาตรี   35 11.4 

4. ประเภทตำแหนงงาน   

 ขาราชการ 68 22.1 

 ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ /    

 พนักงานกองทุนฯ 
148 48.2 

 พนักงานจางเหมาบริการ 91 29.6 

5. พ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน   

 สวนกลาง (กรุงเทพฯ) 87 28.2 

 หนวยงานท่ีตั้งอยูในภูมิภาค         220 71.8 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

 ต่ำกวา 1 ป 21 6.8 

 1 – 5 ป  113 36.8 

 6 – 10 ป  64 20.9 

 มากกวา 10 ปข้ึนไป 109 35.5 

 
 เพศ พบวา บุคลากรเปนเพศหญิง จำนวน 201 คน คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาเปนเพศชาย

จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 34.5 ตามลำดับ 

 อายุ พบวา บุคลากรมีอายุมากกวา 40 ป ขึ ้นไป จำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 45.0 

รองลงมาคือชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 25.4 ชวงอายุ 26-30 ป จำนวน 76 คน 

คิดเปนรอยละ 24.8 และชวงอายุต่ำกวา 25 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลำดับ 



พรสวรรค ดำเนินผล 

 
                                                                                                                        1031 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 ระดับการศึกษา พบวา บุคลากรมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 

60.3รองลงมาคือ ระดับการศึกษาอนุปริญญา ปวส./ปวช. จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 17.9 สูงกวา

ปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.4 และระดับการศึกษาต่ำกวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษา

ตอนปลาย จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลำดับ 

 ประเภทตำแหนงงาน พบวา บุคลากรเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการ /พนักงานกองทุนฯ 

จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 47.9 รองลงมาคือ พนักงานจางเหมาบริการ จำนวน 91 คน คิดเปน

รอยละ 30 และขาราชการ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.1 ตามลำดับ 

 พื้นที่ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานอยูที่หนวยงานที่ตั ้งอยูใน

ภูมิภาค จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 71.8 และมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสวนกลาง (กรุงเทพฯ) จำนวน 

87 คน คิดเปนรอยละ 28.2        

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ป จำนวน 113 

คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปข้ึนไป จำนวน 109 คน 

คิดเปนรอยละ 35.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20.9 และมี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ำกวา 1 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลำดับ 

5.2 ขอมูลการจัดการองคการ (จำนวน 20 ขอ) 

ปจจัยการจัดการ

องคการ 

เห็น

ดวย 

คอนขาง

เห็นดวย 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

ไมเห็น

ดวย 
รวม Mean S.D. อันดับ 

1. การวางแผน 

(Planning) 

159 

(51.7) 

115 

(37.5) 

26 

(8.5) 

7 

(2.3) 
100.0 3.318 0.652 2 

2. การจัดการองคการ     

(Organizing) 

130 

(42.3) 

124 

(40.4) 

46 

(15.0) 

7 

(2.3) 
100.0 3.148 0.682 3 

3. ภาวะผูนำ 

(Leading) 

173 

(56.3) 

108 

(35.2) 

15 

(4.9) 

11 

(3.6) 
100.0 3.375 0.686 1 

4. การควบคุม 

(Controlling) 

109 

(35.5) 

138 

(44.9) 

50 

(16.3) 

10 

(3.3) 
100.0 3.095 0.684 4 

รวม 49.2 38.8 10.4 1.6 100.0 3.234 0.611  

 
 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจัดการองคการกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.234 แบงเปน เห็นดวย            

รอยละ 49.2 คอนขางเห็นดวย รอยละ 38.8 คอนขางไมเห็นดวย รอยละ 10.4  และไมเห็นดวย              

รอยละ 1.6 เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลำดับมากไปนอย พบวา อันดับแรกคือ ดานภาวะผูนำ มี

คาเฉลี่ย 3.375 รองลงมาคือ ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ย 3.318 ดานการจัดการองคการ มีคาเฉลี่ย 

3.148 และดานการควบคุม มีคาเฉลี่ย 3.095 
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5.3 ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (จำนวน 30 ขอ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย Mean s.d. 

ดานปจจัยจูงใจ 
205 

(66.8) 

90 

(29.3) 

8 

(2.6) 

4 

(1.3) 
3.451 0.530 

ดานปจจัยค้ำจุน  
163 

(53.1) 

117 

(38.1) 

22 

(7.2) 

5 

(1.6) 
3.263 0.561 

รวม 
191 

(62.3) 

99 

(32.2) 

13 

(4.2) 

4 

(1.3) 
3.357 0.515 

 
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.357  แบงเปน มาก รอยละ 62.3 คอนขางมาก รอยละ 32.2 

คอนขางนอย รอยละ 4.2 และนอย รอยละ 1.3 ซึ่งสามารถพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานปจจัย         

จูงใจและปจจัยค้ำจุน ดังตอไปนี้ 

 5.3.1 ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ (จำนวน 15 ขอ) 
N = 307  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก คอนขาง

มาก 

คอนขาง

นอย 

นอย Mean s.d อันดับ 

ปจจัยจูงใจ        

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน  
227 

(73.9) 

70 

(22.8) 

6 

(2.0) 

4 

(1.3) 
3.566 0.570 1 

2. ดานการยอมรับนับถือ  
212 

(69.0) 

77 

(25.1) 

12 

(3.9) 

6 

(2.0) 
3.497 0.616 2 

3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
189 

(61.5) 

97 

(31.6) 

14 

(4.6) 

7 

(2.3) 
3.383 0.609 4 

4. ดานความรับผิดชอบ  
215 

(70.1) 

79 

(25.7) 

9 

(2.9) 

4 

(1.3) 
3.483 0.553 3 

5. ดานความกาวหนาในตำแหนง

งาน  

174 

(56.6) 

100 

(32.6) 

23 

(7.5) 

10 

(3.3) 
3.326 0.665 5 

รวม 
205 

(66.8) 

90 

(29.3) 

8 

(2.6) 

4 

(1.3) 
3.451 0.530  

 
  ปจจัยจูงใจ พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.451 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

มีระดับความคิดเห็น มากที่สุดในทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความสำเร็จในการ

ทำงาน มีคาเฉลี่ย 3.566 รองลงมาคือ ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ย 3.497 ดานความรับผิดชอบ มี
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คาเฉลี่ย 3.483 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิมีคาเฉลี่ย 3.383 และดานความกาวหนาในตำแหนงงาน 

มีคาเฉลี่ย 3.326 ตามลำดับ 

5.3.2 ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยค้ำจุน (จำนวน 15 ขอ) 
N = 307  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก คอนขาง

มาก 

คอนขาง

นอย 

นอย Mean s.d อันดับ 

ปจจัยค้ำจนุ        

1. เงินเดือนหรือคาตอบแทน  
96 

(31.3) 

106 

(34.5) 

57 

(18.6) 

48 

(15.6) 
2.797 0.862 5 

2. สภาพแวดลอมในการ

ทำงาน  

161 

(52.4) 

113 

(36.8) 

26 

(8.5) 

7 

(2.3) 
3.318 0.677 4 

3. ความสัมพันธระหวาง

บุคคล  

197 

(64.2) 

95 

(30.9) 

10 

(3.3) 

5 

(1.6) 
3.472 0.591 1 

4. ความมั่นคงในการทำงาน  
189 

(61.5) 

89 

(29.0) 

19 

(6.2) 

10 

(3.3) 
3.399 0.681 2 

5. ชีวิตความเปนอยูสวนตัว  
180 

(58.6) 

85 

(27.7) 

30 

(9.8) 

12 

(3.9) 
3.329 0.728 3 

รวม 
163 

(53.1) 

117 

(38.1) 

22 

(7.2) 

5 

(1.6) 
3.263 0.561  

 
 ปจจัยค้ำจุน พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานปจจัยค้ำจุน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.263 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด จำนวน 4 ดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลมีคาเฉลี่ย 3.472 รองลงมาคือ ดานความมั่นคงในการทำงาน มีคาเฉลี่ย 3.399 ดานชีวิต

ความเปนอยูสวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.329 และดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีคาเฉลี่ย 3.318 และ               

มีระดับความคิดเห็น มาก คือ ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน มีคาเฉลี่ย 2.797 ตามลำดับ 

 5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานของบุคลากรแตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนอายุ ประเภทตำแหนงงาน และพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยสามารถพิจารณาเปนรายดาน ไดแก 

ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน ไดดังตอไปนี้         
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 อายุ ของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมที่แตกตางกัน นั้น

คือ บุคลากรที่อายุ 31-40 ปขึ้นไป จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานปจจัยจูงใจ อายุของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน             

ไมแตกตางกัน สวนดานปจจัยค้ำจุน อายุของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน นั้นคือ บุคลากรท่ีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคลากร

ท่ีอายุนอยกวา 

 ระดับการศึกษา ของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม              

ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยจูงใจ ระดับการศึกษาของบุคลากร

แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนดานปจจัยค้ำจุน ระดับการศึกษาของ

บุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน นั้นคือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษา

ต่ำกวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยค้ำจุนมากกวา

ระดับการศึกษาประเภทอ่ืน  

 ประเภทตำแหนงงาน ของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งใน

ภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยค้ำจุนแตกตางกัน นั้นคือ พนักงานจางเหมา

บริการจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอยกวาประเภทตำแหนงงานอ่ืน 

 พื้นที่ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งใน

ภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยค้ำจุนแตกตางกัน นั้นคือ บุคลากรที่มีพื้นท่ี

การปฏิบัติงานอยูในหนวยงานที่ตั้งอยูในภูมิภาคจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคลากรท่ี           

มีพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีสวนกลาง (กรุงเทพฯ)  

 5.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

      การศึกษา การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี

ของกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการ  

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 5.5.1 ความสัมพันธระหวางการจัดการองคการในภาพรวมกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การจัดการองคการในภาพรวม (POLC) 

r p ระดับความสัมพันธ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 0.744** 0.000 สูง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ 0.684** 0.000 ปานกลาง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยค้ำจุน 0.718** 0.000 สูง 



พรสวรรค ดำเนินผล 
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการองคการในภาพรวมกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม โดยเมื ่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ พบวา ตัวแปรทั ้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง นั่นคือ การจัดการองคการสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กอง

สงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และเม่ือพิจารณาการจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดานปจจัยจูงใจ โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สวนดานปจจัยค้ำจุน โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และเมื่อพิจารณาผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม สามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 5.5.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

การจัดการองคการ (POLC) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

r p ระดับความสัมพันธ 

ดานการวางแผน (Planning) 0.706** 0.000 สูง 

ดานการจดัการองคการ (Organizing) 0.678** 0.000 ปานกลาง 

ดานภาวะผูนำ (Leading) 0.674** 0.000 ปานกลาง 

ดานการควบคมุ (Controlling) 0.632** 0.000 ปานกลาง 

 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ดานการวางแผน มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง สวนดานการจัดการองคการ ดานภาวะผูนำ 

และดานการควบคุมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

6. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.5 มี

อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 45.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.3  มี

ประเภทตำแหนงงานเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการ /พนักงานกองทุนฯ คิดเปนรอยละ 48.2 มี

พื้นที่ในการปฏิบัติงานอยูที่หนวยงานที่ตั ้งอยูในภูมิภาค คิดเปนรอยละ 71.8 และมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 36.8 
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 ผลการศึกษาการจัดการองคการ พบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

องคการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานตามลำดับมากไปนอย พบวา 

อันดับแรกคือ ดานภาวะผูนำ รองลงมา คือ ดานการวางแผน ดานการจัดการองคการ และดานการควบคุม 

 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ท้ังดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน อยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ในดานปจจัยจูงใจ พบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ            

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็น              

มากท่ีสุดในทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความสำเร็จในการทำงาน รองลงมาคือ ดาน

การยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาใน

ตำแหนงงาน สวนดานปจจัยค้ำจุน พบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล รองลงมาคือ ดานความมั ่นคงในการทำงาน ดานชีวิตความเปนอยู ส วนตัว ดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน และมีระดับความคิดเห็น มาก คือ ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน  

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

พบวา เพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจ     

ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนอายุ ประเภทตำแหนงงาน พื้นที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการองคการในภาพรวมกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม โดยเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ                 

ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง นั่นคือ การจัดการองคการมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการและเจาหนาที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กองสงเสริม    

สิทธิและสวัสดิการคนพิการ และเมื่อพิจารณาการจัดการองคการในภาพรวมกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจ โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สวนดานปจจัยค้ำจุน โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยดานการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ดานการวางแผน มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง สวนดานการจัดการองคการ ดานภาวะผูนำ และดาน                 

การควบคุม ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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7. อภิปรายผล 

 7.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดในทุกดาน สามารถพิจารณาเปนรายขอตามลำดับมากไปนอย อันดับแรกคือ ดานความสำเร็จ

ในการทำงาน รองลงมาคือ ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

และดานความกาวหนาในตำแหนงงานเปนอันดับสุดทาย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ดานความสำเร็จในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ปจจัยดานความสำเร็จในการทำงาน 

โดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด และสอดคลองกับวรรณชรินทร จิตรสมัคร (2559)  ไดศึกษาเรื ่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ : กรณีศึกษาสำนักบริหารกลางกรมปาไม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ปจจัยดานความสำเร็จในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับ

มากเปนลำดับแรก และสอดคลองกับบุษบา เชิดชู (2556) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอขลุง จังหวัดนนทบุร ีพบวา ปจจัยดานความสำเร็จ

ในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับนิภา แสงศิริ (2553) ไดศึกษาเรื ่อง 

แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

พบวา ปจจัยดานความสำเร็จในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    

 2. ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ

มนตรี ดอเลาะ และ อภิวัฒน สมาธิ (2557) ไดศึกษาเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี พบวา ปจจัยดานการยอมรับนับถือ โดยรวม            

อยูในระดับมากท่ีสุด 

 3. ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง

กับวรรณชรินทร จิตรสมัคร (2559)  ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ : 

กรณีศึกษาสำนักบริหารกลางกรมปาไม กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ปจจัยดาน

ความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก 

 4. ดานลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ โดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด ซึ ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับปาลิตา อาษาศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 

ในจังหวัดกาฬสินธุ พบวา ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

 5. ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมนตรี ดอเลาะ และ อภิวัฒน สมาธิ (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี พบวา ปจจัยดานความกาวหนาใน
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ตำแหนงงาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับนาตยา ธีรวัฒน (2556) ไดศึกษาเรื่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบวา 

ปจจัยดานความกาวหนาในตำแหนงงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดบุคลากรมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ขอ สามารถ

พิจารณาเปนรายขอตามลำดับมากไปนอย อันดับแรกคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล รองลงมาคือ 

ดานความมั่นคงในการทำงาน ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และอยู

ในระดับมาก คือ ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทนเปนอันดับสุดทาย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับวรรณชรินทร จิตรสมัคร ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน             

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ : กรณีศึกษาสำนักบริหารกลางกรมปาไม กระทรวงทรัพยกรธรรม

ชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับธันยณิชา มโนนิติธรรม ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงาน

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก  

 2. ดานความมั ่นคงในการทำงาน โดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด ซึ ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ปจจัยดานความมั่นคงในการทำงาน 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

 3. ดานชีวิตความเปนอยู สวนตัว โดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุด ซึ ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ปจจัยดานชีวิตความเปนอยู สวนตัว 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 4. ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับมลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 5. ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง

กับปาลิตา อาษาศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด

กาฬสินธุ พบวา ปจจัยดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน โดยรวมอยูในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็น

เปนลำดับสุดทายในดานปจจัยค้ำจุน 
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 7.2 ปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

พบวา เพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับมลฤด ีเย็นสบาย (2557) ไดทำการศึกษาเก่ียวกับ แรงจูงใจ

ในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนอายุ ประเภท

ตำแหนงงาน พ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน สอดคลองกับมนตรี ดอเลาะและ อภิวัฒน สมาธิ (2557) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

สวนบุคคล ไดแก อายุ ประเภทตำแหนงงานของบุคลากรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกตางกัน และสอดคลองกับ มลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจ               

ในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบวา อาย ุและประสบการณในการทำงานของบุคลากรตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน 

 7.3 การจัดการองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที ่กรม

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ สามารถ

นำมาอภิปรายเปนรายดานดังตอไปนี้ 

 1. ดานการวางแผน จากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา บุคลากรมีความเห็นวา กองสงเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการมีการดำเนินงานที่เปนระบบ เนนการทำงานเปนทีม มีกระบวนการขั้นตอน

ทำงานเนนความชัดเจน เขาใจงาย มีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือดำเนินงานระหวางแผนก เปด

โอกาสใหบุคลากรเปนสวนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานและมีการชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน           

กับบุคลากรในทุกระดับ ซ่ึงมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง 

   2. ดานการจัดการองคการ จากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา บุคลากรมีความเห็นวา กอง

สงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มีการกำหนดบทบาทหนาที่ตามตำแหนงงานอยางชัดเจน มี

กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธของบุคลากรในทุกภาคสวน กลุมงานภายในมีโครงสรางการทำงานท่ี             

ไมซ้ำซอนกัน มีการจัดเก็บขอมูลที่ชวยในการทำงานอยางเปนระบบระเบียบ และมีโครงสรางและ

อัตรากำลังเหมาะสมกับสภาพงานในปจจุบัน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ    

ปานกลาง  
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 3. ดานภาวะผูนำ จากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา บุคลากรมีความเห็นวา กองสงเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการ มีผูบังคับบัญชาท่ีมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ใหกำลังใจและ

สงเสริมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

ผูบังคับบัญชามีความสามารถวินิจฉัยสั่งการและแกไขปญหาดวยเหตุผล มีความเปนธรรมและสามารถ

ใหคำแนะนำในการปฏิบัติงานได มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

 4. ดานการควบคุม จากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา บุคลากรมีความเห็นวา กองสงเสริมสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรในทุกระดับไดรับทราบ มีการ

ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนงานที่วางไว  มีเทคนิค/กระบวนการท่ี

ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรมีจำนวนเพียงพอและเอื้ออำนวยตอการทำงาน และมีการ

ควบคุมการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ

ปานกลางและเมื่อพิจารณาผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการองคการรายดานกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวา ดานการวางแผน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

สวนดานการจัดการองคการ ดานภาวะผูนำและดานการควบคุม ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง  

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อนำไปเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการ กรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการกระตุ นแรงจูงใจใหกับบุคลากรในองคการใหมีพฤติกรรมท่ี                 

พึงประสงค มีแรงจูงใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ และนำไปสูการปฏิบัติงาน

ใหองคการประสบความสำเร็จ ดังตอไปนี้ 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใจการปฏิบัติงาน ท้ัง 2 ดาน ไดแก 

     1.1 ปจจัยจูงใจ บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเปนอันดับแรกคือ ดานความสำเร็จใน

การทำงานและลำดับสุดทายคือ ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมี

แนวทางการสงเสริมความกาวหนาสำหรับบุคลากรในแตละประเภทตำแหนงงาน หรือไดรับโอกาสใน

การเรียนรูงานใหม ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถ อาทิเชน ในตำแหนง

ลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนฯ และพนักงานจางเหมาบริการ ควรเปดโอกาสใน 

การสอบเขารับราชการ รวมถึงเปดโอกาสใหไดเขารวมอบรม ศึกษาหาความรูเพิ ่มเติม หรือไดรับ               

การฝกอบรมเสริมทักษะหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน รวมถึงการไดทดลองเรียนรู เนื ้องานท่ี

หลากหลาย สลับสับเปลี่ยนหนาท่ีการปฏิบัติงานนในแตละป 
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    1.2 ปจจัยค้ำจุน บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเปนอันดับแรกคือ ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และลำดับสุดทายคือ ดานเงินเดือนหรือคาตอบแทน ซึ ่งผู ว ิจัยมีขอเสนอแนะวา 

ผลตอบแทนที ่องคการจายใหแกบุคลากรสำหรับการทำงาน ไมว าจะในรูปของ คาจาง เงินเดือน 

คาตอบแทน การเลื ่อนขั ้นเงินเดือน ควรมีความเหมาะสมและเปนไปอยางเปนธรรม และมีความ

สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการมีสวัสดิการ ประโยชนเกื ้อกูลอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสมสำหรับการทำงาน เชน สวัสดิการดานสุขภาพ วันหยุดพักผอน เงินชวยคาครองชีพ เงินโบนัส 

เปนตน 

 2. การจัดการองคการ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการ

จัดการองคการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับแรกคือ ดานภาวะผูนำ 

และอันดับสุดทายคือ ดานการควบคุม เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจัดการองคการ

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวา ปจจัยดานการจัดการองคการกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

พบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง นั่นคือ การจัดการองคการ มีผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และเมื่อพิจารณารายดานการจัดการองคการกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา ดานการวางแผน มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง สวนดานการจัดการองคการ 

ดานภาวะผูนำ และดานการควบคุม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน             

ในระดับปานกลาง 

 ดังนั ้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การจัดการองคการความสัมพันธกับแรงจูงใจใน             

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการวางแผนที่มีความสัมพันธในระดับสูง ซึ่งอาจกลาวไดวา 

การจัดการองคการ ตามทฤษฎี POLC ของกองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ สงเสริมใหบุคลากร

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานชัดเจน มีการทำงานเปนทีม สงเสริมการ

ทำงานรวมกันระหวางกลุม มีกิจกรรมสงเสริมการทำงานของบุคลากรในทุกภาคสวน และมีการติดตาม

ผลการทำงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปนตน อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรและทรัพยากรในการทำงานใหมีความเหมาะสม

และเพียงพอกับสภาพงานในปจจุบัน 

  

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การจัดการองคการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

และเจาหนาที่ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร กรณีศึกษา กองสงเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพกิาร 

 
    1042  

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

 เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่กรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาและการกำหนดนโยบายเพ่ือ 

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะขาราชการและเจาหนาที่ของกองสงเสริม

สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ซ่ึงไมใชในภาพรวมของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

 2. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชเพียงการสอบถามเบื้องตน โดยใชแบบสอบถาม

ในการเก็บขอมูล สำหรับงานวิจัยในอนาคต เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น อาจทำการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลผานการสัมภาษณ การสังเกต เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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พลกร อัศวโสภณ0

* 

  

   บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาสิ่งที่สงผลตอการปรับตัวของ บริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดด้ิง จำกัด ในชวงภายใตสถานการณโควิด 

(Covid-19) เพื่อศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาวิกฤติตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นเพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนิน

ตอไปได แมเผชิญภายใตสถานการณโควิด (Covid-19) ซึ่งทำใหประชาชนตางๆประสบปญหามากมาย

ในทุกธุรกิจ และบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด ก็เปนหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบรุนแรงเนื่องจาก 

ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเขาและขายสงเครื่องดนตรีจากทั ่วทุกมุมโลก ซึ่งจากภายใตสถานการณโควิด 

(Covid-19) ที่เกิดขึ้นมานั้น ทำใหรัฐบาลประกาศให รานอาหาร ผับ บารตาง ๆ  แมกระทั่ง เทศกาล

ดนตรีตาง ๆ ไมวาจะเปนคอนเสิรต หรือ เทศกาลสงกรานตตาง ๆ นั้นไมสามารถจัด event ได จึง    

ทำให นักดนตรี ที่เปนกลุ มลูกคาหลักนั ้น ไมมีงาน จึงสงผลกระทบตอทางบริษัทโดยตรงทำให                  

ไมสามารถจำหนายสินคาออกไปได จึงตองเปลี่ยนแนวคิดจากธุรกิจคาสงมาเปนคาปลกี ตรงถึงมือลูกคา

โดยตรงมากข้ึน 

คำสำคัญ: สถานการณโควิด (Covid-19)  ธุรกิจคาสง-ปลีก  บรษัิท ยงเส็งวัฒนาเทรดด้ิง จำกัด 

 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 

 เนื่องจากตนปพุทธศักราช 2563 นั้นไดมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 (COVID-19) จึงทำใหหลาย ๆ ธุรกิจนั้นประสบปญหาตางๆไมวาจะเปนรานอาหาร ผับ บาร            

หางและอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด (ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี)             

ก็ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เชนกัน นับวาเปนสถานการณวิกฤตที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ยังไมมี

บทเรียนและวิธีการรับมือกับสถานการณดังกลาว จึงทำใหหลาย ๆ ธุรกิจไดรับผลกระทบในดานลบ

อยางมาก รวมทั้งธุรกิจของบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัดจึงทำใหเล็งเห็นถึงความสำคัญของ            

ปญหานี้และอยากจะหยิบยกมาเปนหัวขอที่จะศึกษาปจจัยในการปรับตัวของเศรษฐกิจในยุคไวรัส           

โคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เพ่ือรับมือกับวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

 จึงนำไปสู การศึกษาคนควาขอมูลแบบเจาะลึกเพื ่อศึกษาถึงวิธีการและสิ ่งตางที ่ทางบริษัท                 

ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ ้ง จำกัด ไดนำมาใชเพื ่อประครองสถานการณของธุรกิจใหสามารถดำรงอยู ได              

ถึงแมวาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากมาย ก็จะยังคงสามารถพัฒนาธุรกิจและปรับตัวจากธุรกิจ            

เชิงรับใหเปนธุรกิจเชิงรุกมากขึ้นโดยการนำธุรกิจที่โดยปกติแลวจะเปนแบบออฟไลน ขายสงโดยการรอ          

ใหลูกคาติดตอเขามาสั่งสินคา เปนการเปดหนารานทางออนไลน ผานแพลตฟอรมตาง ไมวาจะเปน 

Shoppee, Lazada, Facebook และอื ่นๆ ขึ ้นมาเพื ่อจำหนายสินคาและไดวางแผนธุรกิจในอนาคต                

เพ่ือกาวไปสูธุรกิจเชิงรุกอยางแทจริง จึงทำใหมีความนาสนใจไมนอยท่ีจะนำธุรกิจของบริษัท ยงเส็งวัฒนา             

เทรดดิ้ง จำกัด มาศึกษาเพื่อชวยใหผู ประกอบธุรกิจในแขนงอื่นๆนั้นสามารถเขามาศึกษาเพื ่อนำไป

ประยุกตใชกับธุรกิจตาง ๆ ของพวกเขาเหลานั้น 

 อยางไรก็ตามธุรกิจคาปลีกและคาสงมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก อีกท้ัง          

ยังเปนตัวกลางในการเชื่องโยงสินคาตาง ๆ ที่กลุมผูผลิต ผลิตขึ้นมาเพื่อกระจายออกไปยังผูบริโภค            

ผานทางชองทางนี้ และปจจุบันการทำธุรกิจ E-Commerce นั้นมีบทบาทสำคัญอยางมากเนื ่องจาก 

ผูบริโภคไมจำเปนตองเดินทางไปถึงสถานที่ตาง ๆ เพื่อทำการจับจายซื้อสินคา แตสามารถสั่งซื้อสินคา 

ผานทางออนไลน เพียงแคมีโทรศัพทมือถือ Smart phone สักเครื่องหรือมี Tablet สักอัน พรอมมี

สัญญาณ Internet ก็สามารถชอปปงอยูที ่บานได จึงทำใหพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูบริโภค

เปลี่ยนไป 

 ดังนั้นทางบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผู บริโภคจึงทำใหตองปรังปรุงเปลี ่ยนแปลงโครงสรางองคกรจากออฟไลนเพียงอยางเดียวไดเพ่ิม              

ชองทางการจำหนายสินคาทางออนไลนมาเพื่อตอบสนองกลุมลูกคายุคใหมที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป              

เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการอยู รอดของธุรกิจในชวงภาวะโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019                  

(Covid-19) และสามารถพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่กำลังพัฒนานี้ไดในอนาคตเพื่อใหธุรกิจไปตอไดอยาง
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ยั่งยืนในอนาคต และเพื่อชวยใหภาครัฐสามารถนำไปตอยอดพัฒนาวิธีการจัดการและการบริหาร

ภาครัฐโดยศึกษาจากภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาภาครัฐแตละภาคสวนใหดีข้ึนในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลในการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจในชวงสถาณการณโควิด 

2.2  เพื่อนำปจจัยที่ไดศึกษามาไปปรับใชกับกลยุทธของบริษัทยงเส็ง เพื่อความอยู รอดใน             

ชวงสถานการณโควิด 

3. คำถามสำหรับการศึกษา 

3.1 มีปจจัยอะไรบางที่สงผลกระทบและชวยในการปรับตัวของธุรกิจเพื่อความอยูรอดใน             

ชวงสถานการณโควิด (Covid-19) 

3.2 สามารถนำปจจัยท่ีมีผลกระทบตาง ๆ ท่ีศึกษามาประยุกตใชกับธุรกิจอ่ืนๆอยางไรไดบาง 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

 4.1 ภาวะผูนำ 

 Dubrin (2012) (อางถึงใน พุธลักษณ มณีพรรณ, 2556) คุณลักษณะของผูนำ (Trait Theory) 

แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1. คุณลักษณะของความเปนผูนำ (Personality traits) 2. คุณลักษณะ

ดานการจูงใจ (Motivation) 3. คุณลักษณะดานความสามารถในการรับรู (Cognitive factor) ดัง

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะของความเปนผูนำ ไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก คุณลักษณะทั่วไป (General 

personality traits) และคุณลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน (Task-related traits) 

  1.1 คุณลักษณะสวนบุคคล เปนการศึกษาลักษณะนิสัยของผู นำทั ้งภายในและ

ภายนอกของการทำงาน ซึ่งจะมีสวนชวยในการทำงานใหประสบความสำเร็จได และยังเปนที่นาพอใจ

ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต ไดแก ความมั่นใจในตนเอง, ความออนนอมถอมตน, การประเมิน

ตนเอง, การสรางความไววางใจ, ความนาเชื่อถือ, ความมีบุคลิกดานบวก, ความกลาแสดงออก, การ

กระตือรือรนมองโลกในแงดีและอบอุน, มีอารมณขัน  

  1.2 คุณลักษณะดานการจัดการงาน ไดแก ความสามารถในการยืดหยุ นและ

ความสามารถในการปรับตัว เปนการยืดหยุนผอนปรน และปรับตัวใหเขากับสถานการณของผูนำ 

   1.2.1 สภาพการควบคุมภายในตนเอง มีความสัมพันธใกลเคียงกันกับความ 

มีความม่ันใจ ในตนเอง เปนบุคคลท่ีสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงงานจะมีลักษณะท่ีตองใช

ทักษะและความสามารถสูง 
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  1.2.2 สภาพการควบคุมภายในตนเอง มีความสัมพันธใกลเคียงกันกับความ 

มีความม่ันใจ ในตนเอง เปนบุคคลท่ีสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงงานจะมีลักษณะท่ีตองใช

ทักษะและความสามารถสูง 

   1.2.3 ความกลาหาญ ผูนำจะตองกลาหาญที่จะตองพบเจอสิ่งที่ทาทายอยู

ขางหนา รับผิดชอบและทำงานในหนาท่ีไดดี 

   1.2.4 ความคิดริเริ ่มสรางสรรค เพื่อขับเคลื่อนงานใหทันตอสถานการณ            

ทางสังคม 

   1.2.5 ความเขาใจอารมณและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ยอมรับความคิดเห็น

จากผูอ่ืน 

 2. คุณลักษณะดานการจูงใจ (Motivation) เปนสวนหนึ่งของคุณลักษณะของความเปนผูนำ 

แบงออกเปน 4 ดานประกอบดวย แรงจูงใจดานอำนาจ, ความมุงมั่น, ยึดมั่นในจริยธรรมการทำงาน, 

แรงกระตุนและแรงจูงใจในการประสบความสำเร็จ 

 3. คุณลักษณะดานความสามารถในการรับรู (Cognitive factor) ประกอบดวย ความเฉลียว

ฉลาดทางปญญา, ความรูทางดานธุรกิจ, ความคิดสรางสรรค, ความสามารถในการหยั่งลึกถึงบุคคลและ

สถานการณ, การมองการณไกลและการเปดรับความคิดเห็น 

 4.2 ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548 : 8) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา หมายถึง 

ผูนําที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางวิสัยทัศนกลยุทธและวัฒนธรรม ขององคกร 

พรอมทั้งการสงเสริมใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคใหไดผลงานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี ใหม ๆ อีกดวย

ผูนําจะไมใชการจูงใจทางวัตถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูตามจะใชสิ่งมีลักษณะเชิงนามธรรมมากกวาเชน         

การใชวิสัยทัศน (Vision) คานิยมรวม (Shared Vision) และการสราง ความสัมพันธตอกัน (Consideration) 

ทำใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทำ มีความหมายเชิงคุณคา สรางความเขาใจและความรูสึกรวมของผูตาม 

 นิธินาถ สินธุเดชะ (2549 : 6) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา หมายถึง

การวางแผนการดำเนินการตาง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให           

เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พรอมทั้งสรางศักยภาพใหมๆ เพื่อรองรับใหการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

อยางเปนผลตามเปาหมายที่วางไว และการเปลี่ยนแปลงยังเปรียบเสมือน การเดินทาง ที่มีจุดเริ่มตน

และจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน 

 ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2549 : 91) ไดใหความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการ ทั้งปจจัยภายในและภายนอกองคกร 

ซึ่งโดยพื้นฐานแลวทุกคนตองมีทัศนคติหรือความรูสึกขัดแยงในใจ หรือกลาวไดวาไมอยากใหเกิด             

การเปลี่ยนแปลงในองคกรซึ่งเปนที่มาของการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่หมายถึง การแสดงทัศนคติ 
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หรือพฤติกรรมที่ไมใหการสนับสนุนองคกร ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1. กลัวในสิ่งที่ตนไมรูมากอน 2. ขาด

ขอมูลในการตัดสินใจ 3. กลัวการสูญเสียความม่ันคงในชีวิต 4. ไมมีเหตุผลท่ีจะตองเปลี่ยน 5. กลัวท่ีจะ

สูญเสียอำนาจ 6. ขาดทรัพยากรท่ีจะชวยสงเสริมการเปลี่ยนแปลง 7. จังหวะเวลาไมเหมาะสม  

 4.3 แนวคิด เกี่ยวกับ VUCA 

 คำวา VUCA นั้นถูกใชครั้งแรกใน U.S. Army War College ซึ่งนักศึกษาทหารไดใชคำยอนี้

เพื่ออธิบายสถานการณที่เต็มไปดวยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความซับซอนสูง และคลุมเครือ          

เกินกวาจะอธิบายได ซึ่งมันก็คำอธิบายสถานการณหลังจากเหตุการณสงครามเย็น ในป 1991 ที่เต็ม            

ไปดวยความรุนแรงอยางตอเนื่องในชวงที่มีสงครามอัฟกานิสถานและอิรักนั่นเอง ซึ่งในเวลาตอมา               

คำวา VUCA ก็เริ่มแพรหลายมากข้ึนในวงการอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือนำมาอธิบายสถานการณท่ียากจะอธิบาย 

คาดเดาไมได และไมแนนอน โดยความหมายของ VUCA นั ้นมาจากคำ 4 คำ คือ V-Volatility:             

ความผันผวน ยากจะคาดเดา เปนสถานการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันไมทันตั้งตัว, U-Uncertainty: มี

ความไมแนนอนสูง ไมชัดเจน อธิบายยาก, C-Complexity: มีความซับซอนสูง มีปจจัยมากมายที่ตอง

นำมาพิจารณาประกบการตัดสินใจ, A-Ambiguity: มีความคลุมเครือ เต็มไปดวยความไมแนนอน              

ยากจะคาดเดาผลลัพธได ซึ่งหากนำมาพิจารณาในสถานการณโลกปจจุบัน ถือเปนเรื ่องสำคัญและ

จำเปนมากทีเดียวที่จะตองใสใจ เพราะการที่องคกรจะอยูรอดภายใตความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและ

รวดเร็วเชนนี้ จำเปนอยางยิ่งที่ผู นำองคกรจะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง ทบทวนตัวเอง และ

ปรับตัวอยางตอเนื่อง 

 4.4 SWOT Analysis 

  1. ประวัติ/แนวคิด SWOT 

            ผูคิดคน SWOT เทคนิคนี้ อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ไดชื่อวาเปนผูเริ่ม

แนวคิดนี้โดยนำเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาท่ี มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 

           สำหรับหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสำรวจจากสภาพการณ 

2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOTจึงเรียกไดวาเปน

การวิเคราะหสภาพการณ (situation analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง  

(รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท้ัง

ภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ท่ีมีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ท่ีองคกร

มีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกำหนดวิสัยทัศน การกำหนดกลยุทธและการ

ดำเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป 

 



พลกร อัศวโสภณ 

 
                                                                                                                        1049 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

   2. องคประกอบของSWOT 

   S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบเปนขอดีที ่เกิด             

จากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร

บุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธการตลาด, W มาจาก Weaknesses 

หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของบริษัท ซ่ึง

บริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้นสถานการณภายในองคกรที่เปน, O มาจาก Opportunities 

หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดำเนินงาน           

ขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แต                

จุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในนักการตลาดท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและ

ใชประโยชนจากโอกาสนั้นเชน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ำมัน คาเงินบาท คูแขง เปนตน, 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจำกัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดลอมภายนอก บางครั้งการ

จำแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทำไดยาก เพราะทั้งสองสิ ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงอาจทำใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได เชน คาเงินบาท คูแขง 

เปนตน 

  3. เครื่องมือนี้ใชเพ่ืออะไร 

            SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สำหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวย

ผูบริหารกำหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอม

ภายนอก สำหรับกำหนดแผนงานโครงการจะใชเปนแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศนและการกำหนด   

กลยุทธเพ่ือใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

  4. ขอดีและขอเสีย ของ SWOT 

             ขอดี : 1. ใชประเมินสภาวะแวดลอมและสถานภาพขององคกรโดยเนนศักยภาพและ

ความพรอมที่องคกรมีอยูและพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก

รวมทั้งแกไขจุดออนขององคกรดวยเนื่องจากปจจัยเหลานี้มีโอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนไดเพ่ิม         

มากขึ้น, 2. นำไปใชปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดทำแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ใหมีโอกาสสรางความสำเร็จมากขึ้น, 3. ทำใหทราบถึงกลยุทธในการปรับปรุงการทำงานความกาวหนา

และขีดจำกัดดานบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเปนการปองกันการแทรกแซงการทำงานจาก

ปจจัยภายนอกไดมากข้ึน 

             ขอเสีย: การวิเคราะห SWOT ขององคกรมีขอท่ีควรคำนึง 4 ประการ (Boseman et 

al., 1986) ไดแก 1. องคกรตองกำหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทำอะไร, 2. การวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคตองกระทำในชวงเวลาขณะนั้น, 3. องคกรตองกำหนดปจจัยหลัก (key success factors) 

ท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานใหถูกตอง, 4. องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการ

ดำเนินการวิจัยแบบการรวบรวมขอมูลแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัย เรื ่อง “การศึกษาปจจัยที่ทำใหธุรกิจเอกชนอยูรอดภายใต

สถานการณโควิด (กรณีศึกษาบริษัทยงเส็ง)” โดยศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกเปนรายบุคคลกับ กรรมการ และ บุคคลากร ของ บริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด แลวจึง 

นำขอมูลจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหและสรุปผลเพ่ือใหขอมูลมีความสมบูรณ 

 5.1 ปญหาและแนวทางแกไข 

 จากสถานการณโควิดที่เกิดขึ้นในชวงตนป พุทธศักราช 2563 นั ้นทำใหเกิดวิกฤติขึ ้นมา            

หลายอยางซึ่งมีผลกระทบกับธุรกิจ บริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเขาและ

ขายสงเครื่องดนตรีในประเทศไทยโดยทำให ปริมาณการขายออฟไลนนั้นตกลงโดยประมาณ 50%             

แตปริมาณการขายทางออนไลนนั้นเติบโตข้ึนโดยประมาณ 20% 

 จึงเล็งเห็นถึงชองทางการขายสินคาทางออนไลนวานาจะเปนทางเลือกที ่ทำใหธุรกิจนั้น 

สามารถขยายโอกาสทางการขายได และจากสถานการณโควิดทำใหพฤติกรรมการซื้อของเปลี่ยนจาก

การไปเดินหางหรือรานคาเพื่อเลือกซื้อของเปนการเลือกซื้อสินคาผานทางออนไลนและ Platform 

ตางๆมากข้ึน จึงทำใหทางบริษัทเห็นถึงโอกาสท่ีควรจะพัฒนาการขายทางชองทางออนไลนเพ่ิมข้ึน 

 5.2 วิธีดำเนินการศึกษา 

 ใชวิธีการสัมภาษณ โดยนัดสัมภาษณกับ กรรมการ และ ผูจัดการอาวุโส ของบริษัท ยงเส็ง

วัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

 5.3 เครื่องมือสำหรับการวิจัย 

 ใชเปนการสัมภาษณรายบุคคลเกี่ยวกับ “ปจจัยที่ทำใหธุรกิจเอกชนอยูรอดภายใตสถานการณ

โควิด (กรณีศึกษาบริษัทยงเส็ง)” โดยแบงรายละเอียดการสัมภาษณแบงออกเปน3สวนดังนี้ 1 ขอมูล

สวนตัว, 2 การสัมภาษณเชิงลึกถึงวิธีการปรับตัวของธุรกิจ, 3 ขอเสนอแนะ 

 5.4 การเก็บรวมรวมขอมูล 

 การเก็บรวบขอมูลจะเปนการนัดสัมภาษณ กับกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยไดนัดสัมภาษณ

กับกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน และ ผูจัดการอาวุโส จำนวน 1 คน หัวหนาแผนกขายสง จำนวน 1 คน 

และ พนักงานบริการลูกคาออนไลน จำนวน 1 คนโดยนัดสัมภาษณแยกทีละรายบุคคล โดยจะใช              

ชุดคำถามชุดเดียวกันที่ทางผูสัมภาษณเปนผูคิดและสรางขึ้นมา โดยเปนคำถามปลายเปด ซึ่งผู ให

สัมภาษณสามารถออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดเต็มท่ี 
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 5.5 การตรวจสอบขอมูล 

 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช การตรวจสอบสามเสา 

(Triangulation) หมายถึง การเปรียบเทียบขอคนพบ (Finding) ของปรากฏการณที ่ทำการศึกษา 

(Phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แตกตางกัน นักวิจัยจำนวนมากคาดหมายวา Triangulation 

เปนแนวทางการยืนยันความนาเชื่อถือ (Credibility, validity) ของขอมูลหรือสิ่งท่ีคนพบ 

            ขอเท็จจริง คือ การตรวจสอบสามเสา (triangulation) เปนการใชระเบียบวิธีการว ิจัย           

หลายอยางในการศึกษาปรากฏการณเดียวกัน ไมจำเปนตองมีสามขอ มีมากกวานี้ก็ได เชน ระเบียบวิธี

วิจัย (research method triangulation), ทฤษฎี (theoretical triangulation), ผูวิจัย (researcher 

triangulation), ขอมูล (data triangulation) 

            การตรวจสอบสามเสา (triangulation) นำมาใชในการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยทั้ง การ

วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษา

เชิงปริมาณ (quantitative) เปนการตรวจสอบความถูกตอง (validation) การศึกษาเชิงคุณภาพ            

เปนการการหาคำตอบ เปนกลยุทธการใชวิธีการที่เหมาะสมเพื่อหาความนาเชื่อถือ (credibility) ของ

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปน วิธีการทางเลือกของเกณฑพิจารณาปกติ เชน ความเที่ยงตรง (reliability) 

และ ความถูกตอง (validity) 

            การตรวจสอบสามเสา (triangulation) ในการศึกษาเชิงคุณภาพ เปนกระบวนการที ่ถูกนำ             

มาใชในการสังคมศาสตร ดวย การรวบรวมวิธีการใชผูสังเกต (observer) ทฤษฎี (theory) วิธีการ 

(methods) และขอมูลเชิงประจักษ (empirical material) ท่ีซ้ำซอนกัน นักวิจัยหวังวา จะขจัดจุดดอย 

หรือ ความลำเอียงภายในและปญหาที่เกิดจากการใชวิธีการอยางเดียวและการใชทฤษฎีเดียวใน

การศึกษา 

 รูปแบบของ Triangulation มี 7 รูปแบบไดแก 1. Data Triangulation การเปรียบเทียบและ

ตรวจสอบความแนนอนของขอมูลโดยนำขอมูลที ่ไดมา เปรียบเทียบ, 2. Multiple Investigator 

Triangulation การใชนักวิจัยหลายคนในสนามแทนการใชนักวิจัยเพียงคนเดียว, 3. Multiple Analyst 

Triangulation การใชผูวิเคราะหขอมูลที่เก็บจากสนามมากกวา 2 คนขึ้นไป, 4. Reviews Triangulation 

การใหบุคคลตาง ๆ ที่ไมใชนักวิจัยทำการทบทวนขอคนพบจากการวิเคราะห, 5. Methods Triangulation 

การเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลหลายวิธีการ, 6. Theory Triangulation การใชมุมมอง

ของทฤษฎีตาง ๆ มาพิจารณาขอมูลชุดเดียวกัน, 7. Interdisciplinary Triangulation การใชสหวิทยาการ

มารวมวาทกรรม อธิบายขอคนพบตาง ๆ 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาปจจยัที่ทำใหธุรกิจเอกชนอยูรอดภายใตสถานการณโควิด (กรณีศึกษาบริษัทยงเส็ง) 

 
     1052  

 จากรูปแบบทั้ง 7 อยางที ่กลาวมาขางตนนั ้นทางผูวิจัยไดเลือกใช 3 รูปแบบมาเพื ่อชวย

ตรวจสอบ ไดแก 

 1) Data Triangulation การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแนนอนของขอมูลโดยนำขอมูล

ท่ีไดมา เปรียบเทียบ 

 2) Multiple Analyst Triangulation การใชผูวิเคราะหขอมูลที่เก็บจากสนามมากกวา 2 คน

ข้ึนไป 

 3) Theory Triangulation การใชมุมมองของทฤษฎีตาง ๆ มาพิจารณาขอมูลชุดเดียวกัน 

 5.6 การวิเคราะหขอมูล 

 จากขอมูลท่ีไดมาจากผูใหสัมภาษณ ทางผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis 

เปนเครื่องมือในการนำขอมูลมาวิเคราะห 

6. ผลการศึกษา 

 6.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

ขอมูลลักษณะสวนบบุคคลของผูใหสัมภาษณ  

1) อาย ุ

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 4 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 5 

 

34 ป 

32 ป 

53 ป 

54 ป 

26 ป 

2) ระดับการศึกษา 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 4 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 5  

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ม.ศ.5 หรือเทียบเทา ม.6 ในปจจุบัน 

ม.ศ.5 หรือเทียบเทา ม.6 ในปจจุบัน 

ปริญญาตร ี

3) ตำแหนงภายในบริษัท 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 4 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 5 

 

Head of Marketing 

CEO 

ผูจัดการอาวุโส 

หัวหนาแผนกขายสง 

พนักงานบริการลูกคาออนไลน 

4) ระยะเวลาการทำงาน 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 

 

10 ป 
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ขอมูลลักษณะสวนบบุคคลของผูใหสัมภาษณ  

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 4 

      ผูใหสัมภาษณคนท่ี 5 

12 ป 

35 ป 

30 ป 

2 ป 

 
 6.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึกถึงวิธีการปรับตัวของธุรกิจ 

  6.2.1 จากสถานการณโควิดท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบอะไรบาง 

  จากสถานการณระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นนั้นทำใหเกิดผลกระทบขึ้นมาไมวาจะ

เปนทางดานสุขภาพ การจางงาน เศรษฐกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถ

รักษายอดขายและกำไรไวได โดยไมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญ, กลาง หรือเล็ก ก็มีความเสี่ยงดวยกัน

ทั้งนั้น โดยบางบริษัทที่สภาพคลองทางการเงินไมดีอาจจะทำใหเกิดปญหาทางสภาพคลองจนนำไป           

สูการปดตัวของธุรกิจนั้น ๆ ได และทางบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด เองก็ไดรับผลกระทบ

เชนเดียวกัน เนื่องจากการชะงักตัวของเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตราการของรัฐที่ตองการใหธุรกิจบาง

ประเภทหยุดบริการชั่วคราวอันไดแก รานอาหาร ผับ บาร และกิจกรรมกลางแจงเก่ียวกับงานรื่นเริงนั้น 

ทำใหนักดนตรีนั้นถูกพักงานและไมมีสถานท่ีทำงานทำใหอุปกรณดนตรีตาง ๆ ท่ีทางบริษัทไดนำเขามา

นั้นมีการจำหนายชะลอลงและทำใหเกิดเปนภาระในการแบกสตอกจำนวนมากและยังไมมีวิธีที ่จะ

สามารถระบายสินคาออกไปสูรานคูคาตาง ๆ ได เนื่องจากรานคูคาตามตางจังหวัดก็ไดรับผลกระทบ            

ไมตางจากทางบริษัท แมจะมีมาตรการจากทางภาครัฐที่มาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบเพ่ือ

เยียวยาความลำบากของประชาชนกลุมที่วางงานแตมันไมเพียงพอที่จะทำใหเศรษฐกิจในประเทศ

ขับเคลื่อนไปได และการขายออฟไลนหนารานก็ทำยอดไดนอยลงเนื่องจากประชาชนสวนใหญกังวล

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานสุขภาพวาออกมาตามหางรานตาง ๆ นั้นจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 

แมกระทั่งผูบริหารและพนักงานของทางบริษัทเองก็มีความกังวลวาลูกคาที่เขามาเลือกซื้อสินคาภายใน

รานจะนำเชื้อเขามาแพรภายในองคการเองเหมือนกัน 

  6.2.2 วิสัยทัศนของผูนำองคการ 

  ทางผูบริหารองคการไดใหความเห็นวาบริษัทตองปรับกลยุทธจากการเนนการขาย

ออฟไลน เปนเนนการขายออนไลนมากข้ึน โดยตองปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานของพนักงานภายใน

องคการใหมีการ Work From Home มากขึ้นและมีการจัดอบรมเกี่ยวกับอุปกรณอำนวยความสะดวก

ในการทำงานออนไลนเพื่อลดอัตราการติดเชื้อและแพรเชื้อ เพื่อชวยใหธุรกิจสามารถดำเนินตอไปและ

สามารถเพิ ่มยอดขายที ่ตกลงไป และจากทฤษฎีที ่ผู ว ิจัยไดทำการคนควาและศึกษามาในบทท่ี 2 

สามารถนำมาอางอิงได โดยผูนำองคการจะตองไมยึดติด ไมหยุดนิ่งและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆอยู

เสมอ และเนื ่องจากสถาณการณโควิดนั ้นเปนสถานการณที ่ไมสามารถคาดเดาได จึงไมสามารถ

พยากรณภาพในอนาคตที่ใชกับเทรนดเดิม ๆ ไดอีกตอไป จึงตองมีการปรับเปลี่ยน และจากการท่ี
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พฤติกรรมของผูบริโภครูปแบบใหมนั้น สวนมากจะเปนการเลือกซ้ือสินคาผานทางออนไลน สื่อโซเชียล

ตาง ๆ ดังนั้นจะตองสรางความเชื่อมั่นและประทับใจใหแกผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไววางใจเลือกซ้ือ

สินคา โดยจะตองเขาใจ การใชชีวิตประจำวัน แมกระทั่งลักษณะนิสัย ความชื่นชอบ เพื่อใหเขาถึง  

ความตองการของผู บริโภคใหไดมากที ่สุด และจะตองปรับตัวใหทันตอเทรนดใหม ๆ ที่เกิดขึ ้นอยู

ตลอดเวลา 

  6.2.3 อุปสรรคในการปรับตัวเขาสูชองทางการขายออนไลน 

  จากที ่ส ัมภาษณ และสอบถามขอมูลจากผู ใหขอมูล ทางผู ว ิจ ัยจึงสามาถจำแนก          

อุปสรรคไดดังนี้ 

  1)  บุคคลากรของบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ ้ง จำกัด สวนใหญเปนบุคคลากรท่ี

คอนขางมีอายุ เนื่องจากเปนบุคคลากรที่ทำงานมาตั้งแตชวงสมัยคุณปูและคุณพอ ของเจาของกิจการ

ในยุคปจจุบัน จึงทำใหออนทางดานเทคโนโลยีและคอนขางปรับตัวไดยาก และบุคลากรอายุนอยใหม ๆ

ที่ทางบริษัทรับเขามาก็ยังออนประสบการณในดานการขายและในดานของผลิตภัณฑที่ทางบริษัท

นำเขามา จึงทำใหเกิดอุปสรรคคอนขางเยอะในการปรับตัวชวงแรก  

  2)  จากการที่ยอดขายตกลงและจำเปนตองปรับตัวเพื่อขายออนไลนนั้นทำใหตองมี

การลงทุนเพิ่มในสวนของอุปกรณสำนักงานตาง ๆ ไมวาจะเปน Laptop หรือ Tablet ตาง ๆ เพื่อชวย

ในการขายออนไลนนั้น เปนคาใชจายท่ีคอนขางเยอะ และยังตองมีการจัดอบรมเก่ียวกับการใชอุปกรณ

ท่ีใชเทคโนโลยีตาง ๆ กับบุคคลากรสูงอายุของบริษัท 

  3)  จำเปนตองมีการจัดอบรมบุคคลากร เกี ่ยวกับผลิตภัณฑที่ทางบริษัทนำเขามา           

จัดจำหนายเพ่ือสงเสริมการขายและสามารถอธิบายเก่ียวกับสินคาใหลูกคาเขาใจได เนื่องจากผลิตภัณฑ

สวนใหญที่ทางบริษัทรับเขามาใหมนั้นเปนอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนเกี่ยวของเยอะ 

เชน ทางดานโปรแกรมหรือการเชื่อมตอกับ Computer เพ่ือใชงาน เปนตน 
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6.3 ตาราง SWOT 

ปจจัยภายใน 

Strengths Weaknesses 

1. มีบุคคลากรท่ีอยูมานานและคุนเคยกับ

ผลิตภณัฑ 

2. มีเงินทุนสำรองพรอมสำหรับการ

เปลี่ยนแปลงองคการ 

3. มีเครื่องดนตรีท่ีมียี่หอช้ันนำของโลกและ

ครบวงจร 

4. เปนเจาเกาแกในวงการทำใหมคีวาม

เช่ือมั่นและนาเช่ือถือ 

5. ผูนำมีความพรอมท่ีจะปรับตัว 

6. การท่ีเปนเจาใหญในวงการทำใหมีขอ

ไดเปรียบในดานผลติภณัฑ และมคีวาม

นาเช่ือถือ 

7. พนักงานไดเพ่ิมทักษะเพ่ือใชในการเติบโต

ในอนาคตของบริษัท 

1. พนักงานอายุเยอะ ออนดานเทคโนโลยี 

และกลัวการเปลี่ยนแปลง 

2. เริ่มการขายออนไลนชา 

3. บุคคลากรท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีมไีม

เพียงพอ 

4. องคกรเปลี่ยนแปลงไดชา 

ปจจัยภายนอก 

Opportunities Threats 

1. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาเปลี่ยนไปทำ

ใหคนเลือกซื้อสินคาทางออนไลนมากข้ึน 

2. จากการท่ี work from home ทำใหคนมี

เวลาอยูบานมากข้ึน จึงทำใหมีโอกาส

ทางการขายเพ่ิมข้ึน 

3. เน่ืองจากออกจากบานไมไดอาจทำใหเกิด

ความเครยีด การเลนดนตรจีึงเปน

ทางเลือกในการบำบัดความเครียด 

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินมีการสวิงทำให

ตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน 

2. มีลูกคาเจาใหมๆท่ีมีศักยภาพทำใหสวน

แบงทางการตลาดถูกแยงไป 

 

 

7. สรุปผลการศึกษา 

 7.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการสัมภาษณสามารถสรุปผลไดวา บริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด นั้นคอนขางสามารถ

ปรับตัวเพ่ือความอยูรอดไดเปนอยางดีเนื่องจากมีบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณ 

เนื่องจากมีคนหลายชวงอายุและมีความรูในงานที่ทำเปนอยางดีหรือเฉพาะทางจึงทำใหสามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปไดโดยเริ่มจากการสรางความเชื่อมั่นใหพนักงานไมวิตกกังวลกับวิกฤติตาง ๆ          

ที่เกิดขึ้นและสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อรองรับวิกฤติเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและไดปรับธุรกิจจากคา
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สงเปนหลัก ไดปรับตัวสูการคาปลีกรูปแบบใหมซึ่งเปนการขายตรงสูผูบริโภคผานชองทางออนไลน             

มากข้ึน 

 7.2 อภิปรายผลการวิจัย    

 จากการสัมภาษณสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ เนื่องจากบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด 

สามารถปรับตัวกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึนไดรวดเร็ว และสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกพนักงานไดเปนอยางดี 

จึงทำใหไมเกิด อาการขัดแยงภายในองคกรท่ีมีการลดหรือขอใหพนักงานลาออก แตเปนการจัดสรรงาน

ใหแตละแผนกทำตามนโยบายของบริษัท จึงทำใหองคกรสามารถดำเนินตอไปได แมหลาย ๆ ธุรกิจใน

ประเทศของเรามีการปดตัวหรือยอหดธุรกิจลงไปแตทางบริษัท ยงเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง ยังคงสามารถ

ดำเนินกิจการไดเปนอยางดีและมีผลกระทบจากสถานการณโควิด (Covid-19) คอนขางนอย 

 7.3 ขอเสนอแนะ   

 จากการที่ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณมานั้น พบวา พนักงานในบริษัทสวนใหญเปนผูสูงอายุและ

ไมคุนเคยกับเทคโนโลยีตาง ๆ จึงทำใหไมสามารถWork From Homeได และพนักงานที่อายุนอยก็มี

ประสบการณไมมากพอที่จะตอบคำถามของลูกคาไดทั้งหมดตามความตองการของลูกคา จึงยังตองมี

การเขาออฟฟศ อยูตลอดจึงเห็นวาควรมีการพัฒนา ศักยภาพของบุคคลากร โดยแบงเปน 2 กลุมคือ 

พนักงานสูงอายุ นั้นควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถทำงานWork From Home ได 

และ พนักงานอายุนอย นั้นควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ สินคาเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพผานการทำงานแบบ Work From Home 

 เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาองคการเอกชน จึงเห็นวาจะเปนประโยชนแกภาครัฐ                

ได โดยนำไปเปนกรณีศึกษาเพื่อใหภาคเอกชนนำไปเรียนรูและศึกษาถึงการเตรียมความพรอมเขา                 

สูธุรกิจ E-Commerce จะทำใหธุรกิจสามารถขยายตัวไดและลดอัตราการวางงานเนื่องจากตอนนี้ 

ธุรกิจภาคเอกชนหลายๆธุรกิจนั้นยังไมเขาสู ธุรกิจ E-commerce และจะทำใหภาครัฐลดภาระใน               

การชวยเหลือบุคคลวางงานและทำใหประชาชนมีกำลังซื้อจับจายใชสอยทำให เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และมีเงินไหลเขาสูระบบเศรษฐกิจ และจากการท่ีภาคเอกชนท่ีมีรายไดและกำไรมากข้ึนจะทำใหภาครัฐ

สามารถเก็บภาษีไดมากขึ้นทำใหรัฐสามารถนำเงินภาษีที่เก็บจากภาคเอกชนมาเพื่อพัฒนาประเทศใน

ดานอ่ืน ๆ ไดมากข้ึน 

 โดยสวนมากบทบาทภาครัฐกับ E-Commerce นั้นสวนใหญจะเปนในรูปแบบของการบริการ 

ในกรอบการบริหารงานแตละดานของสวนราชการตาง ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทยใหบริการโอน

เงินอิเล็กทรอนิกสแกสถาบันการเงิน, กรมทะเบียนการคาใหบริการจดทะเบียนการคา เปนตน และ            

อาจจะนำไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นของภาครัฐเองเพื่อนำมาจำหนายผลิตภัณฑภาครัฐ เชนสลากกิน           

แบงรัฐบาลซ่ึงมีภาคเอกชนนำมาทำอยูกอน เชน Lottery online (มังกรฟา) ซ่ึงรับสลากกินแบงรัฐบาล

มาจัดการทางออนไลนและ สามารถหาผลกำไรไดอยางมหาศาล ซึ่งทางภาครัฐเองหากสามารถนำไป
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พัฒนาขึ้นมาเปนแอพพลิเคชั่นของภาครัฐเองคาดวานาจะสามารถสรางผลกำไรใหกับหนวยงานภาครัฐ

เพื่อนำมาพัฒนาหนวยงานและบุคคลากรของทางภาครัฐเพื่อใหประเทศมีบุคคลากรที่มีคุณภาพและ

พัฒนาประเทศใหกาวทันประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเปนประเทศพัฒนาแลว และในสวนธุรกิจE-Commerce เอง

นั ้น องคการภาครัฐบางแหงก็ไดมีสวนรวมกับภาคเอกชนจัดตั ้งโครงการตาง ๆ เชน “Stronger 

Together จากใจถึงใจสูไปดวยกัน” ประกอบดวยความรวมมือและโครงการท่ีลาซาดารวมกับพันธมิตร

ภาครัฐเพื่อมอบความชวยเหลือแกภาคสวนตาง ๆ ในสังคมไทย เชน ความรวมมือกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ในโครงการ “Young Smart Farmer” เพื่อติดอาวุธเกษตรกรรุนใหมใหประสบความสำเร็จ 

บนแพลตฟอรมออนไลน รวมถึงความรวมมือกับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในการจัด

แคมเปญ “Thai Fruits Golden Months” เพื ่อสนับสนุนเกษตรกรไทยใหสามารถขยายชองทาง

จำหนายสินคาเกษตรผานแพลตฟอรม ลดผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19, และลาสุด 

กรมราชทัณฑ รวมกับ ทางลาซาดา ซึ่งนับเปนแพลตฟอรม E-commerce ที่เรียกไดวาเปน อันดับ 1 

ในประเทศไทย เพื่อจำหนายผลิตภัณฑแฮนดเมดคุณภาพจากฝมือผูตองขัง เพิ่มโอกาสการจำหนาย

สินคาผานชองทางออนไลน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางรายไดใหผูตองขังเตรียมพรอม

เริ ่มตนชีวิตใหมในสังคมใหแกผู ตองขังในเรือจำผานรานคา “วันสุข” (Wansook) ซึ่งจะเห็นไดวา 

ภาครัฐเองก็สามารถใชประโยชนจาก E-Commerce เพื่อนำมาตอยอดและพัฒนาการบริหารและเพ่ือ

ชวยเหลือประชาชนในแตละภาคสวนได 
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แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

งานพิจารณาคำอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากรของสวนอุทธรณ           

พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
 

 

 

พสิษฐไกร ชิณวงศ0* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการทำงาน ปญหาและปจจัยที่สงผลกระทบตองาน

และแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อพัฒนาระบบงาน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบดวยการคนควาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง

จำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมีขอจำกัดดานกฎหมายเกี่ยวกับ

พยานหลักฐาน ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 1) ปจจัยภายนอกซึ่งไมสามารถ

ควบคุมไดคือใชเวลาติดตามเอกสารหลักฐานนาน แบบแจงการประเมินหรือคำอุทธรณไมชัดเจน  

ปจจัยภายในไดแก การเก็บขอมูลแบบแยกฝายไมเปนระบบ ไมมีฐานขอมูลคำวินิจฉัยอุทธรณใหสืบคน

ไดโดยงาย 2) บุคลากรไมเพียงพอ ขาดทักษะและความรูเกี่ยวกับสินคา 3) เครื่องมือไมเพียงพอและ            

ไมมีคุณภาพ 4) ขอจำกัดดานกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ขอเสนอแนะ 

1) ควรบังคับใชมาตรการเพิกถอนการประเมินอากรกรณีที่แบบแจงฯ ไมสมบูรณ 2) ระบบงาน

ควรมีฐานขอมูลดานคำวินิจฉัยคำอุทธรณ 3) จัดอัตรากำลังใหเพียงพอและพัฒนาทักษะความรู ที่

เกี่ยวกับสินคาที่หลากหลาย 4) ใชสภาพการปฏิบัติงานจริงเปนฐานในการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน

และออกแบบใหทันสมัยบนพื้นฐานของความปลอดภัยของขอมูล การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาแนวคิด

การบริการจัดการงานพิจารณาคำอุทธรณภายใตวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทาง            

การย่ืนคำอุทธรณผานระบบออนไลนภายใตขอจำกัดดานกฎหมายเรื่องพยานหลักฐาน 

คำสำคัญ: กรมศุลกากร การพิจารณาคำอุทธรณ  ปญหาและอุปสรรค  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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Guidelines for the application of information technology 
to optimize the consideration of tariff appeal Appeals section. 

Customs Tariff Division Customs Department 
 

 

 

Pasitkrai Chinnawong * 

     Abstract 
 
 This study aims to study the system of work. Problems and factors that affect 

the work and guidelines for the use of information technology to develop work systems. 

By using qualitative research methods consisting of document research In-depth 

interviews the study authors selected 20  specific informants. The adoption of information 

technology has legal limitations on evidence. Problems and obstacles affecting work 

performance 1 )  External factors that cannot be controlled are the long time required 

to follow up the evidence. Unclear assessment or appeal form. Internal factors included 

1 )  the data collection was not systematically separated, there was no database of 

appeals to be easily searched. 2 )  Inadequate personnel. Lack of skills and product 

knowledge 3 )  inadequate tools and lack of quality 4 ) Legal restrictions on evidence, 

Recommendations 1) Tax assessment revocation measures should be enforced in case 

of incomplete notification form. 2) The work system should have a database of appeals 

judgment. 3 )  Provide sufficient power rates and develop skills and knowledge related 

to various products. 4 )  Use real working conditions as a base for the development of 

work system programs and modern design. Flexible based on information security. 

 
* 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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Further research should look at the concept of appeals management services under the 

COVID-19 crisis and how to file appeals online under the legal constraints of evidence. 

 

Keywords: Custom,  Appeal Consideration, Barriers, Information technology 

1. บทนำ 

 ปจจุบันสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรมีคำอุทธรณคางพิจารณาจำนวนมากและมีแนวโนม                   

ที่จะสะสมเพิ่มขึ้น ดวยปริมาณคำอุทธรณที่มีมากจนลนทำใหระยะเวลาที่ผูอุทธรณรอคอยคำวินิจฉัย           

มีระยะเวลานานกวากรอบเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว ปจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กาวหนาไปมาก หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 

(โสภิณ โพยมรัตนสิน และวัฒนา อรามเธียรธำรง, 2563) ประโยชนและขอดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหลายขอไดแก ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานการจัดเก็บขอมูลปริมาณมาก การติดตอสื่อสารท่ี

รวดเร็ว การลดตนทุนและการขยายขอบเขตการติดตอประสานงานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชยังทำใหผู ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและมีความ               

พึงพอใจในขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นดวย (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ม.ป.ป: 23-26) 

ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพงานพิจารณาคำอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากรซ่ึงจะสงผลให                

การจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายควบคูไปกับการสรางความพึงพอใจใหแกผู เสียภาษี ผูวิจัยจึง

ตองการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของสวนอุทธรณพิกัดอัตรา

ศุลกากร ใหสามารถออกคำวินิจฉัยไดโดยเร็วและมีประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานพิจารณาคำอุทธรณของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากร  

 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค ขอขัดของ และปจจัยที่สงผลกระทบตองานพิจารณา                 

คำอุทธรณ 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานพิจารณาคำอุทธรณ 

3. ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากผูศึกษามองวาการวิจัย               

เชิงคุณภาพสามารถใหคำตอบการศึกษาวิจัยไดในเชิงลึกและสามารถนำไปสูการวิพากษ (Critical 

study) เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและสังเคราะหแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานพิจารณาคำอุทธรณ โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บขอมูล 2 เครื่องมือ ไดแก การศึกษาคนควา
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ขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง ไดแก 1) การศึกษาคนควาขอมูลจาก            

เอกสาร (Documentary research) ที่เกี่ยวของกับพิจารณาคำรองอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากร   

โดยศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประมวลวิธีปฏิบัติทางศุลกากรที่เกี่ยวของในการพิจารณา

คำอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากร เอกสารผลการดำเนินงานของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากร    

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2564 และการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ี

เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปจจุบัน รวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี ่ยวกับการ

ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหนวยงานภาครัฐ 2) การสัมภาษณเชิงลึกแบบ                   

ก่ึงโครงสราง (In-depth interview) เปนการสัมภาษณท่ีกำหนดประเด็นไวลวงหนา แตมีความยืดหยุน

ทั้งในการถามและการตอบ กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ในสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรโดยใช             

วิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

 ซึ ่งเปนการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling) เนื ่องจาก

ขอจำกัดของประเด็นศึกษาที่ตองอาศัยขอมูลจากผูที่มีประสบการณทำงานและมีความรูความเขาใจ

โดยตรงเกี่ยวกับงานพิจารณาคำอุทธรณจึงตองการตัวอยางที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะ            

ไดขอมูลอยางลึกซึ้งมากที่สุด โดยคัดเลือกจากผูใหขอมูลท่ีมีประสบการณและคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยจำนวน 20 คน แบงออกเปน 1) ผูบริหารสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากร (ผูใหสัมภาษณท่ี 1) 

จำนวน 1 ราย 2) เจาหนาท่ีธุรการสวน (ผูใหสัมภาษณท่ี 2) จำนวน 1 ราย ซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบ

เอกสารและลงทะเบียนรับคำอุทธรณ 3) เจาหนาท่ีธุรการฝาย (ผูใหสัมภาษณท่ี 3-4) จำนวน 2 ราย ซ่ึง

มีหนาที ่ในการตรวจสอบสิทธิ ์การยื ่นคำอุทธรณรวมถึงการรวบรวมและติดตามเอกสารหลักฐาน

ประกอบการออกแบบแจงการประเมินฯ 4) เจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณ (ผูใหสัมภาษณท่ี 5-14) 

จำนวน 10 ราย ซึ่งมีหนาที่ในการดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาคำอุทธรณ                

ทั้งจากผูออกแบบแจงการประเมินอากรและจากผูอุทธรณรวมทั้งการเสนอความเห็นเบื้องตนและ  

จัดทำสไลดสำหรับนำเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณเพื่อพิจารณาตามลำดับ 5) เจาหนาที่จัดทำวาระและสรุปการประชมุ (ผูใหสัมภาษณท่ี 15-20) 

จำนวน 6 ราย ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของในการจัดทำวาระและสรุปมติท่ีประชุม จัดทำรางคำวินิจฉัยอุทธรณ 

รวมถึงการเก็บรวบรวมและเผยแพรคำวินจิฉัยอุทธรณ 

4. รายงานผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 สวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากร มีภารกิจในการพิจารณาคำอุทธรณการประเมินอากรท่ี

เกี ่ยวกับประเด็นเรื ่องพิกัดอัตราศุลกากร ประเด็นเรื ่องอัตราอากรตามมาตรา 12 และมาตรา 14 

รวมถึงประเด็นเรื่องถิ่นกำเนิดสินคาและการยกเวนอากรตามภาค 4 แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 สวนอุทธรณฯอัตรากำลังรวม 44 อัตรา 
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 4.1 ระบบงาน เปนการศึกษาวิธีการทำงานของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรในกระบวน  

การทำงานดานการพิจารณาคำอุทธรณ จากผลการศึกษามีประเด็นที่นาสนใจโดยสรุปผลการศึกษา                

ไดดังนี้ 1) ระบบการลงทะเบียนรับคำอุทธรณ เจาหนาที่ธุรการสวนจะเปนผูตรวจสอบความครบถวน

และความถูกตองของเอกสารและกรอกขอมูลคำอุทธรณโดยใชโปรแกรมระบบอุทธรณพิกัด                   

อัตราศุลกากร 2) ระบบการตรวจสอบสิทธิการยื่นคำอุทธรณ เจาหนาที่ธุรการฝายจะทำหนังสือขอ

ขอมูลหลักฐานการออกแบบแจงการประเมินฯ เพื ่อใชสำหรับตรวจสอบสิทธิการยื ่นคำอุทธรณ                    

ผูใหสัมภาษณท่ี 3-4 ใหขอมูลทำนองเดียวกันวา ตองทำหนังสือราชการไปยังหนวยงานผูออกแบบ                 

แจงการประเมินฯ ซ่ึงตองใชเวลาระหวาง 6-12 เดือนจึงจะไดรับการตอบกลับและในหลายกรณีก็พบวา

ขอมูลที่ตอบกลับมานั้นไมครบถวนตองทำหนังสือสอบถามซ้ำทำใหเสียเวลา 3) ระบบการมอบหมาย

งานและการรายงานผลการปฏิบัติ หัวหนาฝายจะมอบหมายงานโดยการระบุชื่อจากนั้นเจาหนาท่ี

ธุรการฝายจะบันทึกขอมูลรายละเอียดคำอุทธรณลงในสมุดบัญชีรายการคำอุทธรณและสงใหเจาหนาท่ี

ที่ไดรับมอบหมายลงชื่อรับทราบ ผูใหสัมภาษณท่ี 3 ใหขอมูลวา นอกจากจะตองทำหนังสือราชการ                

ไปยังหนวยงานที ่ออกแบบแจงการประเมินฯ แลวยังตองลงขอมูลในสมุดบัญชีคำอุทธรณและ                 

ตองทำตาราง excel บันทึกขอมูลไว ผูใหสัมภาษณท่ี 4 ใหขอมูลวา เนื่องจากปจจุบันมีการยื่นคำขอ

อุทธรณเปนจำนวนมากควรใหยื่นคำขออุทธรณผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได 4) ระบบการเขียน 

เรื่องพิจารณาคำอุทธรณ ผลการศึกษาพบวาเจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณจะตองกรอกขอมูลลงใน

ตาราง excel ดวยตนเองซึ่งไมสามารถดึงขอมูลมาจากระบบสารสนเทศที่มีอยูออกมาใชไดโดยตรง    

ผูใหสัมภาษณท่ี 5-14 ใหขอมูลในทำนองเดียวกันวา เสียเวลาในการทำเอกสารสรุปรายละเอียด            

การอุทธรณและยังเห็นวาสาเหตุที่ทำใหการพิจารณาคำอุทธรณเปนไปดวยความลาชาคือขอมูลท่ี              

มีไมเพียงพอตอการพิจารณาอุทธรณทั้งจากเจาหนาที่ผูออกแบบแจงการประเมินฯ หรือจากผูอุทธรณ 

5) ระบบการนำเสนอเรื่องพิจารณาคำอุทธรณ เจาหนาที่ผู พิจารณาจะจัดเตรียมสไลดในรูปแบบ              

ไฟล power point และสงใหฝายเลขานุการเพ่ือเตรียมนำเสนอในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ผูใหสัมภาษณ

ท่ี 5-14 ใหขอมูลในทำนองเดียวกันที ่ว า จะตองจัดสรรเวลาเพื ่อทำสไลดสำหรับนำเสนอและจะ                 

ตองศึกษาทำความเขาใจเรื่องพิจารณาใหเขาใจอีกครั้ง 6) ระบบสงขอมูลและการเก็บรักษา เจาหนาท่ี  

ผู พิจารณาจะสงเอกสารที ่ผู อำนวยการอนุมัติแลวทั ้งหมดและสแกนเปนไฟล pdf สงไปยังฝาย

เลขานุการ การเก็บรักษาเรื่องพิจารณาอุทธรณคำอุทธรณที่อยูระหวางรอจัดเขาสูวาระการประชุมจะ

เปนหนาที่รับผิดชอบของฝายเลขานุการ สวนเรื ่องพิจารณาที ่ผานการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณเปนที่สิ ้นสุดแลวจะตองจัดเก็บใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย               

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะตองมีการเก็บรักษาไมนอยกวา 10 ป เจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณ

จะเปนผูรับผิดชอบการเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาอุทธรณทั้งหมด ผูใหสัมภาษณท่ี 4-15                     

ใหขอมูลวา คำอุทธรณที่ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนที่สิ้นสุดแลวไมมี     

ระบบการแจงกลับมายังเจาหนาที่ผูพิจารณาอยางเปนทางการและไมมีระบบเผยแพรขอมูลคำวินิจฉัย

ใหเจาหนาท่ีภายในทราบ 
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 4.2 บุคลากร เปนการศึกษาถึงความเพียงพอของอัตรากำลังเจาหนาที่ที่ไดรับการจัดสรรและ

ทักษะความรู ความสามารถของบุคลากรในสวนที ่เกี ่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก                  

ผลการศึกษามีประเด็นที ่นาสนใจโดยสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 1) ความเพียงพอของอัตรากำลัง                  

ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลในทำนองเดียวกันวา อัตรากำลังของเจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณ               

ไมเพียงพอและไมสัมพันธกับปริมาณคำอุทธรณที่มีอยูเพราะภาระงานที่มีอยูในความรับผิดชอบมี

ปริมาณมากจนทำไมทัน 2) ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลวา มีทักษะความรูทางดานการใชเทคโนโลยี

อยูในเกณฑดีเพียงพอตอการปฏิบัติงานแลว 

 4.3 งบประมาณ ผู ใหส ัมภาษณสวนใหญไมไดใหข อมูลที ่ช ัดเจนวาไดร ับการจัดสรร 

งบประมาณเพียงพอหรือไม อยางไร เนื่องจากไมไดเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณโดยตรง  

 4.4 เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษามีประเด็นที่นาสนใจโดยสรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ใหขอมูลดังนี ้ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลในทำนองเดียวกันวา เครื่องสแกนเนอร

ไมเพียงพอตอการใชงาน และไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอแตมีปญหาในเรื่อง

คุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่แตละเครื่องมีคุณภาพไมเทากัน มีซอฟทแวรคนละ ในดานระบบ

เครือขายและอุปกรณเชื่อมตอพบวาเกิดปญหาการลงชื่อเขาใชงานระบบทำไดยาก ในสวนของอุปกรณ

เครื่องมือสำหรับจัดเก็บผูใหสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลในทำนองเดียวกันวาตองจัดหาอุปกรณสำหรับ

เก็บขอมูลดวยตัวเอง 

 4.5 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศที่กรมศุลกากรมีอยู  

เปนระบบงานที่ออกแบบมาแบบแยกสวนกันตามภารกิจและอำนาจของแตละหนวยงาน ทำให                

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลไมคลองตัว หากตองการขอมูลเพิ่มเติมจะตองดำเนินการผาน                  

การทำหนังสือราชการ ผูใหสัมภาษณท่ี 4-15 ใหขอมูลในทำนองเดียวกันวาขอมูลสำคัญบางอยาง                

ไมสามารถเขาสืบคนขอมูลเอง ในบางกรณีพบวาลงขอมูลไวไมครบถวนทำใหตองทำหนังสือไป 

สอบถามหรือขอขอมูลจากหนวยงานเจาของขอมูลซึ่งทำใหเสียเวลา ผูใหสัมภาษณท่ี 20 ใหขอมูลวา 

เนื่องจากยังมีการสงมอบไฟลเรื่องพิจารณาคำอุทธรณในรูปแบบไฟล word การตั้งชื่อไฟลยังไมเปน

มาตรฐาน บางครั้งอาจจะตั้งชื่อยาวเกินไปทำใหเกิดปญหาในการบันทึกขอมูล นอกจากนี้ยังพบวา                 

มีกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลท่ีนาสนใจดังนี้ ภายใตขอจำกัดระบบสารสนเทศของกรมศุลกากร ยังพบวาแต

ละระบบงาน/ปุมคำสั่ง/ฐานขอมูล ยังเปนอิสระแยกจากกัน สงผลใหมีความคลาดเคลื่อนของขอมูล            

ที่ยังไมตรงกันยากตอการนำไปใช การเขาถึงขอมูลและการสืบคนขอมูลในบางรายการที่ไมครอบคลุม

ตัวสินคาสงผลใหตองสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล ในระบบสารสนเทศของหนวยงานยังไมมีฐานขอมูล

ที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยอุทธรณที่เพียงพอสำหรับการสืบคนมาใชอางอิงได เนื่องจากสินคาบางรายการ   

หรือสินคาที่มีลักษณะทำนองเดียวกันอาจเคยไดรับการวินิจฉัยแลวซึ่งหากสามารถสืบคนขอมูลมา               

เปนแนวทางในการพิจารณาก็จะทำใหสามารถเขียนเรื่องพิจารณาไดงายและรวดเร็วข้ึน  
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 4.6 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที ่เกี ่ยวของ เปนการศึกษาที่เนนถึงปญหาและขอจำกัด                

ในการปฏิบัติงานที่เกิดจากขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ผูใหสัมภาษณท่ี 1 ใหขอมูลวา 

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติยังเปนแบบดั้งเดิม ไมมีการปรับปรุงใหทันสมัยทำใหยังตองใชเอกสาร                 

ในรูปแบบกระดาษที ่มีการรับรองสำเนาถูกตองและยังไมสามารถใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสได               

เนื่องจากขอจำกัดในการฟองเปนคดีตอศาลในภายหลัง กฎหมายและระเบียบที่มียังไมเหมาะสม

เนื่องจากมีการกำหนดเพียงแตหนาที่และบทลงโทษของผูอุทธรณเทานั้น ไมมีการกำหนดบทลงโทษ               

ตอหนวยงานภายในกรมศุลกากรที่ไมดำเนินการตามที่สวนอุทธรณขอขอมูลเพิ่ม สงผลใหเกิดปริมาณ

งานคงคางจำนวนมากและยังไมมาตรการท่ีรองรับสำหรับคำอุทธรณท่ีมีขอเท็จจริงของสินคาไมเพียงพอ

ตอการจำแนกประเภทพิกัดของสินคา นอกจากนี้ยังพบวาพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ในบาง

มาตราท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอุทธรณยังคงไมสามารถปฏิบัติไดจริงเทาท่ีควร อาทิ เรื่องการกำหนด

ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนั้น เมื่อมาพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จริงแลวไมสามารถปฏิบัติตามนั้นได 

5. อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหผลการศึกษาที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณประกอบกับเอกสารทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย สามารถสรุป

ปญหาอุปสรรคการบริหารงานพิจารณาคำอุทธรณ มีประเด็นท่ีเปนปญหาอุปสรรค 4 ประเด็น ไดแก 

 ประเด็นแรก ดานระบบงานพบวา ระบบการยื่นคำอุทธรณเปนการยื่นเอกสารคำอุทธรณท่ี 

เปนกระดาษเทานั้น ผูอุทธรณตองเดินมายื่นคำอุทธรณที่สำนักงานศุลกากรหรือที่สวนอุทธรณพิกัด

อัตราศุลกากรสำนักงานสวนกลาง ไมสามารรถยื่นเอกสารทางระบบออนไลนไดเนื่องจากกฎหมาย

เก่ียวกับการอางพยานหลักฐานบัญญัติวาการอางเอกสารเปนพยานหลักฐานใหยอมรับฟงไดเฉพาะ

ตนฉบับเอกสารเทานั้น ผูศึกษาเห็นวาดวยขอจำกัดดานกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ตองใช

ตนฉบับสงผลทำใหยังมีความจำเปนตองมีขั ้นตอนการติดตามเอกสารตนฉบับจากผู เกี ่ยวของ ซ่ึง

ประเด็นเรื่องความรวมมือในการตอบกลับมีผลตอระยะเวลารอคอยการพิจารณาคำอุทธรณซึ่งเปน

ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  

 ประเด็นที่สอง ใชเวลานานในการติดตามเอกสารประกอบการพิจารณา พบวา จากสาเหตุ               

ที่การดำเนินการพิจารณาคำอุทธรณจะทำดวยความละเอียดรอบคอบทำใหธรรมชาติของงานพิจารณา

คำอุทธรณตองใชระยะเวลายาวนาน ประกอบกับหากไมไดรับความรวมมือจากผู ออกแบบแจง                

การประเมินฯ เทาที่ควรจะยิ่งทำใหระยะเวลาที่จะตองใชเพิ่มขึ้นไปอีก สอดคลองกับผลการศึกษา            

เรื ่องบทบาทของศาลภาษีอากรในการคุ มครองสิทธิของผู เส ียภาษีอากรในศตวรรษท่ี 21 ของ

สถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2552) ที่วา ปญหาสำคัญในการคุมครอง

สิทธิของผูเสียภาษีอากรเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีลาชายาวนาน…. 
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 ประเด็นที่สาม ดานการจัดเก็บขอมูลแบบแยกสวนและไมเปนระบบ ทำใหขอมูลไมเชื่อมโยง  

ไมสามารถสืบคนไดโดยสะดวก เกิดความซ้ำซอนในการทำงาน ทำใหเห็นวาระบบในการจัดเก็บขอมูล  

ที่มีในปจจุบันยังมีมิติดานกระบวนการเพื ่อใชในการบริหารที ่ไมสมบูรณ ตามแนวความคิดของ 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (ม.ป.ป.) ที่ว า ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดีนั ้นจะตองมีมิติดาน

กระบวนการเพื่อใชในการบริหาร คือ ความสามารถในการเขาถึง การมีสวนรวม และการเชื่อมโยง                  

ผูศึกษามีความเห็นวาการเก็บขอมูลแบบแยกสวนก็อาจจะตองดูตามบริบทของแตละงานยอยประกอบ

เนื่องจากขอมูลการพิจารณาคำอุทธรณเปนความลับของทางราชการทำใหตองจำกัดการเขาถึงขอมูล

เพื่อความปลอดภัยของขอมูลดังกลาว เพื่อใหเกิดการใชขอมูลสารสนเทศรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

อาจจะตองมีระบบในการรักษาความปลอดภัยจากการเขาถึงขอมูลเปนสำคัญ สอดคลองกับขอเสนอ

ของ แสงเดือน ยิ่งสัมพันธเจริญ (2561) ระบุไวในการศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน                

การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมที่วาควรคำนึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและระดับการเขาถึง                  

ขอมูลเปนสำคัญ 

 ประเด็นที่ส่ี ดานบุคลากร พบวา อัตรากำลังในสวนของเจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณยัง                   

ไมสัมพันธกับปริมาณคำอุทธรณที่มีอยู ผูศึกษาเห็นวาเนื่องจากปริมาณคำอุทธรณคางพิจารณาที ่มี               

อยูลน การจัดสรรอัตรากำลังมาสนับสนุนอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญ อยางไรก็ดีก็ยังมีปจจัยอ่ืน

ประกอบดวย สอดคลองกับการศึกษาของบดินทร อารีย ในป พ.ศ. 2562 ที่วา ปญหาและอุปสรรคใน

การพิจารณาคำรองอุทธรณของเจาหนาที่สวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรที่ทำใหไมสามารถดำเนินการ

พิจารณาไดตามกรอบเวลาที่บัญญัติไวขึ้นอยูกับปจจัยสองประการ ประการแรกเปนปจจัยภายนอก

ไดแก ขอมูลรายละเอียดของสินคาที ่ได ร ับจากผู อ ุทธรณและเอกสารหลักฐานที ่เกี ่ยวของกับ                      

การพิจารณาอุทธรณ.... ประการที่สองเปนปจจัยภายในไดแก ภาระงานและสมรรถนะของเจาหนาท่ี                 

ผูพิจารณา ผูศึกษาเห็นวา ในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกนี้จะตองไดรับความ

รวมมือในการแกปญหาแบบบูรณาการระหวางหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ในดานทักษะและความรู

ความสามารถดานเทคโนโลย ี

 ผลจากการศึกษาพบวา บุคลากรของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรมีทักษะทักษะและ  

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ี แตอยางไรก็ตาม ผูศึกษา

เห็นวา ในโลกยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยียังมี              

ความจำเปนที่จะตองทำอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ บุญอนันต พินัยทรัพย 

(2563) ที่วา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตัวแปรที่สำคัญที่สุดไมใชเทคโนโลยีแตเปนความคิด              

ของคน เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกและชวยใหคนทำงานไดงายข้ึน 

แตตองรูจักการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชงานดวย  
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 ประเด็นที่หา เรื่องเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน พบวา ในสวนฮารดแวร หนวยงานมี 

การสนับสนุนเครื ่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ แตกลับพบวามีประสิทธิภาพไมเทากัน เครื ่อง

สแกนเนอรมีนอยทำใหตองเสียเวลารอใชงาน ในสวนซอฟทแวรมีความหลากหลายรุน ทำใหเกิดปญหา

ในทางเทคนิคเมื ่อมีการสงไฟลขอมูล โปรแกรมระบบงานพิจารณาอุทธรณที ่มีอยู ยังไมสามารถ                      

ใชประกอบการทำงานไดจริง ผูศึกษาเห็นวา ปญหาเรื่องคุณภาพคอมพิวเตอรแตละเครื่องไมเทากันนั้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบมีแผนที่จะเปลี่ยนตามอายุการใชงานอยูแลว สวนปญหาไมสามารถเขาใชงาน

ระบบสารสนเทศที่มีอยูหรือกรณีเขาไปใชงานแลวเกิดปญหาแลวตองการแกไขจะตองมีขั้นตอนใน            

การดำเนินงานที่ยุงยาก เหลานี้เปนปญหาที่เกิดจากขอจำกัดภายใตระบบราชการ ในสวนของอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่แตละคนจะมีการจัดหามาเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก

การทำงานของตน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา กรมศุลกากรมีแนวทางการใชระบบการทำงาน

และจัดเก็บขอมูลบนเคลาด (Thai customs cloud data sharing) ซึ่งอยูระหวางทดลองใชและมี             

การจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บให 100 GB หากระบบดังกลาวนี้สมบูรณอาจจะลดปญหาการที่จะตอง

จัดหาอุปกรณสำหรับบันทึกขอมูลมาใชเอง  

 ประเด็นที ่หก ดานขอจำกัดจากกฎหมาย พบวา เนื ่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำใหกฎหมายยังไมสามารถปรับเปลี่ยนไดทันและจากขอจำกัดของการ

ทำงานของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรท่ีจะตองเก่ียวเนื่องกับกระบวนการทำงานของศาลท่ีมีระบบ

ระเบียบและแบบแผน และดวยการที่ในระบบศาลยุติธรรมเองเปนระบบราชการ การจะเปลี่ยนแปลง

หรือการพัฒนาในดานใดก็ตามจะตองไดรับความรวมมือรวมใจจากผูเก่ียวของทุกภาคสวน ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดรูปแบบโครงสรางขององคการ ของ Henry Mintberg (พลอย สืบวิเศษ (2561) ท่ีวา รูปแบบ

โครงสรางองคการระบบราชการแบบเครื่องจักรกลมีจุดดอยคือ การคิดสรางสรรคในการพัฒนางานต่ำ 

เนื่องจากความคิดถูกครอบงำดวยกฎระเบียบและมาตรฐาน ผูศึกษาเห็นวา การท่ีกฎหมายและระเบียบ

เกี ่ยวกับการพิจารณาความแพงที ่ตองใชเอกสารตนฉบับเทานั ้นทำใหกลายเปนขอจำกัดที ่ทำให                    

ไมสามารถยื่นเอกสารเก่ียวกับคำอุทธรณผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ผูศึกษาเห็นวา ขอจำกัด

หนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศคือสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข ปลอมแลงหรือทำเลียนแบบไดงาย ทำให

เห็นวายังมีความจำเปนท่ีจะตองใชเอกสารประกอบการพิจารณาคำอุทธรณท่ีเปนกระดาษ 

6. ปญหาและอุปสรรค 

 จากผลการศึกษาพบวาปญหาอุปสรรคที่สำคัญที่จะมีผลตอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในงานพิจารณาคำอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากร พบดังนี้ 

 6.1 ดานการบริหารจัดการระบบงาน ประกอบดวย 1) ระบบงาน ดวยขอจำกัดดานกฎหมายท่ี

เกี ่ยวกับพยานหลักฐาน ทำใหยังมีความจำเปนที่จะตองมีการรับอุทธรณและการรวบรวมขอมูล

ประกอบการพิจารณาเปนระบบการใชเอกสารกระดาษ ระบบในการจัดเก็บขอมูลยังเปนแบบการแยก
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การจัดเก็บในแตละฝายทำใหขอมูลไมเชื่อมโยง 2) บุคลากร พบวา อัตรากำลังที่ไดรับการสนับสนุน 

งานยังไมเหมาะสม 3) เครื่องมือ พบวาขาดเครื่องสแกนเนอรเพื่อใชในการทำงาน สวนคอมพิวเตอร             

ท่ีไดรับการสนับสนุนมีซอฟทแวรหลากหลายรุนและไมทันสมัย  

 6.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีปญหาการลงชื่อเขาใชงานระบบยากหรือไมสามารถ

เขาใชงานได โปรแกรมระบบงานพิจารณาอุทธรณไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและ                

ไมตอบสนองตอความตองการใชงานจริง มีขอจำกัดดานการนำเขาขอมูล ระบบไมไดมีการออกแบบ

รองรับการใชงานใหม และระบบไมเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น นอกจากนี้ยังพบวา หนวยงาน               

ไมมีระบบฐานขอมูลดานคำวินิจฉัยอุทธรณ  

 6.3 ดานกฎหมาย ยังมีขอจำกัดในการปฏิบัติงานจริงเนื ่องจาก พระราชบัญญัติศุลกากร                

พ.ศ. 2560 บัญญัติใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาคำอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน              

180 วัน หลังจากท่ีไดรับเอกสารขอมูลครบถวน แตในการปฏิบัติจริงมีหลายข้ันตอนทำใหการตีความวา

ความครบถวนของเอกสารคำอุทธรณจะตองเริ ่มนับความครบถวนตั้งแตขั ้นตอนไหน ในสวนของ

กฎหมายวาดวยพยานหลักฐานก็เปนขอจำกัดในการพัฒนาระบบการยื่นเอกสารคำอุทธรณดวย              

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 7.1 สรุปผลการศึกษา จากการคนควาเรื่อง “แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิจารณาคำอุทธรณดานพิกัดอัตราศุลกากรของสวนอุทธรณพิกัดอัตรา

ศุลกากรกองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร” พบวา ปญหาอุปสรรค ที่เปนขอจำกัดคือกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับเอกสารพยานหลักฐานที่ตองเปนตนฉบับตัวจริงเทานั้น โดยผลการศึกษาพบวาสภาพ            

การทำงานของสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรมีขอจำกัดในประเด็นตางๆ ไดแก 1) ปญหาระบบงาน  

ในปจจุบันที่สงผลกระทบตอการทำงาน จำแนกไดเปน 2 สวนไดแก สวนแรกเปนปญหาจากภายนอก  

ไมมามารถควบคุมได อาทิ การลงขอมูลไมครบถวนและการไมใหความรวมมือเทาท่ีควรจากผูเก่ียวของ 

สวนที ่สองเปนปญหาจากระบบการทำงานภายในของสวนอุทธรณพิก ัดอัตราศุลกากร ไดแก                      

ยังมีระบบงานยังมีความจำเปนตองใชกระดาษ การเก็บขอมูลแบบแยกฝาย เครื่องคอมพิวเตอรแตละ

เครื่องมีซอฟทแวรเปนคนละรุ นนอกจากนี้ยังมีปญหาเรื ่องการสื่อสารภายในหนวยงานเองที ่ไมมี                 

ระบบการสื่อสารที่เปนมาตรฐานซึ่งจะสงผลตอแผนการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละคน                 

2) ปญหาอัตรากำลังไมเพียงพอและเจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณขาดทักษะดานความรูเกี่ยวกับสนิคา 

3) ปญหาเครื่องสแกนเนอรไมเพียงพอ 4) ปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานจึงมีความ

จำเปนที่จะตองใชเอกสารที่เปนกระดาษตนฉบับ เอกสารที่เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสอาจจะไมสามารถใช

เปนพยานหลักฐานในชั ้นศาลได จึงทำใหการทำงานในการรวบรวมพยานหลักฐานตองใชเวลา             

คอนขางนาน 
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 7.2 ขอเสนอแนะ เปนแนวทางที่ไดรับขอแสนอแนะจากผลการศึกษาที่ไดจากผูใหสัมภาษณ 

ซึงถือไดวาเปนผูที ่มีความเกี่ยวของกับระบบงานโดยตรงในฐานะเปนผูปฏิบัติงาน และจากผูที ่มี

ประสบการณในงานพิจารณาคำอุทธรณในฐานะผูบริหาร และเปนขอเสนอที่ผู ศึกษาเห็นวาควร

เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการทำงานโดยรวม ไดแก  

  7.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หากตองการใหการพิจารณาอุทธรณมีประสิทธิภาพ

ในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณแลวควรบังคับใชมาตรการเพิกถอนการประเมินอากรในกรณีท่ี

แบบแจงการประเมินอากรไมมีมาตรฐานในการประเมินอากร 

  7.2.2 ขอเสนอในทางปฏิบัติ ดานระบบงาน เปนการนำเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีควรมี

การดำเนินการในปจจุบันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ไดแก ควรมีโปรแกรมการทำงานท่ี

อยูบนฐานขอมูลเดียวกันและมีการออกแบบใหตอบสนองความตองการใชงานจริง และใหมีพื้นที่เก็บ

ขอมูลที ่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ควรจัดใหมีฐานขอมูลดานการวินิจฉัยคำอุทธรณเพื ่อให            

สามารถสืบคนมาใชอางอิงในการเขียนเรื่องพิจารณาคำอุทธรณไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 3) ควร               

จัดใหมีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธถึงกิจกรรรมและการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับ   

การพิจารณาคำอุทธรณ ควรจัดสรรอัตรากำลังใหเพียงพอกับปริมาณงานโดยเนนใหเกิดการแกปญหา

เรื่องการขาดแคลนเจาหนาท่ีในระยะยาว เจาหนาท่ีควรไดรับการอบรมดานทักษะและความรูท่ีเก่ียวกับ

การพิจารณาสินคาท่ีหลากหลาย ในกรณีท่ีตองใชความรูในเชิงลึกเฉพาะทางอาจจะพิจารณาใหสามารถ

ใชเจาหนาท่ีภายนอกหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความรูเฉพาะดาน 

  7.2.3 ขอเสนอในทางเทคนิค ไดแก โปรแกรมระบบงานควรพัฒนาในรูปแบบ Web 

Application บนฐานขอมูล Web Base เพราะงายตอการบริหารจัดการ ในการพัฒนาโปรแกรม

ระบบงานควรใชสภาพการปฏิบัติงานจริงเปนฐานสำหรับการออกแบบโปรแกรม โดยเนนใหมีการ

ออกแบบที่ทันสมัยและยืดหยุนสามารถพัฒนาตอยอดไดแตตองอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย             

ของขอมูล 

  7.2.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ไดแก 1) การศึกษาแนวคิดการบริการจัด 

การงานพิจารณาคำอุทธรณภายใตวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากคำอุทธรณดานพิกัด

อัตราศุลกากรยังคงมีเขามาใหมอยูเสมอแมในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น

เพื่อใหงานพิจารณาคำอุทธรณเปนไปอยางตอเนื่องจึงควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการดำเนินงาน

ในชวงสภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะในสวนของงานจัดการประชุมเพื ่อพิจารณาคำอุทธรณที ่เปนการ

พิจารณาของคณะกรรมการหลายทาน 2) การศึกษาแนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณเพื่อพิจารณาคำอุทธรณและการลงมติผานระบบออนไลน  3) การศึกษาแนวทางการยื่นคำ

อุทธรณผานระบบออนไลน เนื่องจากในปจจุบันเปนยุคของขอมูลดิจิทัล ภาครัฐมีนโยบาลการทำงาน

แบบระบบราชการ 4.0 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

 กรณีศึกษา พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 
 

 

 

พัชร ีอ่ินคำ 0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การวิจัย ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานขายยา

บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานขายยา และเพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานขายยา ดานปจจัยลักษณะ

สวนบุคคล ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณจากการทำงาน การศึกษานี้ 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือพนักงานขายยาบริษัท

เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด โดยใชกลุมตัวอยางจำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชโปรแกรมสำเร็จรูปSPSS เพื่อประมวลผลขอมูล โดยการหา

คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความแปรปรวนทางเดียว               

F-test One-way ANOVA และการหาคาความสัมพันธ โดยการหาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบ            

เพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล รายไดเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานขายยา              

ที่แตกตางกัน จะมีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานขายยาท่ีแตกตางกัน จะมีความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดวยเชนกัน สวนการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด พบวา ความผูกพันตอองคการโดยรวมมี 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยตัวแปรดานความสำคัญของงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ปจจัยดาน

ประสบการณจากการทำงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา ดาน

ความสำคัญของงาน ดานความสำคัญของตนตอองคการ และดานความพึ่งพิงไดขององคการ มีคา

ความสัมพันธกันเปนเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งก็สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไวดวย           

เชนกัน ดังนั้น บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ควรจัดกิจกรรม เพื่อสรางความผูกพันใหแก

พนักงาน และอาจจะทำสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อสรางปจจัยจูงใจ หรือปจจัยค้ำจุนใน           

ทุก ๆ ดานใหดีข้ึน 
 
คำสำคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน  พนักงานขายยา  ความผูกพันองคการ 

1. บทนำ 

 ในปจจุบันแนวโนมของกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลก ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดสง 

ผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผูคนโดยเฉพาะคนรุนใหมที่กำลังกาวเขามามีบทบาทในตลาดแรงงาน 

ในปจจุบันไดมีพฤติกรรม และความคิดแตกตางจากคนรุนกอน ซึ่งปรากฏการณที่เกิดขึ้นเหลานี ้สง           

ผลตอพฤติกรรมการเรียนรู การทำงาน และการใชชีวิตของคนในสังคมอยางมาก และการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในองคการก็มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

เชนเดียวกัน สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสภาพแวดลอมของการทำงานท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจึงสงผลใหองคการตางๆตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหารโครงสรางองคการเพื่อให

สอดคลอง และทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันใหประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยก็ถือวาเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง และทาทายความสามารถ

ของผูบริหารดวย และในปจจุบันจะเห็นไดวาธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและการจัดจำหนายยาและเวชภัณฑ

เปนหนึ่งในธุรกิจที่สรางรายไดเปนจำนวนมากใหกับประเทศทั่วโลก จากการที่เปนธุรกิจที่มีศักยภาพ          

ในการทำกำไรไดดี จึงมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด เปาหมายสูงสุดของ              

ทุกองคการธุรกิจ คือการสรางผลกำไรสูงสุดใหแกผูถือหุนหรือผูประกอบการ ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งผล

กำไรสูงสุดนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดำเนินงานขององคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ            

เพิ่มยอดขาย ลดตนทุน จนนำไปสูการสรางผลกำไรสูงสุดใหกับองคการ การที่องคการจะบรรลุถึง

จุดมุงหมายดังกลาวนั้นจำเปนตองมีปจจัยเขามาเกี่ยวของอยางนอย 4 ประเภทคือ บุคคล (Man) 

เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด    

คือ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ไดแก องคความรู ทักษะ และความ

ชำนาญ รวมถึงการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที ่มีตอองคการเปนสิ่งที่มีความสำคัญเปน           

อยางยิ่ง เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด และมีการเจริญเติบโตอยางม่ันคงยั่งยืน  



พัชรี อิ่นคำ 
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ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การรวบรวมทั้งปจจัยดานเวลา ความสามารถ และปจจัยดาน

ทรัพยากรตาง ๆ ของตนเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานขององคการ ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพันท่ี

ยั ่งยืนตอไป ถาหากพนักงานมีความผูกพันตอองคการ จะทำใหพนักงานอยูกับองคการไดนาน มี             

ผลการดำเนินงานไดดี ซึ่งจะนำไปสูผลกำไรตอหุนที่ดี (EPS) นอกจากนี้ ยังสงใหเกิดความจงรักภักดี              

ตอลูกคา เนื่องจากพนักงานจะตั้งใจ และทุมเทในการผลิตหรือใหบริการแกลูกคาดวยความเอาใจ                 

ใสสงผลใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจขององคการ 

 บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด เปนบริษัทจัดจำหนายผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ และสินคาอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล  

ปจจุบัน บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด ไดมีการพัฒนาการผลิต การทำการตลาด และการ

จำหนายผลิตภัณฑกลุมบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑยาตามใบสั่งแพทย และผลิตภัณฑยาจำหนายหนา

เคานเตอรสุขภาพภายใตเครื่องหมายการคา “Mega We Care” ของบริษัท ผานเครือขายการจัด

จำหนายของบริษัท และผูจัดจำหนายภายนอกใน 29 ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และไดตั้งโรงงานผลิตใน

ประเทศออสเตรเลียรวมถึงประเทศไทยดวย อีกทั้งบริษัทยังมีการนำนวัตกรรมใหมเขามาใช และ           

ใหการบริการอันหลากหลาย ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท เพื่อใหบริษัทดานการดูแลสุขภาพ   

ไดตระหนักถึงศักยภาพของตลาดการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกา 

ตะวันออกกลาง ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และเขาถึงไดกลุมลูกคาอยางเต็มรูปแบบ บริษัทจึงไดมี           

การกำหนดเปาหมายของการใหบริการที่ชัดเจนเพื่อมุงตอบสนองตอความตองการของลูกคา บริษัท

เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด มีหนวยงานภายในประเทศไทย ประกอบไปดวย ฝายผลิต ฝายขาย 

ฝายการตลาด ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายธุรการ ตลอดจนพนักงานคลังสินคารวมถึงพนักงานขับรถ  

หนวยงานตาง ๆ ถูกขับเคลื่อนดวยพนักงานจำนวนหลายพันคนซ่ึงพนักงานขายเปนสวนท่ีมีความสำคัญ

มากที่สุด และจากเหตุผลดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน          

ตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด โดย

ตองการที่จะศึกษาวาพนักงานขายยามีความผูกพันตอองคการเปนอยางไรเพื่อใหไดทราบขอเท็จจริง    

อันจะนำไปสูการพัฒนา และการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานขายยาเพื่อใหมีความผูกพันตอองคการ 

และเพ่ือเปนประโยชนในการออกแบบ และพัฒนาองคการใหมีความเหมาะสมซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะทำให

องคการนั้นแกไขปรับปรุงเพ่ือความสำเร็จขององคการตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟ    

ไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตัวแปรอิสระจากนักวิชาการจากหลากหลาย

แหลงที่มา ไดแก Steers (1977,อางถึงใน ธนรัฐ นาทอง, 2556)  ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีปจจัยที่มี       

ผลตอความผูกพันขององคการ โดยแบงออกเปน 3 ปจจัย ดังนี้ 1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 2. ปจจัย

ลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ 3. ปจจัยดานประสบการณจากการทำงาน  Allen and Meyer (1990,           

อางถึงใน สมจิตร จันทรเพ็ญ, 2557) มีทัศนะวาความผูกพันตอองคการเปนภาวะทางจิตใจที่ทำให

บุคคลมีความยึดมั่นตอองคการ แบงเปน 3 แนวทางคือ และ แนวคิดทฤษฎีจากสมาคมการจัดการ           

งานบุคคลแหงประเทศไทย (2549, อางถึงใน วนิดา เหรียญจิโรน, 2553)  ไดศึกษาถึงปจจัยของความ

ผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 4 ดาน คือ 1. ดานองคการ (Company) 2. ดานงาน (Job) 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 4. ดานภาวะผูนำ (Leadership) 

ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดของ Steer และนำกรอบแนวคิดในการวิจัยของ ธนรัฐ นาทอง (2556) นำมา

ปรับใหสอดคลองในเรื ่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคการ โดยตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก  

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณในการทำงาน  นอกจากนี้

ผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดในการวิจัยของ สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) นำมาปรับใหสอดคลองในเรื่อง

ความผูกพันในองคการ โดยตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนขององคกร และ 

ความปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพในองคการ 

 3.1 แนวคิดทฤษฎีปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

  Steers (1977, อางถึงใน ธนรัฐ นาทอง, 2556) กลาววา ปจจัยเบื้องตนของความผูกพันตอ

องคการ และแบงปจจัยออกเปน 3 ประเภทใหญคือ 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Person Characteristics) ไดแก อาย ุระดับ 

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทำงานในองคการ และระดับตำแหนง 

2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีผูปฏิบัติงาน

รับผิดชอบอยู ไดแก ความมีอิสระในการทำงาน ความกาวหนาในงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน 

งานท่ีโอกาสปฏิสังสรรคกับผูอ่ืน และผลปอนของงาน 

3. ประสบการณจากการทำงานในองคการนั ้น (Work Experiences) หมายถึง 

สภาพการทำงานที่ผูปฏิบัติไดรับ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสำคัญตอองคการ ทัศนคติตอเพื่อน

รวมงานและองคการความเชื่อถือไดขององคการ ความพึ่งพาไดขององคการ และความคาดหวังที่จะ

ไดรับการตอบสนองจากองคการ 

  สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549, อางถึงใน วนิดา เหรียญจิ

โรน,2553) ไดศึกษาถึงปจจัยของความผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 4 ดาน คือ 
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  1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบายกลยุทธใหกับทุกหนวยงาน 

การจัดใหมีช องทางเพื ่อสื ่อสารกับพนักงาน การเปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็น การสราง

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทำงานโดยรวมอยูในระดับดี 

และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ในองคการ 

  2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม

อุปกรณเครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

และพนักงานมีรูปแบบการทำงานท่ีสอดคลองกับองคการ 

  3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก           

การวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทำขีดความสามารถ (Competency) 

ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความมั่นคงในการทำงาน พนักงานมีโอกาสเรียนรูและเติบโต

ในท่ีทำงาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

  4. ดานภาวะผูนำ (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามี           

การใหคำแนะนำ และแนวทาง ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และผูบังคับบัญชา 

มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

 3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 Porter and Steers (1982, อางถึงใน ธนรัฐ นาทอง, 2556) ไดแบงประเภทของความผูกพัน

ตอองคการเปน 2 ประเภท ซึ ่งนิยมไปใชอยางกวางขวาง ไดแก แนวคิดท่ี 1 ประเภท ทัศนคติ 

(Altitudinal Type) ซึ ่งถือวาความผูกพันตอองคการเปนทัศนคติที่สงผลกระทบตอความสัมพันธ

ระหวางพนักงานกับองคการ เปนการแสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรูสึกผูกพันกับองคการ        

อยางแนบแนน เนื่องจากมีความเชื่อในเปาหมายและคานิยมของความตั้งใจที่จะทุมเทความพยายาม          

เพี ่อองคการ และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที ่จะอยู จะอยู กับองคการ นักทฤษฎีที ่เชื ่อตาม          

แนวคิดนี้จะมองความผูกพันตอองคการวาเปนบางสิ่งที่อยูในกลองดำ ซึ่งถูกกำหนดจากทั้งองคการ  

และตัวบุคคล เชน ลักษณะสวนบุคคล บทบาทที่เกี่ยวของ ลักษณะโครงสรางองคการ ซึ่งมีผลกระทบ

ตอผลลัพธตาง ๆ เชน การลาออกจากงาน การตรงตอเวลา ความพยายามในงาน และพฤติกรรมการ 

ใหความรวมมือ แนวคิดท่ี 2 คือ ประเภทพฤติกรรม (Behavioral Type) มองวาความผูกพันตอองคการ

เปนกระบวนการที่บุคคลเขามาสูองคการ โดยสรางความผูกพันขึ้นเพื่อผลประโยชนของตนเองมิใช          

เพื่อองคการ มีสาระสำคัญวาการลงทุนเปนสาเหตุทำใหบุคคลเกิดความรูสึกผูกพัน โดยสิ่งที่ลงทุนไป 

เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ ระยะเวลา เปนตน ทำใหเขาไดรับผลประโยชนตอบแทนจากองคการ 

เชน คาตอบแทน และสิทธิประโยชนตาง ๆ การเลื่อนตำแหนง การลาออกจากงานจะทำใหเขาสูญเสีย

ประโยชนนั้นเอง 
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  Allen and Meyer (1990, อางถึงใน สมจิตร จันทรเพ็ญ, 2557) มีทัศนะวาความ

ผูกพันตอองคการเปนภาวะทางจิตใจท่ีทำใหบุคคลมีความยึดม่ันตอองคการ แบงเปน 3 แนวทางคือ 

  1. แนวทางที่เนนความผูกพันทางอารมณ (Affective Attachment) เปนแนวคิดท่ี

ไดรับความนิยมมากที่สุดในการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ เปนการแสดงถึงความยึดติด

ทางดานจิตใจของบุคคลตอองคการ การเขาไปเกี่ยวของ และเต็มใจที่จะเปนสมาชิกขององคการ             

ซึ่งบุคคลอยูไนองคการนั้นเพราะวาเขาตองการจะอยู เนื่องจากไดรับประสบการณไนการทำงานที่นา   

พึงพอใจจากองคการ ตลอดจนไดรับความพึงพอใจ ในการ ไดรับการตอบสนองการคาดหวังความ

ตองการพื ้นฐานของบุคคล ซึ ่งจะทำใหพัฒนาการผูกติดทางอารมณตอองคการ อยางไรก็ตาม

องคประกอบดานนี ้ก็ยังขึ ้นอยู กับลักษณะขององคการดวย คือ เปนองคการ ที่มีการบริหารแบบ             

การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ หรือคุณลักษณะภายในตัวยุคคลบางอยางรวมดวย เชน ความเชื่อ

อำนาจภายในตน จะมีสวนชวยพัฒนาความผูกพันดานนี้ การจัดสภาพงานที่พึงพอใจ โอกาสในการได

พัฒนาทักษะในงาน การไดเขาไปเก่ียวของกับงาน การสนับสนุนทางสังคม 

  2. แนวทางที่เนั้นความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดงถึง

การที่บุคคลผูกพันกับองคการของตนเอง เนื่องมาจากการรับรูวาถ้ำออกจากองคการไปแลวจะเสีย

ผลประโยชนที่ตนไดลงทุนไวกับองคการ ขณะเดียวกันก็รับรูถึงการขาดทางเลือกของตนเองหรือรับรู        

ถึงทางเลือกที่มีจำกัด ทำใหบุคคลอยูกับองคการเพราะจำเปนตองอยู พัฒนาความผูกพันดานนี้ได         

โดยใหพนักงานไดลงทุนท่ีการลงทุนนั้นจะสูญหายไปหรือลดลงเม่ืออกจากองคการ 

  3. แนวทางที ่เนนความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ี

บุคคลรบัรูถึงพันธะของตนตอองคการ ซ่ึงเปนผลมาจากสองตัวแปร ไดแก 

   3.1 การหลอหลอมทางสังคม (Socialization) ซึ่งแบงไดเปนการหลอหลอม

ทางครอบครัว และการหลอหลอมในองคการ เชน จากวัฒนธรรมขององคการเพื่อสรางคุณคา และ

ความจงรักภักดี 

   3.2 การแลกเปลี่ยน (Exchange) เชน การไดรับรางวัล ไมวาจะเปนรางวัล

ทางสังคม และรางวัลจากองคการ หรือการลงทุนขององคการในตัวบุคคล เชน การพัฒนาพนักงานดวย

การฝกอบรม การใหทุน ทำใหบุคคลรูสึกผูกพันเพ่ือตอบแทนองคการเปนความรูสึกวาควรจะอยู 

   สุวรรณี โกเมศ (2554) ไดสรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยตาง ๆ 

เก่ียวกับการศึกษาหัวขอความผูกพันในองคการไวดังนี้ 

   1) ความเชื ่อและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร หมายถึง  

ความยึดม่ัน ตระหนักและยอมรับเปาหมายองคกร เปนความตั้งใจของบุคคลในองคกร และจุดมุงหมาย

ขององคกร ควรเปนจุดมุงหมายเดี่ยวกัน นอกจากนั้น บุคคลที่มีความผูกพันตอองคกรจะมีบรรทัดฐาน 

และคานิยมเปนของตนเอง และสอดคลองกับบรรทัดฐาน และคานิยมขององคกรเชนกันซึ่งความเชื่อ 
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และคานิยมดังกลาวเปนความรู สึกของบุคคลที ่แสดงตนเปนอันหนึ ่งอันเดียวเดียวกันกับองคกร 

ความรูสึกนี้มุงเนนไปท่ีความเต็มใจของบุคคลท่ีมีความมุงม่ันซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งใหองคกรบรรลุเปาหมาย

ดวย จากที่กลาวมาแลวทำใหเขาใจไดวาบุคคลที่มีความผูกพันตอองคกรจะแสดงออกถึง ความเชื่อ    

และยอมรับเปาหมายและคำนิยมองคร และในทำนองเดียวกันที่มีความผูกพันตอองคกร ก็ยอมที่จะ

แสดงออกถึงความเชื่อ และยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกรที่ตนปฏิบัติงานตั้งใจ และ

เลื่อมใสศรัทธาพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

   2) ความเต็มใจปฏิบัติงานที่จะทำประโยชนในองคกร หมายถึง ความเต็มใจ

ของบุคคลที่ยินดีจะใชพลังกาย ความศรัทธาเพื่อทำงานใหกับองคกรเต็มไปดวยความจงรักภักดีตอ

องคกรที ่ปฏิบัติงานอยู ความพยายามนั ้นเปนสภาวะที ่แสดงใหเห็นถึงสภาพของการปฏิบัติงาน          

ตามบทบาทหนาที ่ของตนเองอยางเต็มที ่เพื ่อความกาวหนาและประโยชนขององคกรมีผลทำให            

การปฏิบัติงานอยูในระดับเหนือคนอื่นแสดงใหเห็นพฤติกรรมการทำงานโดยบุคคลจะมีความพยายาม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององคกร เชน การทำงานตรงตามเวลา การพยายามที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  

เต็มเวลา การไมยอมจะมาทำงานสายกวาปกติตามเงื่อนไขขององคกร ตลอดจนการแสดงพฤติกรรม  

การทุมเทใหกับองคกรดวยการไมยอมลาออกจากองคกร ความพยายามนั้นเปนผลจากความสัมพันธ

ระหวางบุคคลที่มีตอองคกร ที่องคกรใหรางวัลหรือเงินแกบุคคล และบุคคลไดตอบแทนดวยการ              

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปะโยชนตอองคกรอยางทุมเท หากบุคคลใดขาดความเต็มใจและความพยายามท่ีจะ

ทำงานใหองคกรแลวจะเกิดผลเสียอยางใหญหลวงตอองคกร คือบุคคลอาจจะลาออกจากองคกรหรือ             

มีความจำเปนที่จะตองอยูกับองคกรอื่น บุคคลจะทำงานดวยความไมเต็มใจและพึงพอใจจะไมตั ้งใจ

ปฏิบัติงาน นับวาเปนการสูญเสียทรัพยากร ไดแก เงินเดือน คาจาง หรือสวัสดิการ ตลอดจนบรรยากาศ

ในองคกร ทำใหบุคคลขาดอัธยาศัยท่ีดีตอกันในการปฏิบัติงาน 

   3) ความปรารถนาอยางแรงกลาในการรักษาสถานภาพเปนสมาชิกของ

องคกร หมายถึงความตองการและยึดมั่นอยางยิ่งที่จะคงความเปนสมาชิกขององคกร เปนความรูสึก 

ของบุคคลที่ตองการอยูในองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยูไมวาจะเปนเพราะแรงจูงใจในดานใด ๆ เชน เพ่ิม

คาตอบแทนที่สูงขึ้น ความตองการเปนอิสระในการทำงาน ความตองการมีฐานะหรือตำแหนงที่สูงข้ึน 

หรือการมีเพื่อนรวมงานมากขึ้น ความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคกรนั้นเปนเพราะ 

บุคคลมีความรูสึกผูกพัน และมีความเสื่อมใสศรัทธาจงรัดภักดีตอองคกร ความปรารถนาหรือความ

ตองการที่จะอยูในองคกร เปนความรูสึกที่เกี่ยวกับองคกรูที่แสดงสภาพถึงความจงรักภักดีและเสื่อมใส

ศรัทธาโดยอาศัยปทัสถานขององคกรทำใหเกิดความผูกพันตองการรักษาความเปนสมาชิกภาพไว การท่ี

บุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจรูสึกวาตนเองเปนเจาขององคกรรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับ เนื่องจาก

องคกรเห็นความสำคัญของตน บุคคลจะเกิดความรูสึกผูกพันกับองคกรที่ทำงานอยูและองคกรสามารถ

ตอบสนองความตองการในการไดรับการยกยองและการสรรเสริญ สำหรับความรูสึกไดเปนสมาชิกของ

องคกรนั้น เปนความรูสึกวาตนเองไดเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร รูสึกวาตนเองมีคุณคา และมีคุณคา
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สำหรับองคกร เชนเดียวกับองคกรจะมีคุณคาและความหมายสำหรับตน การปรารถนา เปนสมาชิก          

ไปนาน ๆ เปนความพึงพอใจที่ตอเนื่องกันมาจะไดรับประโยชน ไดแก ไดรับรางวัล มีเพื่อนรวมงาน           

มากขึ้น ความปรารถนาที่อยูกับองคกรสามารถใหมีมากขึ้นได โดยอาศัยประสบการณที่ผานมาของ

บุคคล 

 3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 วนิดา เหรียญจิโรจน (2553) ศึกษาเรื ่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร1 กลุมตัวอยาง 107 คน ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอ 

องคกรของเจาหนาที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 อยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณา           

คานัยสำคัญทางสถิติ (Significant) พบวาปจจัยดานภาวะผูนำมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับ         

ตอเปาหมาย และคานิยมขององคกร ดานความทุมเท และพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร 

และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที ่จะคงไวซึ ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกรตามลำดับ               

สวนปจจัยดานองคกร และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผล 

ตอความผูกพันองคกรในระดับเห็นดวยมาก สวนดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรในระดับเฉย ๆ คือ ไมมีความผูกพัน  

ตอองคกร ปจจัยสวนบุคคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลตอปจจัยทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ธนรัฐ นาทอง (2556) ศึกษาเรื ่องปจจัยที ่ม ีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงาน            

ธนาคารออมสินภาค 5 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชกลุมตัวอยางจำนวน 279 คน เครื่องมือที ่ใชใน           

การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผลขอมูล 

โดยสถิติ   ท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวนทางเดียวคา 

F-test สถิติเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistic) One Way ANOVA และการหาคาส ัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5                 

ตัวแปรอายุแตกตางกันจะมีผลตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยทางสถิติ สวนตัวแปร ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตำแหนงงาน และสังกัด ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร 

ปจจัยดานลักษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลตอความผูกพันตอองคกรโดยรวม อยู  

ในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� =3.49) โดยที่ปจจัยที่มีตอความผูกพันตอองคการเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ 

ความมีอิสระในการทำงานอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.56) ความสำคัญของงาน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.55) 

ความมีเอกลักษณของงานอยูในระดับมาก (𝑋𝑋� =3.54) และการมีสวนรวมของงาน ระดับปานกลาง                

(𝑋𝑋� = 3.32) ปจจัยดานประสบการณทำงานของพนักงาน ธนาคารออมสินภาค 5 มีผลตอความผูกพัน 

ตอองคกรโดยรวม อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.54) โดขที่ปจจัยที่มีตอความผูกพันตอองคการเรียงลำดับ   
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จากมากไปนอยคือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.94) ความนาเชื่อถือและ

ชื่อเสียงขององคกร อยูในระดับมาก ( 𝑋𝑋�= 3.86 ความรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอองคกร อยูในระดับ

ปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.41) และความรู สึกวาองคกรเปนที ่พึ ่งพาได ระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 2.93) ระดับ            

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารออมสินภาคอยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋� = 3.23)  

 สุวรรณี โกเมศ (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลและปจจัยท่ีพยากรณลักษณะสวนบุคคล

ลักษณะองคการ ลักษณะงาน ประสบการณในการทำงาน และความผูกพันในองคการของอาจารย

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกรอยางมีนัยสำคัญ              

ทางสถิติ (P>0.05)  คือ ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวก สวนตำแหนงหนาที่มีความสัมพันธเชิงผูกพัน ปจจัยลักษณะองคการ 

ไดแก ภาวะผูนำของหัวหนา ความนาเชื่อถือไดขององคการและการมีสวนรวมในการบริหารมีความสัมพันธ

เชิงบวกลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระของงาน ความเฉพาะเจาะจงของงาน ความทาทายของงาน และ

ผลยอนกลับของงานมีความสัมพันธเชิงบวก ปจจัยประสบการณในการทำงาน ไดแก ความรูสึกวา

ตนเองมีความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิงได ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

และทัศนคติของกลุมตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวก ปจจัยท่ีสามารถพยากรณความผูกพันใน

องคการของอาจารยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก อายุภาวะผูนำ              

ของหัวหนาความนาเชื่อถือไดขององคการ ความทาทายของงาน และความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิง

ไดรอยละ 67.00 

 สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557)  ไดศึกษาเรื ่องความผูกพันตอองคการ ของเจาหนาที่สถาบัน          

พัฒนาองคกร ชุมชน (องคการมหาชน) ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ประกอบดวย ตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความทาทายในการทำงาน ความกาวหนาใน 

การทำงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน ลักษณะการทำงานเปนทีม เงินเดือนและ

สวัสดิการ การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรรู สภาพแวดลอมในการทำงาน ความสัมพันธ

ตอผู บังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงาน ภาวะผู นำของผู บังกับบัญชา ความรู สึกวาตน                  

มีความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงได โดยปจจัยท่ีไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ของเจาหนาที ่สถาบันพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส สวนงานที ่สังกัด               

และภาวะผูของผูบังคับบัญชา 

 มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชกลุมตัวอยาง คือ บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 268 คน วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดย           

ใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติสหสัมพันธ            

อยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป 
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ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายงานวิชาการ ภาควิชาเคมี 

และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ำกวา 10 ป ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติของกลุมตัวอยาง ดานความทาทาย

ของงาน ดานความมีอิสระในการทำงาน และดานการมีสวนรวมในการบริหารอยู ในระดับมาก 

ประสบการณจากการทำงานของกลุมตัวอยาง ดานความพ่ึงพิงไดขององคการ และดานทัศนคติตอเพ่ือน

รวมงานอยูในระดับมาก สวนดานความสำคัญของตนตอองคการอยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอ

องคการจำแนกเปนรายดาน ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ ดานความ

เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ และดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกขององคการอยูใน

ระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม               

สวนปจจัยดานอายุ ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานความทาทายของงาน ดานความมีอิสระใน             

การทำงาน ดานการมีสวนรวมในการบริหาร ดานความสำคัญของตนตอองคการ ดานความพ่ึงพิงไดของ

องคการ และดานทัศนคติตอเพื ่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม               

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ปยเชยฐ เรืองไพโรจน  (2548) ไดศึกษาเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความผูกพันในองคการของ

อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจำนวน 299 คน          

ผลการวิจัยสรุปวา ดานลักษณะงานและประสบการณจากการทำงานโดยรวมอยูในระดับมากในทุกดาน 

คือ ดานความเขาใจในระบบการทำงาน ดานลักษณะงานที่ทาทาย ดานความดาดหวังในโอกาส   

กาวหนา ดานความมีอิสระในการทำงาน การมีสวนรวมในการบริหาร ดานความรูสึกสำคัญของตนเอง

ตอองคการ ดานความรูสึกวาไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ดานทัศนคติที่มี        

ตอเพื่อนรวมงานและองคการ และดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองตอองคการ นอกจากนี้   

มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยในระดับมากในทุกดาน คือ ความรูสึกภาคภูมิใจและยินดีบอกใครๆวา

ทำงานที ่มหาวิทยาลัยแหงนี้ การคำนึงถึงผลประโยชนของมหาวิทยาลัยกอนเปนอันดับแรก การ                 

ไมเปลี่ยนงานทันทีเมื่อมีงานอื่น ๆ ที่ดีกวา ความมีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ความเต็มที ่จะปฏิบัติงานที ่มหาวิทยาลัยแหงนี ้ต อไป ความเต็มใจที ่จะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ            

ความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย รูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพดีอยู

แลว ความคาดหวังในโอกาสกาวหนาและดานความหวังที ่จะไดรับการตอบสนองตอองคการมี

ความสัมพันธของอาจารยตอมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา 

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด ผูวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรม โดยคน 

จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธและขอมูลที ่เกี ่ยวของ จึงไดสรุปเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังภาพตอไปนี้  

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

5. วิธีการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด จำนวน 140 คน และไดกำหนดกลุมตัวอยาง

โดยใชสูตรในการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางสำหรับการออกแบบสอบถามของยามาเน (Yamane, 

1967) โดยกลุมตัวอยางครั้งนี้จะไดรับความเชื่อม่ัน 95% ตามสูตรคำนวณดังตอไปนี้ 

          n   =              N 

     1+ N(e)2 

กำหนดให  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

   N  =  ขนาดของประชากร (จำนวนพนักงานขายยาในบริษัท) 

   e  =  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
 

ความผูกพันตอองคการ 

-ความเชื่อและการยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคการ  

-ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือ

องคการ 

 

 
 

ปจจัยดานประสบการณจาก

การทำงาน 

-ความสำคัญของงาน 

- ความสำคัญของตนตอองคการ 

- ความพ่ึงพิงไดขององคการ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และใชโปรแกรมสำเร็จรปู SPSS 

เพ่ือประมวลผลขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คาความแปรปรวนทางเดียว F-test One-way ANOVA และการหาคาความสัมพันธ โดยการหา                 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

6. สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงาน

ขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานขายยาบริษัทเมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวายจำกัดที่มีปจจัยสวนบุคคล

แตกตางกันจะมีระดับความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน ประกอบดวย 

    1.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีระดับความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน 

    1.2 ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันจะมีระดับความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา

บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด ประกอบดวย 

    2.1 ปจจัยดานความสำคัญของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  

   2.2 ปจจัยดานความสำคัญตอองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  

  2.3 ปจจัยดานความพ่ึงพิงไดขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงาน

ขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด ผลการศึกษาในรูปตารางประกอบการอธิบาย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 7.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

35,001 – 45,000 บาท 5 4.9 

45,001 - 55,000 บาท 28 27.2 

55,001 - 65,000 บาท 52 50.5 

65,001 บาทข้ึนไป 18 17.5 

รวม 103 100.0 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 



พัชรี อิ่นคำ 

 
                      
                 1083 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 7 6.8 

1-2 ป 30 29.1 

2-4 ป 43 41.7 

4 ปข้ึนไป          23 22.3 

รวม 103 100.0 

 
 ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีระดับเงินเดือน 55,001-65,000 บาท 

จำนวน 52  คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาคือระดับ 45,001-55,000 บาท จำนวน 28 คน คิดเปน

รอยละ 27.2 ระดับ 65,001 บาทขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และระดับ 35,001- 45,000 

บาทขึ ้นไป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ตามลำดับ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนใหญมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-4 ป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมามีระยะเวลาใน          

การปฏิบัติงาน 1-2 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 29.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน4 ปขึ ้นไป 

จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 22.3 และนอยกวา 1 ป จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลำดับ  

 7.2 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการดานประสบการณในการทำงาน จำแนกเปน

รายดาน 

ตารางที่ 7.2.1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานประสบการณในการทำงาน

โดยรวมของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวาย จำกัด 
 

 
 ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นในดานของ

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อพิจารณาจากตัวแปรเปน               

รายขอ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการสูงที่สุดคือ ดานความสำคัญของงาน มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ดานความสำคัญของตนตอองคการ  

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และดานความพ่ึงพิงไดขององคการ มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

 

ปจจัยดานประสบการณในการทำงาน n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

ความสำคญัของงาน 103 4.18 .605 มาก 1 

ความสำคญัของตนตอองคการ 103 3.94 .443 มาก 2 

ความพ่ึงพิงไดขององคการ 103 2.69 .591 ปานกลาง 3 

ภาพรวม 103 3.60 .416 มาก  
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ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนกังานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกดั 
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ตารางท่ี 7.2.2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานประสบการณในการทำงาน

พนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด แสดงรายละเอียดดานความสำคัญของงาน 
 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทำงานของพนักงานขายยา บริษัท เมกา 

ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ดานความสำคัญของงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.18 เมื่อพิจารณาโดยคาเฉลี่ยของความสำคัญของงานสูงที่สุด ไดแก งานที่รับผิดชอบนั้น            

เปนงานท่ีองคการใหความสำคัญ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมา 

มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ งานที่รับผิดชอบตองใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี มีระดับความคิดเห็น               

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และงานที่รับผิดชอบเปนงานที่นําไปสูการพัฒนาองคการ                  

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

ตารางท่ี 7.2.3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานประสบการณในการทำงาน

พนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด แสดงรายละเอียดดานความสำคัญของตน   

ตอองคการ 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทำงานของพนักงานขายยา บริษัท เมกา 

ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ดานความสำคัญของตนตอองคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เม่ือพิจารณาโดยคาเฉลี่ยของความสำคัญตอองคการสูงท่ีสุด ไดแก ความรูสึกวา

ตนเองเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาตอองคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ความสำคัญของงาน n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

1.งานท่ีรับผิดชอบน้ัน เปนงานท่ีองคการให

ความสำคญั 

103 4.20 .677 มาก 1 

2.งานท่ีรับผิดชอบตองใชความรูความสามารถ

อยางเต็มท่ี 

103 4.17 .678 มาก 2 

3.งานท่ีรับผิดชอบเปนงานท่ีนําไปสูการพัฒนา

องคการ 

103 4.17 .550 มาก 2 

ภาพรวม 103 4.18 .605 มาก  

ความสำคัญของตนตอองคการ n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

1.ความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คาตอองคการ 

103 4.02 .464 มาก 1 

2.ความคิดเห็นของทานมักไดรบัการยอมรับใน

องคการ 

103 3.83 .544 มาก 3 

3.ความรับผดิชอบงานท่ีมีความหมายตอ

องคการน้ี 

103 3.95 .451 มาก 2 

รวม 103 3.94 .443 มาก  
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4.02 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบงานที่มีความหมายตอองคการนี้ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95และคาเฉลี่ยของความสำคัญตอองคการนอยที่สุดคือ ความคิดเห็นของ                

ทานมักไดรับการยอมรับในองคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 

ตามลำดับ 

ตารางท่ี 7.2.4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานประสบการณในการทำงาน

พนักงานขายยา บริษัทเมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด แสดงรายละเอียดดานความพึ่งพิงไดของ

องคการ 
 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทำงานของพนักงานขายยา บริษัท เมกา

ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ดานความพึ่งพิงไดขององคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี ่ยเทากับ 2.69 เมื ่อพิจารณาโดยคาเฉลี ่ยของความพึ่งพิงไดขององคการสูงที ่สุด ไดแก 

ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากองคการคุมคากับความอุตสาหะที่ไดอุทิศใหกับองคการ มีระดับ              

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ เมื่อเจ็บปวย

องคการไดชวยเหลืออยางเต็มท่ี มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67                

และ ความรูสึกวาองคการยังสนใจดูแลหลังจากที่ไดเกษียณอายุไปแลว มีระดับความคิดเห็นอยูใน               

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 

 7.3 ขอมูลระดับความผูกพันตอองคการ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกา                   

ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ไดแก ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ แสดงผลดังนี้ 

  

ความพ่ึงพิงไดขององคการ n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

1.ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับจากองคการ

คุมคากับความอุตสาหะท่ีไดอุทิศใหกับองคการ 

103 2.73 .597 ปานกลาง 1 

2.เมื่อเจ็บปวยองคการไดชวยเหลอือยางเต็มท่ี 103 2.67 .617 ปานกลาง 2 

3.ความรูสึกวาองคการยังสนใจดูแลหลังจากท่ีได

เกษียณอายไุปแลว 

103 2.67 .600 ปานกลาง 2 

ภาพรวม 103 2.69 .591 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 7.3.1 แสดงคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

 
 ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 เมื่อพิจารณาจากตัวแปรเปนรายขอ สูงที่สุดคือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน            

เพ่ือองคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 รองลงมาคือ ความเชื่อม่ันและ

การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.61 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 7.3.2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย

ยาบริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด แสดงรายละเอียดดานความเชื ่อมั ่นและการยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคการ 

 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการ ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมาย

และคานิยมขององคการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เมื่อพิจารณาโดย

คาเฉลี่ยของความผูกพัน ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการสูงที่สุด 

ไดแก การพูดกับผูอื่นวาองคการนี้เปนที่ทำงานที่ดีมาก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.64 รองลงมาคือ การกลาวชี้แจงแกไขทันทีหากไดยินบุคคลอื่นพูดถึงองคการในทางเสียหาย    

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และคาเฉลี่ยของความผูกพันดานความ

เชื่อม่ัน และการยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการนอยท่ีสุดคือ ความรูสึกวาการบริหารงานของ

ความผูกพันตอองคการ 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

ความเช่ือมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคการ 

3.61 .557 มาก 2 

ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ 3.66 .535 มาก 1 

ภาพรวม 3.64 .522 มาก  

ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคการ 

n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

1.ความรูสึกวาการบรหิารงานขององคการใน

ปจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ 

103 3.58 .603 มาก 3 

2.การพูดกับผูอ่ืนวาองคการน้ีเปนท่ีทำงานท่ีดี

มาก 

103 3.64 .540 มาก 1 

3.การกลาวช้ีแจงแกไขทันที หากไดยินบุคคล

อ่ืนพูดถึงองคการในทางเสียหาย 

103 3.60 .632 มาก 2 

ภาพรวม 103 3.61 .557 มาก  
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องคการในปจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.58 ตามลำดับ  

ตารางท่ี 7.3.3 แสดงคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด แสดงรายละเอียดดานความเต็มใจที ่จะ

ปฏิบัติงานเพ่ือองคการ 

 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เมื่อพิจารณาโดยคาเฉลี่ยของความ

ผูกพันดานความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการสูงท่ีสุด ไดแก ความคำนึงถึงงานอยูตลอดเวลาแมจะ

ไมใชเวลาทำงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมาคือ ความพอใจ

ทำงานลวงเวลาแมผลตอบแทนจะไมคุ มคา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ         

3.65 และคาเฉลี่ยของความผูกพันดานความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ คือ ความเต็มใจที่จะ

ทุมเทพยายามอยางเต็มที่เพื่อชวยใหองคการประสบความสำเร็จ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ตามลำดับ 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานพบวา 

 สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

ที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย

จำกัด แตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

  สมมุติฐานท่ี 1.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการ

แตกตางกัน 

  

ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ n 𝐱𝐱� S.D. การแปลความหมาย ลำดับ 

1.ความเต็มใจท่ีจะทุมเทพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ชวยใหองคการประสบความสำเรจ็ 

103 3.62 .544 มาก 3 

2.ความคำนึงถึงงานอยูตลอดเวลาแมจะไมใช

เวลาทำงาน 

103 3.72 .601 มาก 1 

3.ความพอใจทำงานลวงเวลาแมผลตอบแทนจะ

ไมคุมคา 

103 3.65 .652 มาก 2 

ภาพรวม 103 3.66 .535 มาก  
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ตารางท่ี 8.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานขาย

ยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน n mean 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

95 % confidence 

Interval for Mean 
F Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

35,001 – 45,000 บาท 5 3.13 0.274 0.122 2.79 3.47 3.825 0.012 

45,001 - 55,000 บาท 28 3.07 0.274 0.052 2.97 3.18   

55,001 - 65,000 บาท 52 2.89 0.311 0.043 2.80 2.97   

65,001 บาทข้ึนไป 18 3.18 0.271 0.064 3.04 3.31   

 
 ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของพนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีที

วาย จำกัด มีคา Sig. เทากับ 0.012 แสดงวายอมรับสมมุติฐาน หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี

แตกตางกัน จะมีผลตอความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 สมมุติฐานท่ี 1.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีผลตอความผูกพันตอองคการ             

ท่ีแตกตางกัน 

ตารางท่ี 8.2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
n mean 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

95 % confidence 

Interval for Mean 
F Sig. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

นอยกวา 1 ป 7 2.79 0.126 0.048 2.67 2.90 4.001 0.010 

1 – 2 ป 30 3.08 0.179 0.033 3.01 3.14   

2 – 4 ป 43 2.90 0.375 0.057 2.79 3.02   

4 ปข้ึนไป 23 3.14 0.272 0.057 3.03 3.26   

 
 ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ 

พีทีวาย จำกัด มีคา Sig. เทากับ 0.010 แสดงวายอมรับสมมุติฐาน หมายความวา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จะมีผลตอความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  

 สมมุติฐานท่ี 2 ปจจัยดานประสบการณจากการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานขายยาบริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด ไดแก ความสำคัญของงาน 

ความสำคัญของตนตอองคการและความพ่ึงพิงไดขององคการ  สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
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 สมมุติฐานท่ี 2.1 ปจจัยดานความสำคัญของงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

ตารางท่ี 8.3  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสำคัญของงานและความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานขายยาบริษัทเมกาไลฟไซแอ็นซพีทีวายจำกัด 

 ความผูกพันของพนักงาน 

ปจจัยดานความสำคัญของงาน 

Person Correlation .440** 

Sig. (2-tailed) <.001 

ระดับความสัมพันธ ปานกลาง 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความสำคัญของงานและความผูกพันตอองคการมีคาความสัมพนัธ

กัน คา Person Correlation เทากับ .440 เปนเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีคาระดับ

ความสัมพันธปานกลาง สรุปวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ (เชิงเสนตรง) อยางมีนัยสำคัญทาง             

สถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สมมุติฐานท่ี 2.2 ปจจัยดานความสำคัญของตนตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับ                

ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

ตารางท่ี 8.4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสำคัญของตนตอองคการและ

ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

 ความผูกพันของพนักงาน 

ปจจัยดานความสำคัญของตน             

ตอองคการ 

Person Correlation .236* 

Sig. (2-tailed) .016 

ระดับความสัมพันธ คอนขางต่ำ 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความสำคัญของตนตอองคการ และความผูกพันตอองคการมี              

คาความสัมพันธกัน คา Person Correlation เทากับ .236 เปนเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

0.05 โดยมีคาระดับความสัมพันธคอนขางต่ำ สรุปวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ (เชิงเสนตรง) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมุติฐานท่ี 2.3 ปจจัยดานความพึ่งพิงไดขององคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

ตารางที่ 8.5 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความพึ่งพิงไดขององคการและ 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด 

 ความผูกพันของพนักงาน 

ปจจัยดานความพ่ึงพิงไดของ

องคการ 

Person Correlation .253** 

Sig. (2-tailed) .010 

ระดับความสัมพันธ   คอนขางต่ำ 
 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความพึ่งพิงไดขององคการ และความผูกพันตอองคการมี                

คาความสัมพันธกัน คา Person Correlation เทากับ .253 เปนเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

0.01โดยมีคาระดับความสัมพันธคอนขางต่ำ สรุปวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ (เชิงเสนตรง)             

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

9. อภิปรายผล 

 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานขายยา

บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตอ ดังนี้ 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  1.1 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญมีระดับเงินเดือน 55,001- 65,000 บาท 

มีจำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 50.5 และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวมของ

พนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ไดศึกษาเรื ่องความผูกพันตอองคการ ของ

เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของเจาหนาที ่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ประกอบดวย ตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน               

ระดับการศึกษา ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความทาทายในการทำงาน 

ความกาวหนาในการทำงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน ลักษณะการทำงานเปนทีม 

เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรรู สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาวะผูนำของผูบังกับบัญชา ความรูสึก

วาตนมีความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงได 
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  1.2 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

2-4 ป มีจำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 41.7 และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม    

ของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของมัณฑนา ตุลยนิษกะ (2552) ไดศึกษาเรื ่องปจจัยที่มีความสัมพันธ                 

กับความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใช

กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 268 คน วิเคราะห     

ขอมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม 

สวนปจจัยดานอายุ ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานความทาทายของงาน ดานความมีอิสระใน               

การทำงาน ดานการมีสวนรวมในการบริหาร ดานความสำคัญของตนตอองคการ ดานความพ่ึงพิงไดของ

องคการ และดานทัศนคติตอเพื ่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม                

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  2. ขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ 

 การวิเคราะหเกี ่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟ         

ไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด พบวา มีระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับมาก และปจจัย

ที่พนักงานทำใหรู สึกวามีความผูกพันตอองคการคือ ปจจัยในดานความสำคัญของงาน เปนเรื ่องท่ี

พนักงานใหความสำคัญมากที ่ส ุด (x =3.60, S.D.= 0.416) รองลงมาคือดานความสำคัญของตน                

ตอองคการ และดานความพึ่งพิงไดขององคการตามลำดับ ซึ่งแสดงถึงการไดรับการสนับสนุนและให

ความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดความรวมมือและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของธนรัฐ นาทอง (2556) ไดศึกษาเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความผูกพันในองคกรของ

พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชกลุมตัวอยางจำนวน 279 คน พบวา ดาน

ความสำคัญของงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ                  

ความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั ้งไวอธิบายไดวา

ความสำคัญของงานจะมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการ โดยความรูสึกของบุคลากรที่มีตอ

องคการที ่ตนปฏิบัติงานอยู ในลักษณะที่รู ส ึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ การยอมรับเปาหมาย

วัตถุประสงค จุดมุงหมายและคานิยมขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ และมีความจงรักภักดีตอองคการ และมีความตองการที่จะทำงาน   

กับองคการนั้นตอไปเพ่ือความกาวหนาและประโยชนขององคการ 

 ในสวนของผลความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย

จำกัด มีความผูกพันตอองคการในระดับมากในทุกดาน (X =3.64, S.D.= 0.522) ไดแก ดานความ           

เต็มใจที ่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ รองลงมาคือ ดานความเชื ่อมั ่นและการยอมรับเปาหมายและ             

คานิยมขององคการ ตามลำดับโดยสามารถอธิบายไดดังนี้ เนื่องจาก บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย

จำกัด เปนหนวยงานเอกชนที่มีความมั่นคง ทำใหพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองคการ 
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และมีความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการตอการทำงานอยูที่องคการแหงนี้

และกอใหเกิดประโยชนตอองคการได โอกาสที่พนักงานจะเปลี่ยนงานไปอยูองคการอื่นจะมีอัตราสวน    

ท่ีลดลง และตองการท่ีจะทำงานกับองคการตอไป โดยสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี โกเมศ (2554) 

ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลและปจจัยที่พยากรณลักษณะสวนบุคคล ลักษณะองคการ ลักษณะงาน 

ประสบการณในการทำงาน และความผูกพันในองคการของอาจารยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร               

พบวา ปจจัยประสบการณในการทำงาน ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอองคการ ความรูสึก

วาองคการเปนท่ีพ่ึงพิงได ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและทัศนคติของกลุมตอองคการมีความสัมพันธ

เชิงบวก ปจจัยที่สามารถพยากรณความผูกพันในองคการของอาจารยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร                 

ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก อายุภาวะผูนำของหัวหนาความนาเชื่อถือไดขององคการ ความ                  

ทาทายของงานและความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพิงไดรอยละ 67.00 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที ่สงผลตอความผูกพันตอองคการ กับผลของ               

ความผูกพันตอองคการของพนักงานขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด พบวา ปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการ ทั้งดานความสำคัญของงาน ความสำคัญของตนตอองคการและ            

ความพ่ึงพิงไดขององคการท้ังหมดนั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม 

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงาน

ขายยา บริษัท เมกาไลฟไซแอ็นซ พีทีวาย จำกัด” ผูวิจัยขอเสนอแนะแกบริษัท เพื่อนำไปปรับใชใน            

การบริหารงาน ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดังนี้  

1. ปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  

 จากการวิจัยพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอความผูกพันตอองคการ ดังนั้นบริษัทควร                  

ใหความสำคัญในดานการสงเสริมการขาย มีอุปกรณ เครื่องมือในการทำงานใหพนักงานขาย เพื่อเปน  

ตัวชวยในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย จะไดเปนการเพิ ่มประสิทธิภาพของงาน และสงผลให

พนักงานขายถึงเปาการขายที ่บริษัทกำหนดไว ซึ ่งจะทำใหพนักงานไดรับรางวัลคาตอบแทนจาก                

การขายอยางชัดเจน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ จะเห็นไดวา

ระยะเวลาในการทำงานที่มีผลตอความผูกพันองคการของพนักงานขายยา ซึ่งหัวหนางานควรใหเวลา     

ในการอบรม เอาใจใสดูแลพนักงานที่มีอายุการทำงานที่นอยใหมากขึ้น จะทำใหพนักงานรูสึกดีที่เขามา

ทำงานอยูในบริษัท รูสึกวาตนเองจะไมถูกทอดทิ้งใหเผชิญปญหาคนเดียว รูสึกผูกพันกับหัวหนางาน 

เพื่อนรวมงาน เมื ่อพนักงานรูสึกปลอดภัยและอบอุน พนักงานจะมีความผูกพันตอองคการ ทำให

พนักงานอยากอยูในองคการใหนานท่ีสุด และไมคิดลาออก หรือยายบริษัทไปอยูท่ีอ่ืนหรือบริษัทคูแขง 
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2. ปจจัยดานประสบการณจากการทำงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  

 จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานความสำคัญของงาน ปจจัยดานความสำคัญของตนตอองคการ 

และปจจัยดานความพึ่งพิงไดขององคการมีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการในเชิงบวก  

แสดงใหเห็นวา พนักงานใหความสำคัญในดานประสบการณจากการทำงาน ดังนั้นบริษัทควรสงเสริม  

ในเรื ่องของการใหรางวัลในดานความสำเร็จ ดานสวัสดิการ ดานรายได ดานการสงเสริมการขาย                

แกพนักงานใหมากขึ้น พนักงานจะไดรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ยอมรับเปาหมายวัตถุประสงค

จุดมุงหมาย และคานิยมขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการทำงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ และมีความจงรักภักดีตอองคการ และมีความตองการท่ีจะทำงานกับองคการนั้น

ตอไปเพ่ือความกาวหนาและประโยชนขององคการเพ่ือพนักงานจะไดมีเกิดความรักในองคการ และทาง

บริษัทควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางความผูกพันใหแกพนักงาน และอาจจะทำสำรวจความคิดเห็นของ

พนักงานเพ่ือสรางปจจัยจูงใจ หรือ ปจจัยค้ำจุน ในทุก ๆ ดานใหดีข้ึน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

และอนุรักษแหลงทองเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

 

พิมพภาณี  รื่นพากเพียร0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) เพื ่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนใน                 

การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน                

การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในระดับมาก โดย                

การมีสวนรวมในการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมี   

สวนรวมในการติดตามและประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลำดับ สำหรับ                

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวม              

ของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปน 

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตกลุมตัวอยางที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่ตางกันมีความสัมพันธ               

กับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว ของคนในชุมชนเกาะเกิด อำเภอ             

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว นอกจากนี้ ปจจัยทุนทางสังคมสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว             

และแบบยั่งยืน ประกอบดวยทุนทางทรัพยากรมนุษย ทุนทางสถาบัน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม ซ่ึงมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คำสำคัญ: การมีสวนรวม  ทุนทางสังคม 
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1. บทนำ 

การทองเที ่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) เปนเครื ่องมือสร าง             

ความเขมแข็งขององคกรชาวบานหรือชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมโดย

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

และไดร ับประโยชนจากการทองเท่ียว ที ่ช ุมชนเปนผู กำหนดกระบวนการทิศทางและรูปแบบ             

การทองเที่ยวของตนเอง ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรทองเที่ยวนั้น ๆ และมีสวนไดสวนเสีย            

ที่เกิดจากการทองเที ่ยว ซึ ่งการทองเที ่ยวที ่จัดโดยชุมชนนั ้นมีจุดขายที ่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบ เพื่อสรางความ

ยั่งยืนสูคนรุนลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง 

การทองเที ่ยวชุมชนเปนการสรางงาน สรางอาชีพ รวมถึงความอยู รอดของชุมชนทำให                 

เกิดความยั่งยืนไดนั้น นอกจากจะตองไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนแลวยังข้ึนอยูกับฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน คนในชุมชนมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากรดิน น้ำ     

ปา การทองเที ่ยวโดยชุมชนเปนเครื ่องมือในการสงเสริมการจัดการทรัพยากรอยางยั ่งยืนสราง              

ความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชนในการเผยแพรภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรการสรางสรรคกิจกรรม

การทองเที่ยวใหแกผูมาเยือน การสรางความรวมมือของคนในชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบตอกันมา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชนเปนอยางมาก

เนื ่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดที ่มีแหลงทองเที ่ยวทางประวัติศาสตร และมรดก               

ทางวัฒนธรรมที่อยูในเขตภาคกลางมีแมน้ำลอมรอบที่ไหลมาบรรจบกันถึง 3 สาย คือ แมน้ำปาสัก 

แมน้ำลพบุรี แมน้ำเจาพระยา โดยไหลบรรจบกันในลักษณะลอมรอบเมือง ตัวจังหวัดจึงมีลักษณะเปน

เกาะที่มีบานเรือนปลูกเรียงรายตามสองฝงของแมน้ำราชธานีมากกวา 417 ปซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปนจังหวัดที่ไมใหญมากนักแตมีศักยภาพทางดานการทองเที่ยวสูงมากรวมทั้งไดรับการประกาศ           

ใหเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO เมื่อป 2534 ทำใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดดเดนในเรื่องการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว

ชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้น ทำใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ               

มวลรวมของจังหวัดที ่ม ีม ูลคาสูง เปนอันดับ 4 ของประเทศและในป 2563 ที ่ผ านมาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีจำนวนนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวเปนจำนวน 431,196 คน โดยแบงสัดสวน

เปนชาวไทยจำนวน 430,007 คน และชาวตางประเทศจำนวน 1,189 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว

ทั้งหมด 792.74 ลานบาท โดยแบงเปน คนไทยจำนวน 792.74 ลานบาท และชาวตางประเทศจำนวน 

3.66 ลานบาท โดยมีรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดที่มีมูลคาสูงเปนอันดับ 1 ของภาคกลาง              

(ไมรวมกรุงเทพมหานคร) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนัก

นายกรัฐมนตรี และกองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สถิตินักทองเท่ียว
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ชาวตางชาติที ่เดินทางเขาประเทศไทยป 2564 สืบคนท่ี https://www.mots.go.th/ more_ news_ 

new.php?cid=594)  

ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ

มรดกทางวัฒนธรรมเปนจำนวนมาก ซึ ่งนักทองเที ่ยวนิยมทองเที ่ยวเพราะมีวัดเกาแกที ่สวยงาม                         

มีประวัติศาสตรที ่ยาวนาน และภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณการ

ทองเที ่ยวชุมชนและตั ้งอยู ในอำเภอบางปะอินนั ้นคือ “ชุมชนเกาะเกิด” ซึ ่งเปนชุมชนริมแมน้ำ

เจาพระยาแหงหนึ่งที่สรางอัตลักษณของชุมชนใหเปนที่รูจักสรางมูลคาใหกับชุมชนของตนเองพึ่งพา

ตนเองได และยังมีการรวมกลุมกันทำกิจกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน โดยการพัฒนาชุมชน                

ใหไปสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนจะมีโฮสเตยสำหรับตอนรับนักทองเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถชีีวิต

ทองถิ่นแบบชาวบานที่มีความเปนอยูพอเพียงภายในชุมชนมีกิจกรรมใหเลือกศึกษาวิถีชุมชนริมแมน้ำ     

ในแบบฉบับชาวบานชุมชนเกาะเกิด เชน กิจกรรมการเรียนรูวิธีทำขนมไทยกิจกรรมการลองเรือเที่ยว

แมน้ำเจาพระยาพรอมแวะชมความงามและไหวพระตามวัดตาง ๆ นอกจากนี ้ย ังมีจ ักรยานให

นักทองเที่ยวไดเชา เพื่อเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีการใชชีวิตของชาวบานชุมชนเกาะเกิดอยางใกลชิดทั้งนี้ 

ดวยวิถีชีวิตและการดำเนินกิจกรรมดังกลาวลวนจะตองพึ่งพาธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน

เกาะเกิดที่กอใหเกิดรายไดและเปนท่ีรูจัก คนในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการควบคุมดูแลการจัดการ

ดานการทองเที่ยว นับตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ ตลอดการติดตามและประเมินผล               

เพ่ือนำไปพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  

จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของการวิจัย เพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบตอกันมาใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากร              

เช ิงท องเท ี ่ยวใช ย ุทธศาสตร การมีส วนร วมของประชาชนเปนปจจ ัยสำคัญในการจ ัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใหคงอยูสืบไป และเพ่ือใหชุมชนอื่นและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใช

ขอมูลของการศึกษาวิจัยนี้เปนแนวทางในการเสริมสรางการมีสวนรวมในชุมชนโดยนำไปประยุกตให

เหมาะสมกับบริบทการประกอบธุรกิจชุมชนดานการทองเท่ียวแบบยั่งยืนของชุมชนทองถ่ินอ่ืน ๆ ตอไป 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของชมุชน

เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2  เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืนของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว

ชุมชนใหเกิดความยั่งยืน โดยแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม (Participation) เปนแนวคิดที่เปนการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล หรือองคกรที ่ร วมกันพัฒนาดานความรู ปญญาความสามารถ และพัฒนา

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม รวมถึง สังคมในภาพรวมที่นำมาใชในการลดปญหาการตอตานหรือการขัดแยง 

ในการกระทำกิจกรรมใด ๆ เพ่ือใหเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมของชุมชนโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2539 อางถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542) ไดใหความหมาย

ของการพัฒนาการทองเที ่ยวแบบยั ่งยืนไววา หมายถึง การทองเที ่ยวที่มีเปาหมายสำคัญที ่สุดใน                   

การพยายามท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะพิจารณาไดจากองคประกอบ 4 ประการ คือ 1) ตอง

ดำเนินการในเรื ่องขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม                   

วิถีชีวิตตอขบวนการดานการทองเที ่ยว 2) ตองตระหนักตอการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน                    

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตตอขบวนการดานการทองเท่ียว 3) ตองยอมรับใหประชาชน

ทุกสวนไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 4) ตอง                

ชี้นำตามความปรารถนาของประชาชนในทองถิ่นและชุมชนในชนบท สอดคลองกับ ทัวรริส (Tourism, 

1990 อางถึงใน มนัสสุวรรณ และคณะ,2541) การพัฒนาการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนี้ประกอบดวยหลายมิติ กลาวคือจะตองมี              

การจัดการทรัพยากรทั้งมวล ในลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจสังคมและ

สุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณทางวัฒนธรรมกระบวนการที ่จำเปน                  

เชิงนิเวศวิทยา ความหลายหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุนชีวิตหรือ Life Support System               

โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2540) ไดขอใหราชบัณฑิตยสถานชวยบัญญัติคำจำกัดความ                 

ของการทองเที่ยวแบบยั ่งยืนโดยราชบัณฑิตยสถานไดใหคำจำกัดความไววา หมายถึง การพัฒนา

ทรัพยากรทองเที ่ยวเพื่อตอบสนองความจำเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ                  

โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของธรรมชาติและวัฒนธรรม               

ไวไดนานท่ีสุด เกิดผลกระทบนอยท่ีสุดและใชประโยชนไดยาวนานท่ีสุด 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน

ไดมีสวนรวมในความคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ 

อันมีผลกระทบถึงตัวบุคคล สอดคลองกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ใหความหมายของการมี                 

สวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นทางการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไววาการสนับสนุน

สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใชชุมชนทองถิ่นไดรับ
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ผลประโยชน และมีรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อกอใหเกิดความรัก ความหวงแหน การสรางจิตสำนึก  

ในการดูแลปกปองทรัพยากรทองเที่ยวและสภาพแวดลอมใหอยูอยางยั่งยืน สอดคลองกับ John M. 

Cohen และ Norman T. Uphoft (2530) ไดเสนอกรอบความคิดเบื้องตนในการวิเคราะหการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชนบทไววามี 3 มิติ  มิติของการมีสวนรวมประกอบดวยประเด็นคำถาม ดังนี้ มีสวนรวม  

1) อะไรบาง (What) แบงออกเปน 

1.1  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) คือรวมในการคิดถึงปญหา     

  โดยระบุ 

1.2 ความตองการของชุมชนจนเกิดโครงการระหวางการดำเนินการ (โครงการ  

 เริ่มทำ)  

1.3 การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ implementation) ประกอบดวยการสนับสนุน

 ทางดานทรัพยากรตาง ๆ การบริหารงานกิจกรรมและการประสานงานขอความ

 ชวยเหลือ  

1.4 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefit)ดานวัตถุสังคมของแตละบุคคล 

1.5  การมีสวนรวมในการพยายามประเมินผล (Evolution) ของโครงการ  

2) มีสวนรวมกับรวมกับใคร (Who, whom)  

3) มีสวนรวมอยางไร (How) 

 3.1  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 

 เอนก นาคะบุตร (2545) ไดกลาวถึงทุนทางสังคมที่มีอยูในสังคมไทย 5 รูปแบบ ที่เปนมรดก      

ตกทอดในสังคมไทยและเปนพลังสำคัญในการขับเคลื ่อนการปฏิรูปสังคมไทย และสรางระบบ            

โครงขายความคุมครองสังคม (Social Safety Net) ใหกับชุมชนรากฐานในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ คือ               

1) จิตวิญญาณ ระบบคุณคา สำนึกทองถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีตอถิ่นฐานบานเกิดรวมเรียกวา Spirit 

capital 2) ทุนทางภูมิปญญา ไดแก ความรู ภูมิปญญา และวิถีชุมชนที่แสดงออกทางปจจัยสี่ อาหาร

เสื้อผา ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย รวมไปถึงเครื่องใชของใชเครื่องหมายเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การดำเนินชีวิตสะทอนใหเห็นความพอด ีความพอเพียง การอยูรวมกันของผูคนอยูรวมกันกับธรรมชาติ

โดยไมเอาเปรียบกัน 3)  ทุนทรัพยากรมนุษยทรัพยากรบุคคล เปนทุนที่มีอยูในตัวมนุษย เชน ความรัก

เพื่อน ความรักศักดิ์ศรีความเปนไทย หรือแมกระทั่งผูนำทางความคิด 4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูมากมาย ไมวาจะเปนหญาตาง ๆ สมุนไพร พืชพรรณ สิ่งแวดลอม 

สิ่งมีชีวิตตาง ๆ แรธาตุ และผลผลิตของธรรมชาติ ดิน น้ำ ปา เขาลวนเปนทุนที่สำคัญ หากชุมชน            

คนพบคุณคาของสิ่งเหลานี้ มูลคาก็จะตามมาและไมมีหมดเพราะใชเปน จัดการเปน 5) ทุนโภคทรัพย 

คือ ทุนที่ชุมชนไดรวมกันสราง รวมกันผลิตสะสมมาจากบรรพบุรุษเลือกสวนไรนาสิ่งปลูกสราง เงินท่ี

สะสมกิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่ทำรวมกัน ลวนเปนทุนของชุมชนอยูตลอดมาไมวาจะเปนกองทุน
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ฌาปนกิจ ธนาคารขาว กลุมออมทรัพย เปนตนการจัดการทุนทางเศรษฐกิจท่ีเปนท้ังปจจัยการผลิต และ

ปจจัยการดำรงชีวิตนี้มีอยูในทุกชุมชนทุกศาสนา สงผลการเกิดกฎเกณฑทางสังคมที ่รอยรัดผู คน                 

ใหอยูรวมกันเปนสังคมเปนพ่ีเปนนองไวใจกัน กอใหเกิดกฎเกณฑทางศีลธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีท่ี 

ทำใหคนรวมใจ รวมคิด รวมทำไปทางเดียวกันสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คศช.) (2546) ใหแนวคิดที่ตกผลึกวาทุนทางสังคมเปนสิ่งที่มีพลังที่มี              

อยูในสังคมเกิดจากการรวมตัว - รวมคิด – รวมทำ  โดยคำนึงถึงคุณคาความเปนมนุษยความเปน             

อัตลักษณของวัฒนธรรมไทยความเปนธรรมในสังคมและประโยชนตอสวนรวม โดยมองแตสังคมเรา    

มองตั้งแตชุมชนยอย ๆ ครอบครัวจนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงในกระบวนการท่ีจะทำใหเกิดทุนทางสังคมนั้น 

จะมีอยู  3 องคประกอบหลักคือ 1) ทุนทางทรัพยากรมนุษย ไดแก บุคคลทั่วไปและผูนำทางสังคมที่มี

จิตสำนึกสาธารณะและมีบทบาทตอการทำประโยชนตอสังคม 2) ทุนทางสถาบัน ไดแก สถาบัน

ครอบครัว สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย และสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการสนับสนนุให

เกิดการรวมตัว รวมคิด รวมทำในสังคม 3). ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมไดแก วัฒนธรรมภูมิปญญา

ที่มีในสังคมไทยตาง ๆ ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคมมีความสอดคลองกับความคิดแบบชุมชน         

นิยม แตก็ผสมผสานกับแนวคิดการทำงานในระดับองคกรดวยโดยมีการวางแผนยุทธศาสตรในระดับ   

มหภาค เปนภาพรวมที่จะทำใหเห็นหลักการเบื้องตนในการทำงานรวมกันในแตละพื้นที่ยอมรับความ

แตกตางและการปรับเปลี่ยนนิยามความหมายในบริบทเชิงพื้นที่และสถานการณนั้น ๆ โดยประสานกับ

คนท่ีทำงานในชุมชน รวมถึงการทำงานรวมกับนักวิชาการท่ีทำงานนั้นดวย 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยสำคัญในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญา

ทองถิ่นที่สืบตอกันมาของชุมชนใหคงอยูตอไปเพื่อสรางรายไดใหกับคนในชุมชนอันไปสูการยกระดับ

ความเปนอยูของคนในทองถิ่นซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของกรอบแนวความคิดการมีสวนรวม             

ของชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืนได ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัยเชิงสำรวจความ

คิดเห็นและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของใน  

การมีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับชุมชน ในการทำแบบสอบถามดวยตนเอง 

และนำผลมาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อทำใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ

อนุรักษแหลงทองเท่ียวชุมชนเกาะเกิดรวมถึงการจัดการชุมชนท่ีจะสามารถบริหารจัดการการทองเท่ียว

โดยชุมชน โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 5.1 ประชาชนและกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเกาะเกิด ไดกำหนดขอบเขตการศึกษา             

โดยใชประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวชุมชน

เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,131 คน 617 ครัวเรือน ซึ่งกำหนดขนาดกลุมที่ใชในการวิจัย             

ครั้งนี้ คำนวณโดยใชตารางการสุมของ Taro Yamane ไดจำนวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย             

ครั้งนี้ คือ 340 คน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 

การมีสวนรวมของชุมชน 

ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน 

1. การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

4. การมีสวนรวมในการตดิตามและประเมินผล 

ปจจัยทุนทางสงัคม 

1. ทุนทางทรัพยากรมนุษย 

2. ทุนทางสถาบัน 

3. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
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 5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบง

ออกเปน 4 สวน คือ  

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับทุนทางสังคม 

  สวนท่ี 3 แบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวแบบยั่งยืนของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืนผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลตามลำดับ โดยการจัดเตรียมขอมูลสอบถามและดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

 5.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

 1. รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาทำการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถูกตอง เพื่อนำมาใชในการ

คำนวนสถิติ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Statistic Package for Social Science – SPSS 

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมและรายดาน รวมท้ัง

ทดสอบสมมุติฐานดวยคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ                

ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยทางสถิติจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีของ LSD (Least 

Significant Difference) 

6. ผลการวิจัย 

6.1  ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

  6.1.1 เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 236 คน คิดเปนรอยละ 

69.4 เปนเพศชาย 104 คน คิดเปนรอยละ 30.6 
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  6.1.2 อายุ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที ่มีอายุระหวาง 30-39 ป จำนวน              

123 คน คิดเปนรอยละ 36.2 รองมาคือ อายุระหวาง 20-29 ป จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 22.4 

และผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุต่ำกวา 20 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.4 

  6.1.3 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 214 คน คิดเปนรอยละ 62.9 รองมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. จำนวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 16.2 และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือ ไมไดเรียนหนังสือ จำนวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 0.3 

  6.1.4 อาชีพ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน             

83 คน คิดเปนรอยละ 24.4 รองมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป/บริการ จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 22.1  

และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ อาชีพทำนา และทำไร จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 0.9 

  6.1.5 รายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 15,001-20,000 บาท จำนวน            

79 คนเปนรอยละ 23.2 รองมาคือ รายได 10,000-15,000 บาท จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 18.5  

และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือ มีรายไดต่ำกวาหรือเทากับ 5,000 บาท จำนวน 21 คน คิดเปน

รอยละ 6.2 

 6.2 ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคม 

  6.2.1 ทุนทางทรัพยากรมนุษย คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุดคือ ผูนำชุมชนของทานเปน

ตัวอยางที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ คนในชุมชนของทานมีการกำหนด

กฎเกณฑขึ้นมาเพื่อควบคุมการใชพ้ืนที่อันถือเปนประโยชนรวมกัน เชน แมน้ำลำคลองพื้นที่สำหรับ

จัดการขยะ เปนตน คาเฉลี่ย 3.98 และชุมชนของทานมีการจัดอบรมและใหความรูคนในชุมชนเก่ียวกับ

การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน คาเฉลี่ย 3.93 

  6.2.2 ทุนทางสถาบัน คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุดคือ ผูนำชุมชนของเปนตัวอยางที่ดี   

ในการอนุรักษสิ ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ คือ คนในชุมชนของทาน                  

มีความรวมมือรวมใจ มีความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือกัน และเปนชุมชนเขมแข็งและชุมชน

ของทานมีการจัดอบรมและใหความรูคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน คาเฉลี่ย 

3.98 

  6.2.3 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ คาเฉลี ่ยอยู ในระดับสูงสุดคือ ชุมชนของทาน                   

มีแหลงทองเที่ยวที่มีความนาสนใจแตยังคงความเปนธรรมชาติไว คาเฉลี่ย 4.11 รองลงมา คือ คน               

ในชุมชนของทานมีการจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันเพ่ือใหเกิดพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

คาเฉลี่ย 4.08 และชุมชนของทานมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับปองกัน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ไมใหเสื่อมโทรม คาเฉลี่ย 4.00 
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  6.2.4 ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุดคือ คนในชุมชน             

ของทานรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ คนใน

ชุมชนของทานรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม

คาเฉลี่ย 3.99 และคนในชุมชนของทานมีการสงเสริมสินคาหัตถกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปน                 

ท่ีรูจักในชุมชน คาเฉลี่ย 3.97 

 6.3 ผลการศึกษาการวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลง

ทองเท่ียวของคนในชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  6.3.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  ภาพรวมกลุมตัวอยางมีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยการมีสวนรวมที่กลุมตัวอยาง  

มีมากที่สุดคือ ประเด็นทานมีสวนรวมประชุมเพื่อนำเสนอเรื่องตาง ๆ ที่มีความจำเปนในการพัฒนา

ชุมชนเกาะเกิด รองลงมาโดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผน

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนเกาะเกิด และประเด็นทานมีสวนรวม               

ในการกำหนดแหลงทรัพยากรท่ีจะใชในโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนเกาะเกิด 

  6.3.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

  ภาพรวมกลุ มตัวอยางมีสวนรวมในระดับสูง โดยการมีสวนรวมที ่กลุ มตัวอยางมี             

มากที่สุดคือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนเกาะเกิด 

รองลงมาคือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากร เชน เงิน และอุปกรณตาง ๆ ท่ี

จำเปนสำหรับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนเกาะเกิด และกลุมตัวอยางที่มีสวนรวม 

นอยที่สุดคือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดำเนินงาน

บรรลุผลสำเร็จ เชน หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และประชาชน 

  6.3.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

  ภาพรวมกลุ มตัวอยางมีสวนรวมในระดับสูง โดยการมีสวนรวมที ่กลุ มตัวอยางมี              

มากที่สุดคือ ประเด็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนทำใหทานไดรับการพัฒนาของตนเองจากการรวมทำกิจกรรม

พัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ประเด็นทานไดรับประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน 

การบริการท่ีพัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน และกลุมตัวอยางท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ ประเด็น

ทานมีรายไดเพ่ิมจากการจำหนายสินคาท่ีระลึกประจำทองถ่ินใหนักทองเท่ียว 

  6.3.4 ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

  ภาพรวมกลุมตัวอยางมีสวนรวมในระดับสูง โดยการมีสวนรวมท่ีกลุมตัวอยางมีมากท่ีสุด 

คือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลดานปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 



พิมพภาณี  ร่ืนพากเพียร 
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การทองเที่ยว และกลุมตัวอยางที่มีสวนรวมนอยที่สุดคือ ประเด็นทานมีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลดานขอมูลเวลาสถิติตาง ๆ เชน สถิตินักทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ

แหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรมการทองเท่ียว เปนตน 

 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สำหรับผลการสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว ของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแตกลุม

ตัวอยางที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่ตางกันมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเท่ียว ของคนในชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 6.5 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยทุนทางสังคมสงผลตอการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวและแบบยั่งยืนของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ปจจัยทุนทางสังคมสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว และแบบยั่งยืน 

ประกอบดวย ทุนทางทรัพยากรมนษุย (r= .542) ทุนทางสถาบัน (r= .462)  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

(r= .504) และทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม (r= .501) ซ่ึงมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ควรกำหนดนโยบายการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เพื่อกระตุนใหประชาชนได

ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งขาวสารความคืบหนาของการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนเกาะเกิด

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7.2 ใหความรูและจัดอบรบแกประชาชน หรือคนในทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวชุมชมใหเห็นความสำคัญของ              

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกำหนดมาตรการ เพื่อปองกันและลดผลกระทบ

จากกิจกรรมการทองเท่ียว หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน  การจัดการขยะ การดูแลแมน้ำลำคลอง 

ถนน หรือพื้นที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน โดยกำหนดกฎระเบียบ ขอบังคับใหแกนักทองเที่ยว 

หรือผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงประชาชน หรือผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติอยางเครงครัด 

7.3 หนวยงานภาครัฐความขยายชองทางการจำหนายสินคาจากชุมชน หรือของที ่ระลึก

รวมถึงการประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางการเขาถึงผูบริโภคใหมากข้ึน 
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8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

8.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับปญหา และอุปสรรคในการมีสวนรวมของคนในชุมชน               

เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับโครงการพัฒนาชุมชนเกาะเกิด 

8.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถสงผลใหระดับการมีสวนรวม เชน แรงจูงใจเพ่ือ

นำมาเปนแนวทางการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกาะเกิดในการพัฒนาและอนุรักษการทองเท่ียวตอไป 

8.3 วิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยคุณภาพควบคูไปดวย เพื่อใหไดรายละเอียดขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกาะเกิดใหชัดเจนมากข้ึน 
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รูปแบบการส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ 

กรณีศึกษานโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ของกรมการขนสงทางบก 
 

 

เพ็ญพิชชา เขียวพอ0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะและวิธีการของการติดตอสื่อสาร

ภายในองคการตามทิศทางการไหลของขอมูลขาวสาร 4 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง การสื่อสาร

แบบลางขึ้นบน การสื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารแบบแนวไขว 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ               

การทำงานนโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก 3 ดาน คือ ดาน

ความถูกตองในการทำงาน การบรรลุวัตถุประสงคในการทำงาน และความสำเร็จตรงเวลาในการทำงาน 

และ 3) เพื ่อศึกษาความสัมพันธรูปแบบการสื ่อสารและประสิทธิภาพการทำงานนโยบายดานความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก กลุมตัวอยางจำนวน 322 คน เปนการวิจัย              

เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เปนสถิติพื้นฐาน            

ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการศึกษาพบวา กรมการขนสงทางบก มีการใชรูปแบบการสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีการสื่อสารแบบบนลงลางมากสุด รองลงมา คือ แบบลางขึ้นบน แบบแนวนอน และแบบแนวไขว 

ตามลำดับ สวนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในองคการในภาพรวมอยู ในระดับมาก             

อันดับแรก คือ ดานความสำเร็จตรงเวลาในการทำงาน รองลงมา คือ ดานการบรรลุวัตถุประสงคใน          

การทำงาน และดานความถูกตองในการทำงาน ตามลำดับ โดยรูปแบบการติดตอสื่อสารภายในองคการ           

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ กรณีศึกษาดานนโยบาย              

ความปลอดภัย ในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: รูปแบบการสื่อสาร ประสิทธิภาพการทำงาน นโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

กรมการขนสงทางบก   
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Communication patterns to increase working efficiency 
within the organization case study of road safety policy 

of Department of Land Transport 
 

 
Phenpicha Kheowpor * 

  

   Abstract 
  
 This study aims to 1) Study of the pattern characteristics and methods of 

communication within the organization according to the direction of information flow. 

The 4 patterns is downward communication, upward communication, horizontal 

communication and diagonal communication 2) Study of work efficiency, road safety 

policy of Department of Land Transport. The 3 aspects is correctness of work, achieving 

work objectives and success on time for work and 3) Study of relationships, communication 

patterns and work efficiency, road safety policy of Department of Land Transport.                    

A questionnaire was applied as a research instrument for data collection from central 

personnel within Department of Land Transport in this study were 322 people calculate 

sample size by Taro Yamane's formula the data were analyzed by using percentage, 

mean, standard deviation, Pearson’ s product moment correlation coefficient with a 

preset of significant level at 0.05. 

 The results of the study showed Department of Land Transport overall 

communication style was used at a high level. with downward communication the most. 

Followed by a upward communication, horizontal communication and diagonal 

communication in order of sections. The overall performance of personnel within the 
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organization was at a high level, the first of which was the success on time for work. 

Followed by the achievement working objectives. And correctness of work, the results 

of hypothesis testing showed the communication patterns within the organization 

correlated in the same direction with the performance within the organization. Case 

study on road safety policy of the Department of Land Transport with statistical 

significance at the 0.05. 
 
Keywords: communication patterns, working efficiency, road safety policy, Department 

of Land Transport 

1. บทนำ 

 องคการหนึ่ง ๆ ประกอบดวยกลุมคนจำนวนหนึ่งที่มารวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ โดยที่กลุมคนเหลานี้แมจะมีตำแหนง บทบาท และหนาที่แตกตางกันไป แตพบวามีการติดตอ 

สื่อสารระหวางกัน เชน การประชุมรวมกัน การเขียนบันทึกขอความ การนำเสนองาน การติดตอทาง

โทรศัพท การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นแกกัน รวมทั้งการสื่อสารที่ไมใชคำพูด อาทิ การแสดงออก

ทางสีหนา ทาทาง การแตงกาย เปนตน การสื่อสารจึงเปนหัวใจของการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในองคการ เปนเครื่องมือที่จะนำไปสูการรับรู เรียนรู ทำใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของ

บุคลากรทั่วทั้งองคการ ตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำใหสามารถกำหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสมและนำพาองคการไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมี

ทิศทาง   

 การสื่อสารภายในองคการ คือ การสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคล

ภายในองคการเอง ใหมีความรักใครกลมเกลียว สามัคคี รวมทั้งเสริมสรางขวัญกำลังใจ สรางความ

จงรักภักดีตอหนวยงาน หากมีการสื่อสารภายในองคการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรรับทราบนโยบาย 

ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ขององคการหรือมีพื้นที่ใหแสดงออกทางความคิด ก็จะชวยขจัด

ปญหาตาง ๆ อันอาจเกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อนใหลดลงได  นอกจากนั้น ยังทำใหฝายบริหาร

มองเห็นความเปนไปและความคิดเห็นของคนในองคการที่สะทอนกลับมา และนำไปพัฒนาองคการให

เดินหนาไปไดอยางถูกตอง 

 กรมการขนสงทางบกมีการแบงโครงการสรางการดำเนินงานออกเปน 2 สวน คือ ราชการ

บริหารสวนกลาง จำนวน 15 หนวยงาน (สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาท่ี กลุมตรวจสอบ

ภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักบริหารการคลังและรายได สำนักกฎหมาย กองแผนงาน ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิศวกรรมยานยนต สำนักสวัสดิภาพการขนสงทางบก สำนักการขนสง

ผูโดยสาร กองตรวจการขนสงทางบก สำนักการขนสงสินคา สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
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สำนักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-5) และที่จัดตั้งเพิ่มเติมตามอำนาจของอธิบดีกรมการขนสง  

ทางบกจำนวน 3 หนวยงาน (ศูนยบริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กองบริหารรถโดยสารประจำ              

ทางพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร และกลุ มงานสนับสนุนยุทธศาสตรการคมนาคม) และราชการบริหาร              

สวนภูมิภาค (สำนักงานขนสงจังหวัด และสำนักงานขนสงจังหวัดสาขา) ประกอบดวย บุคลากรจำนวน

ทั้งสิ ้น 5,552 คน เปนบุคลากรสังกัดราชการบริหารสวนกลางจำนวน 1,646 คน และสวนภูมิภาค

จำนวน 3,906 คน (กองการเจาหนาท่ี กรมการขนสงทางบก, 2563) โดยสามารถจำแนกภารกิจหลัก

ออกเปน 5 ภารกิจ ประกอบดวย 1) ภารกิจงานการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา 2) ภารกิจงาน

ความปลอดภัยและใบอนุญาตขับรถ 3) ภารกิจงานมาตรฐานยานยนต 4) ภารกิจงานตรวจการขนสง

ทางบก 5) ภารกิจงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ ดังจะเห็นไดวากรมการขนสงทางบกมีภารกิจ

และการแบงสวนราชการเพ่ือใหครอบคลุมทุกมิติของการขนสงทางถนน  

 รายงานสถานการณโลกดานความปลอดภัยทางถนน ป พ.ศ. 2561 (Global Report on 

Road Safety 2018) ขององคการอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว าประเทศไทยถูกจัดอันดับเปน             

ประเทศที่มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรหนึ่งแสนคน เปนอันดับท่ี 9 แตในกลุม

อาเซียนประเทศไทยเปนอันดับท่ี 1 โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนตเปนคูกรณี

สูงถึงรอยละ 74.4 ซึ่งในป 2560 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดคำนวณมูลคา             

ความสูญเสีย จากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน ทำใหเกิดความสูญเสียที่คิด            

เปนมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 5 แสนลานบาท 

 โดยใน 2562 ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2559-2564 และ

ประกาศใชแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางบกระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2564) ฉบับทบทวนป             

พ.ศ. 2563 เพื ่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนระดับชาติที ่เกี ่ยวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ               

(พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รางแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล พรอม               

ทั้งไดนำกรอบแนวคิดและภาพในอนาคตของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ภายใตยุทธศาสตร                 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  มาปรับใช เพ่ือท่ีจะลดจำนวน

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงใหไดตามเปาหมายที่กำหนด แตอยางไรก็ตาม ปญหาอุบัติเหตุ                      

บนทองถนน ยังไมไดรับการแกไขเทาที่ควร และในสวนของกรมการขนสงทางบกเอง ผลลัพธในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุดังกลาวยังไมเกิดเปนรูปธรรม โดยที่ในการจะถายทอดนโยบายดานความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนนใหไปสูการปฏิบัติและเกิดผลอยางเปนรปูธรรม การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว เนื่องจากความสามารถในการสื่อสารที่สะดวก 

รวดเร็ว ทันสถานการณ จะทำใหการผลักดันนโยบายเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานจะสามารถทำไดดีขึ ้น ชวยลดความเสี ่ยงที ่จะเกิดความ             

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และสรางผลกระทบเชิงบวกในการทำงานประสานความรวมมือกันระหวาง
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ผูปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหนโยบายดานความปลอดภัยใน                

การใชรถใชถนนบรรลุเปาหมาย มีรูปแบบการสื่อสารที่เกี่ยวของหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจสงผลตอ

ความสำเร็จหรือความลมเหลวของประสิทธิภาพในการทำงานตามนโยบายดานความปลอดภัยในการใช

รถใชถนน ที่จะสรางความเชื่อมั่นไดวาหนวยงานในสังกัดกรมการขนสงทางบกไดรับการถายทอด

นโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนครบถวน ถูกตอง จึงทำใหผู ศึกษามีความสนใจที่จะ

ทำการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ กรณีศึกษา

นโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก 

2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะและวิธีการของการติดตอสื่อสารภายในองคการตามทิศ

ทางการไหลของขอมูลขาวสาร 4 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง การสื่อสารแบบลางขึ้นบน   

การสื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารแบบแนวไขว  

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานนโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของ

กรมการขนสงทางบก 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธรูปแบบการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงานนโยบายดาน

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการส่ือสาร 

 การสื่อสารคือการสื่อสารระหวางบุคคลหรือองคการ ประกอบไปดวย ผูสงสาร สาร ชองทาง

หรือสื่อ และผูรับสาร โดยการสงขอมูลขาวสารความรูสึกนึกคิดความรูจากผูสงสารไปยังผูรับสารโดย              

ทั้งสองฝายจะตองมีบางอยางที่เหมือนกัน เชน การใชภาษาเดียวกันและเมื่อการสื่อสารจบลง ผูสงสาร

และผูรับสาร จะตองมีสารที่เหมือนกัน ในกระบวนการสื่อสารอาจจะเกิดสิ่งรบกวนที่ทำใหสารจาก               

ผูสงสารถูกบิดเบือนเมื่อไปถึงผูรับสาร ทำใหกระบวนการสื่อสารนั้นลมเหลว ทั้งนี้การสื่อสารจาก              

ผูรับสารไปยังผูสงสาร ผูรับสารจะแปลความไดเขาใจตรงกันเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ ทักษะ ทัศนคติ    

ระดับความรู ระดับสังคมและวัฒนธรรมของท้ังฝาย และการจะประเมินวาผูรับสารมีความเขาใจถูกตอง

หรือ พิจารณาไดจากปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ ขอมูลยอนกลับ ซ่ึงเปนท้ังคำพูด กิริยาทาทาง  

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคการ 

 การสื่อสารภายในองคการ หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกภายในองคการ ซ่ึง

เปนวิธีการมอบหมายงาน การประสานงาน ทำกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคการ และเนื่องจาก

การสื่อสารภายในองคการ คือ การที่ขาวสารขอมูล มีการไหลเวียนไปมา จึงชวยใหผูบริหารสามารถท่ี
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จะทราบถึงปญหาและหาทางแกไขไดอยางทันทวงที ดังนั้น เพื่อที่จะใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ             

สูงสุด ผูบริหารจะตองม่ันใจวา การสื่อสารภายในองคการมีการไหลเวียนของขาวสารอยางอิสระ ท้ังผาน

ชองทางการสื่อสารที่เปนทางการ ขึ้นลงตามโครงสรางองคการทั้งแนวตั้งและการสื่อสารทั้งภายใน

หนวยงานเดียวกันและระหวางหนวยงานตามแนวนอน รวมถึงการสื่อสารผานชองทางแบบไมเปน

ทางการ ซ่ึงมีวิธีหลากหลายท่ีแตกตางกันออกไป มีลักษณะวิธีการติดตอสื่อสารข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของแตละประเภทของการติดตอสื่อสาร นักวิชาการหลาย ๆ ทาน จึงแบงประเภทของการติดตอ 

สื่อสารออกเปนหลายประเภทแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจจะแบงออกไดดังตอไปนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 

2556) การติดตอสื ่อสารตามลักษณะทิศทางของการติดตอ แบงการติดตอสื่อสารออกเปน 4 วิธี             

ไดแก 1) การสื่อสารจากบนลงลาง (Downward communication) เปนการติดตอสื่อสารจากระดับสูง

กวาลงมายังระดับที่ต่ำกวาในองคการ หรือจากผูบังคับบัญชาลงมาสูผู ใตบังคับบัญชา 2) การติดตอ            

สื่อสารจากระดับลางขึ้นไปสูบน (Upward communication) เปนการติดตอสื่อสารจากระดับต่ำกวา

ขึ้นไปสูระดับที่สูงกวาในองคการ หรือจากผูใตบังคับบัญชาขึ้นไปยังผูบังคับบัญชา 3) การติดตอสื่อสาร

ตามแนวนอน (Horizontal communication) หรือแนวระนาบ เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล 

ในระดับเดียวกันตามแนวนอนของสายการบังคับบัญชา 4) การติดตอสื ่อสารตามแนวทแยงมุม 

(Diagonal communication) เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลที่อยูตางหนวยงานหรือขามแผนก

กันและอยูตางระดับกัน  

 การสื่อสารภายในองคการ จำแนกเสนทางของการติดตอสื ่อสารภายในองคการออกเปน                 

4 เสนทาง ไดแก การติดตอสื่อสารแบบบนลงลาง การสงขาวสารจากบุคคลที่มีตำแหนงสูงกวาไปยัง

บุคคลท่ีมีตำแหนงต่ำกวา  การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน การสงขาวสารจากบุคคลท่ีมีตำแหนงต่ำกวา

ไปยังบุคคลที่มีตำแหนงสูงกวา การติดตอสื่อสารตามแนวนอน การสงขาวสารระหวางบุคคลและ

ตำแหนงท่ีอยูภายในหนวยงานและระดับเดียวกัน การติดตอสื่อสารขามสายงาน การสงขาวสารระหวาง

บุคคลและตำแหนงงานที ่ไมไดเปนผู บังคับบัญชา หรือผู ที ่อยู ใตบังคับบัญชาตอกันโดยตรงตาม 

โครงสรางองคการ (มัลลิกา ตนสอน, 2544) 

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน 

 Peterson and Plowman (1953) ไดใหความหมายของคำวาประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ดานธุรกิจ หมายถึง การลดตนทุนในการผลิตคุณภาพและความสามารถในการผลิตและการดำเนินงาน

ดานธุรกิจท่ีจะถือไดวามีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพ่ือผลิตสินคาหรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ

ท่ีเหมาะสมและตนทุนนอยท่ีสุด  

 ชุบ กาญจนประกร (2502) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพไวคลายคลึงกับการบริหารงาน

ดานธุรกิจ แตเปนการบริหารงานในระบบราชการและบวกกับความพึงพอใจไวดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพ

เปนแนวความคิดหรือความปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยในอันท่ีจะใหการบริหาร
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ราชการไดผลสูงสุดคุมกับการใชจายเงินภาษีอากรในการบริหารงานของประเทศและจะตองกอให               

เกิดความพึงพอใจแกประชาชน 

 ธงชัย สันติวงษ (2548) ไดกลาววา ประสิทธิภาพหมายถึงกิจกรรมทางดานการบริหารบุคคล             

ที่ไดเกี ่ยวของกับวิธีการซึ่งองคการพยายามที่จะกำหนดใหทราบแนชัดวาบุคลากรของตนสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด รวมถึงบรรยงค โตจินดา (2548) ไดกลาววา                 

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานนั้นมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ทำงานใหสำเร็จตามวัตถุประสงค

ที ่กำหนดไว มีความประหยัดทั้งดานการเงินและทรัพยากรตาง ๆ และผูปฏิบัติงานจะตองมีความ                   

พึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งความหมายของคำวาประสิทธิภาพนี้อาจรวมไวทั้งผลสำเร็จของงาน

ตามวัตถุประสงคความประหยัดและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เชนเดียวกับอภินันท จันตะนี 

(2549) ไดอธิบายวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการใหเปนไปตาม

เปาหมายที ่วางไวหรือไดผลสำเร็จของงานโดยใชเวลาและทรัพยากรตามที่กำหนดไวหรือการใช

ทรัพยากรเทาเดิม เชน ความสามารถ ความถูกตอง และความรวดเร็วทันเวลาที่กำหนดไวในแผน 

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการสำเร็จเสร็จสิ้น ตรงเวลาและบรรลุตามจุดมุงหมายของกิจกรรม 

 การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั้นตองมีองคประกอบ 2 สวนหลักคือ ผูที ่ทำงานกับ

โครงสรางการทำงาน สำหรับในเรื่องของคนทำงานจะตองมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทำงานและ              

การพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังนั้นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2556) 

1) ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมทำงานลาชา 2) ความถูกตองแมนยำ 

หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยำในกฎระเบียบ ขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ                    

3) ความรู หมายถึง การมีองคความรูในงานดี รูจักศึกษาหาความรูในเรื ่องงานที่ทำอยูตลอดเวลา                 

4) ประสบการณ 5) ความคิดสรางสรรค 

 ความถูกตองของงาน คือ การที่บุคลากรมีความพยายามจะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน

ตลอดจนลดขอบกพรองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีความพยายามใหเกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหนาท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือ 

ใหเกิดความถูกตองในการทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552) 

 การกำหนดวัตถุประสงคในการทำงานถือเปนสิ่งสำคัญของการบริหารงาน เพราะการบริหารงาน

ใด ๆ ก็ตามจะเนนที ่ความสำเร็จตามที ่กำหนดไว การที ่จะทำใหสามารถบริหารงานจนบรรลุ

วัตถุประสงคไดนั้นจำเปนตองมีการกำหนดทิศทางในการทำงานของผูเก่ียวของใหสอดรับหรือสนับสนุน

วัตถุประสงค การบริหารตามวัตถุประสงคเปนระบบบริหารงานโดยผูบริหารกับผูรวมงานกำหนด

วัตถุประสงคเพื่อใหดำเนินงานไปสูเปาหมายท่ีวางไวรวมกันมีทิศทางการทำงานที่แนนอนทำใหบุคคล 

ในองคการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.4 ทฤษฎีสวิสชีสโมเดล “Swiss-Cheese Model” 

 สาเหตุของอุบัติเหตุอธิบายไดตามทฤษฎีสวิสชีสโมเดล “Swiss-Cheese Model”  จาก 

แนวคิดของศาสตราจารย James Reason โดยสวิสชีสโมเดลเปนทฤษฎีที่กลาววาการเกิดอุบัติเหตุมา

จากความผิดพลาดหลายอยางรวมกันโดยเปรียบเทียบแผนชีสเนยแข็งแตละแผนเสมือนกับเครื่อง

ปองกันอุบัติเหตุ เชน อุปกรณปองกันอันตราย กฎระเบียบความปลอดภัย เปนตน และนำมาอธิบาย

ปจจัยท่ีนำไปสูการเกิดอุบัติเหตุเชิงองคการ ซ่ึงมีการดำเนินงานหรือปฏิบัติท่ีซับซอน โดย นาวาอากาศเอก

สุวรรณ ภูเต็ง ไดอธิบายบริบทของความลมเหลวหรือความผิดพลาดไว 4 ระดับ ไดแก  

 1) อิทธิพลองคการ (Organization Influence) เม่ือการสื่อสาร การกระทำ การละเลย ไมเห็น

ความสำคัญนโยบายของผู บริหารระดับสูงสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอการกำกับดูแล               

สภาพเงื่อนไขที่ไมปลอดภัย ทำใหระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนเกิดความผิดพลาด นำไปสู

อุบัติเหตุหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย 

 2) การกำกับดูแลที่ไมปลอดภัย (Unsafe Supervision) เมื่อวิธีการ การตัดสินใจ นโยบายใน

การกำกับดูแลงานจราจรหรือการขับขี่ปลอดภัยสงผลตอแนวทางการขับข่ี เงื่อนไข การกระทำของ             

ผูขับข่ี ทำใหเกิดความผิดพลาดหรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย (มีผลเม่ือผูขับข่ีอยูภายใตองคการ) 

 3) สภาพ/เงื ่อนไขที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) ทั้งสภาพที่ดำเนินอยูหรือแอบแฝง 

กอนเกิดเหตุ  

 4) การกระทำที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการเกิด

อุบัติเหตุมากท่ีสุด เปนการกระทำท่ีผูขับข่ีไดกระทำลงไป จนกลายเปนความผิดพลาดกอใหเกิดอุบัติเหตุ

หรือสถานการณท่ีไมปลอดภัย  

 รูหรือชองโหวบนแผนชีสเปรียบเสมือนความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมาตรการปองกัน                

ซึ่งอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อมีชองโหวหรือการละเลยตอมาตรการปองกันในระบบตาง ๆ เกิดขึ้นใน            

หลายแผนในเวลาเดียวกัน   

 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 รัฐนันท หนองใหญ (2558) ไดศึกษาปจจัยการสื่อสารภายในองคการที่สงผลตอการเปดรับ

ขาวสารของพนักงานโรงแรมเดอะซายน แอนด วิลลา จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการ

สื่อสารภายในองคการทุกรูปแบบ คือ การสื่อสารแบบบนลงลาง แบบลางขึ้นบน แบบแนวนอนและ

แบบแนวไขว มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย การเลือกเปดรับ 

การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรู และการเลือกจดจำ ท้ังนี้ รูปแบบการสื่อสารภายในองคการดาน

การสื่อสารแบบแนวไขวสงผลตอการเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยาง รองลงมา คือ การสื่อสารแบบ

แนวนอนและการสื่อสารแบบลางขึ้นบน ตามลำดับ ซึ่งการสื่อสารแบบแนวไขวนี้จะสงผลใหการสื่อสาร

มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนและสามารถลดข้ันตอนในการประสานงานตามแผนกตาง ๆ ไดเปนอยางดี  
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 จรัสโฉม ศิริรัตน (2558) ไดศึกษาปญหาการติดตอสื่อสารของบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 92 คน ผลการศึกษาพบวากลุ มตัวอยางมีปญหาการติดตอ            

สื่อสารภายในองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนใหญมีปญหาหลักในการสื่อสารทางวาจา                   

ทำใหขอมูลขาวสารบิดเบือนคลาดเคลื่อน เพราะไมมีการแจงขาวสารเปนลายลักษณอักษรหรือ                

ประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของใหทราบตรงกัน รองลงมาคือความไมครอบคลุมในการนำสงขาวสารถึง

ทุกคนในหนวยงาน เพราะผูสงสารไมเห็นความสำคัญของการสื่อสารแจงขอมูลกับบุคลากรทุกระดับ  

ซ่ึงบางขอมูลเปนแนวปฏิบัติท่ีตองรับทราบท้ังองคการ 

 เจนจิรา สาระพันธ (2560) ไดศึกษาอิทธิพลการสื่อสารในองคการที่มีผลตอประสิทธิภาพ            

การทำงานของพนักงาน บริษัท ขนสงสินคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จำนวน                 

400 คน ผลการศึกษาพบวารูปแบบของการสื่อสารในองคการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจำนวน 3 ดาน ไดแก 1) การสื่อสารแบบบนลงลางโดยควรสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม

ในการตัดสินใจหรือริเริ่มแนวคิดในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชา 

ควรสนับสนุนใหมีการโตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันทำใหเกิดความเขาใจระหวางกัน

และลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 2) การสื่อสารแบบแนวนอนโดยผูบริหารควรใหความสำคัญ               

ของการสื่อสารระหวางเพ่ือนรวมงานในฝายเดียวกันอาจมีการจัดสถานท่ีทำงานเพ่ือใหพนักงานสามารถ

ติดตอสื่อสารกันอยางสะดวกหรือใชเครื่องมือสื่อสาร เชน การใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมาสรางกลุม              

ผูสนทนา เพื่อใหแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และ 3) การสื่อสารแบบแนวไขว 

ผูบริหารควรสงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานมีการสื่อสารกับหนวยงานหรือฝายตาง ๆ ท้ังการสื่อสาร

แบบเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความไววางใจในการพูดทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 

หรือควรท่ีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในองคการ

ตามลำดับ 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 รูปแบบการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ กรณีศึกษานโยบายดาน

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก ไดดำเนินการตาม แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการ

ติดตอสื่อสารภายในองคการตามทิศทางการไหลของขอมูลขาวสาร ประกอบดวย แบบบนลงลาง แบบ

ลางขึ้นบน แบบแนวนอน และแบบแนวไขว และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทำงานภายใน

องคการ ประกอบดวย  ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ความถูกตองในการทำงาน และการบรรลุ

วัตถุประสงคในการทำงาน และการทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย สามารถกำหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษาไดดังภาพ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิด 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรที่ใชศึกษา

ครั ้งนี้ คือบุคลากรในสังกัดสวนกลาง กรมการขนสงทางบก จำนวน 1,646 คน (ขอมูล ณ วันท่ี                      

6 มีนาคม 2564) สวนขนาดกลุมตัวอยาง คำนวณจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใชความคลาดเคลื่อนในการสุม 5% ไดกลุมตัวอยาง 322 คน โดยนำแบบสอบถามไปเสนอกับ

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคำถามใน             

แตละขอว าตรงความมุ งหมายของการศึกษาครั ้งนี ้หร ือไม จากนั ้นนำมาทดสอบความเชื ่อม่ัน 

(Reliability) กับตัวอยางท่ีใชทดสอบ (Try-out) จำนวน 30 ชุด โดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในสวนของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

รูปแบบการสื่อสารมีคาเทากับ 0.817 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการทำงานมีคาเทากับ 

0.909 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS (Statistic Package for Social Science) และนำเสนอผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 2 แบบ 

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี ่ยวกับความสัมพันธของรูปแบบการสื่อสารและประสิทธิภาพ            

การทำงานภายในองคการ ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product 

Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ ่งสามารถบอกความสัมพันธโดยใช

เกณฑความสัมพันธดังตารางตอไปนี้ (วรวงษ เอ่ียมสำอาง, 2557) 

  

รูปแบบการติดตอสื่อสารภายในองคการ

ตามทิศทางการไหลของขอมูลขาวสาร 

• การสื่อสารแบบบนลงลาง  

• การสื่อสารแบบลางข้ึนบน  

• การสื่อสารแนวนอน  

• การสื่อสารแนวไขว 

 

ประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ 

• ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา 

• ความถูกตองในการทำงาน 

• การบรรลุวัตถุประสงคในการทำงาน 
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ตารางท่ี 1:  คาระดับคาความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางรูปแบบการสื่อสารกับ

ประสิทธิภาพการทำงานภายในองคการ กรณีศึกษานโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

0.80 ข้ึนไป สูง 

0.60 – 0.79 คอนขางสูง 

0.40 – 0.59 ปานกลาง 

0.20 – 0.39 คอนขางต่ำ 

ต่ำกวา 0.20 ต่ำ 

 

5. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้  

 ผลการศึกษา พบวา กรมการขนสงทางบก มีการใชรูปแบบการสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.576 เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อับดับแรก คือ รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง อยูในระดับมาก (Mean = 4.12, S.D. = 0.724) 

รองลงมา คือ รูปแบบการสื่อสารแบบลางข้ึนบน อยูในระดับมาก (Mean = 4.08, S.D. = 0.677) การสื่อสาร

แบบแนวนอน อยูในระดับมาก (Mean = 4.01, S.D. = 0.620) และการสื่อสารแบบแนวไขว อยูใน

ระดับมาก (Mean = 3.58, S.D. = 0.816) เปนลำดับสุดทาย โดยมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม             

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.520 เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา อับดับแรก คือ มีประสิทธิภาพการทำงานดานความสำเร็จตรงเวลาในการทำงาน อยูในระดับ 

มากที่สุด (Mean = 4.30, S.D. = 0.580) รองลงมา คือ มีประสิทธิภาพการทำงานดานการบรรลุ

วัตถุประสงคในการทำงาน อยูในระดับมาก (Mean = 4.06, S.D. = 0.598) มีประสิทธิภาพการทำงาน

ดานความถูกตองในการทำงาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.91, S.D. = 0.624) เปนลำดับสุดทาย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง แบบลางขึ้นบน แบบ

แนวนอน และแบบแนวไขว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพการทำงานภายในกรม             

การขนสงทางบกกรณีศึกษานโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ในระดับปานกลาง ท่ีระดับ

นัยสำคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 2:  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

มีความสมัพันธ ไมมีความสมัพันธ 

รูปแบบการติดตอสื่อสาร แบบ

บนลงลาง  
 

 

ประสิทธิภาพ

การทำงาน

ภายในองคการ 

 

 

 

รูปแบบการติดตอสื่อสาร แบบ

ลางข้ึนบน  

  

รูปแบบการติดตอสื่อสาร แบบ

แนวนอน  

  

รูปแบบการติดตอสื่อสาร แบบ

แนวไขว 

  

 

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 6.1 รูปแบบการสื่อสารที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพการทำงานภายใน

กรมการขนสงทางบกกรณีศึกษานโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง บุคลากรภายในกรมการขนสงทางบกมีระดับการสื่อสาร

ในรูปแบบตาง ๆ อยูในระดับมากและมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายใน

องคการในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อพิจารณารายดานจำแนกตามทิศทางการไหลของขอมูลขาวสารจะ

พบวา  

 รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงลาง บุคลากรมีการใชการสื่อสารแบบบนลงลางในระดับมาก  

และ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง กลาวคือ การสื่อสารแบบบนลงลาง 

เปนการติดตอสื่อสารจากผูบังคับบัญชาไปยังผูปฏิบัติงาน เพื่อแจงขอมูลขาวสาร ถายทอดนโยบาย                

ดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนใหบุคลากรรับทราบ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได             

อยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงคที่องคการตองการ โดยมีลักษณะสั่งการตามสายบังคับ

บัญชาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยิมา โตกะคุณะ (2541) และอุษา แกวอำภา (2545) ซึ่งพบวา               

มีการใชการสื่อสารแบบบนลงลางอยูในระดับมากควบคูไปกับการสื่อสารประเภทอื่น โดยการสื่อสาร

แบบเปดเผยจากผูบังคับบัญชาไปยังผูปฏิบัติงานใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอ ทั้งขอมูลเกี่ยวกับ            

หนาที่ในการปฏิบัติงาน ขอมูลในการทำงานหรือนโยบายที่จำเปน ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจ

ขององคการ สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอมูลขาวสารที่ได               

รับจากผูบังคับบัญชาโดยตรงมีความนาเชื่อถือในความถูกตอง มีสวนสำคัญในการตัดสินใจ เปนขอมูล

ขาวสารท่ีเพียงพอตอการนำไปปฏิบัติ ถือวาการสื่อสารแบบบนลงลางสามารถชวยในเรื่องการสื่อสารใน
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องคการและสรางบรรยากาศการสื่อสารในองคการไดดี ซึ่งการสื่อสารรูปแบบนี้ มีความจำเปนตอการ

ทำงานของพนักงานในองคการที่ทุกองคการตองมีการใชงานการสื่อสารในรูปแบบนี้ เพื่อความราบรื่น  

ในการทำงานในองคการสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 รูปแบบการสื่อสารแบบลางขึ้นบน บุคลากรมีการใชการสื่อสารแบบลางขึ้นบนในระดับมาก 

และมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง การสื่อสารแบบลางขึ้นบนเปน              

การติดตอสื่อสารจากผูปฏิบัติงานไปยังผูบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบงานที่เปน                 

ผลยอนกลับวางานที่ไดรับแลวนำไปปฏิบัติมีผลอยางไรและเมื่อพบปญหาผูปฏิบัติงานสามารถรายงาน

ใหผูบังคับบัญชาทราบไดทันที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิชาพร เลิศสมบูรณ (2532) ซึ่งศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื ่อสารของผู บังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทำงานของ

ผูใตบังคับบัญชา ของบุคลากรในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบความสำคัญของการสื่อสารจากลางข้ึน

บน โดยพบวาเมื่อชองทางการสื่อสารจากลางขึ้นเปดกวางจะทำใหผู ใตบังคับบัญชาเต็มใจรายงาน

ขาวสารสูผูบังคับบัญชาอันจะเปนผลดีตอการทำงานตอไป  เปรียบไดวาการสื่อสารแบบลางขึ้นบนเปน

การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสามารถสื่อสารไปยังผูบังคับบัญชาและเปนสวนหนึ่งในการสราง 

ความแนใจวาผูรับสารมีการรับรูและเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง 

 รูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอน บุคลากรมีการใชงานการสื่อสารแบบแนวนอนในระดับมาก 

และมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง กลาวคือ เปนการ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงานเดียวกัน สายงานเดียวกัน เพื่อพูดคุย ประสานงาน หรือ             

การไดรับขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน และรวมกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน

เมื่อเกิดปญหาขึ้น โดยสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนรวมงานไดทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว                   

ซึ ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวรวงษ เอี ่ยมสำอางค (2557) ที ่พบวาการติดตอสื ่อสารแนวนอน                 

มีผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพนักงานมี

ความสัมพันธระหวางพนักงานดวยกันในแผนกเปนอยางดี โดยอาจมีทักษะในการเปนผูสงสารที่ดีดวย 

และสอดคลองกับแนวคิดของ รัฐนันท หนองใหญ (2558) ที่กลาวไววา ปจจัยการสื่อสารดานนี้เปน               

การสื่อสารระดับบุคคลเทาเทียมกันในสายงาน มีลักษณะชวยเหลือซึ่งกันและกันตามสายงาน เพ่ือ

รวมกันแกไขปญหาภายในองคการใหรูจักการทำงานเปนทีม 

 รูปแบบการสื่อสารแบบแนวไขว บุคลากรมีการใชการสื่อสารแบบแนวไขวในระดับมากและ                

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง กลาวคือ การท่ีบุคลากรในองคการซ่ึงอยู

ตางหนวยงานกันไมวาจะมีตำแหนงที่เทากันหรือตางกันก็มีการสื่อสารเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน                

ในการทำงาน เนื่องจากงานบางอยางไมสามารถรอการสื่อสารตามสายงานหรือการสื่อสารแบบข้ึนลงได 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา สาระพันธ (2560) ที่ศึกษาอิทธิพลการสื่อสารในองคการที่มีตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท ขนสงสินคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี

พบวา การสื่อสารแบบแนวไขวมีอิทธิพลมากตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการสื่อสารแบบ
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แนวไขวเปนการสื่อสารขามแผนกและขามระดับ บุคคลตาง ๆ ยอมตองมีการสื่อสารกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลการทำงานหรือเพื่อการประสานงาน และความเขาใจตาง ๆ อยางเหมาะสม ยิ่งมีความถี่ใน                

การสื่อสารแนวไขวบอยเพียงใด ก็จะยิ่งทำใหประสิทธิภาพในการทำงานก็มากข้ึนตามไปดวย  

 6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโบบาย  

 จากสถิติอุบัติเหตุ ประเทศไทยถูกจัดอันดับเปนประเทศที่มีอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน        

ทองถนนตอประชากรหนึ่งแสนคน อยูในอันดับท่ี 9 ขอมูลจาก WHO และในกลุมอาเซียนประเทศไทย

ถือเปนลำดับท่ี 1 โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนตเปนคูกรณี โดยปจจัยท่ี               

เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ปจจัยหลักมาจากพฤติกรรมในการขับข่ีของผูขับรถ เชน การขับรถเร็ว

เกินกวาที่กฎหมายกำหนด การขับรถเปนระยะเวลาจนเกิดการออนเพลีย เมื ่อยลา จนนำไปสูการ             

หลับใน การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร รวมถึงปจจัยดานอื่น ๆ เชน สภาพตัวรถและเครื่อง

อุปกรณสวนควบของรถที่ไมครบถวน ถูกตอง ไมมั่นคงแข็งแรง  สภาพของถนนหรือสภาพแวดลอม              

ตาง ๆ ที่มีผลตอการขับรถ รวมถึงมาตรการการบังคับใชกฎหมายที่ยังขาดความเขมงวดและจริงจัง 

ดังนั้น จากสภาพปญหาตามท่ีไดกลาวมาขางตน กรมการขนสงทางบกเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักใน

ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนในระดับประเทศ โดยท่ีในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากปจจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่จำเปนอยางยิ่งคือ ทิศทาง

ขององคการตอประเด็นการทำงานดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนที่ชัดเจน ผูบริหารระดับสูง

ตองใหความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวอยางจริงจังและตอเนื่อง และ

ทำการถายทอดนโยบาย กลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม

สนับสนุนตามยุทธศาสตร และทำการสื่อสารไปยังผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดัน

ใหเกิดการใชประโยชนอยางแทจริงทุกระดับท้ังภายในและภายนอกองคการ 

 6.3 ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 ดานรูปแบบการสื่อสาร พบวา ภายในกรมการขนสงทางบกมีการติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 

อยูในระดับมาก ซึ่งการสื่อสารแบบบนลงลางมีการใชงานสูงที่สุดในลำดับแรก เนื่องจากกรมการขนสง

ทางบก เปนหนวยงานราชการ ซึ่งเนนการสื่อสารในลักษณะดังกลาว คือ มีการถายทอดนโยบาย 

ทิศทางขององคการ รวมถึงระเบียบปฏิบัติขอบังคับไปสูผูปฏิบัติงาน ผานทางลายลักษณอักษร อาทิ 

หนังสือสั่งการ บันทึกขอความ หนังสือซักซอมการปฏิบัติงาน และที่ไมเปนลายลักษณอักษร อาทิ              

การสั่งการดวยวาจา ขอสั่งการในที่ประชุม ซึ่งปรากฏเปนที่ประจักษในการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของกรมการขนสงทางบก เชน การประชุมถายทอดนโยบายความ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนนและเปาประสงคในการปฏิบัติราชการประจำป  การจัดทำหนังสือซักซอม

แผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564 เพื่อแจง

ใหหนวยงานในสังกัดกรมการขนสงทางบกรับทราบและปฏิบัติตามแผนดังกลาว ซึ่งหนวยงานยังคง             

ตองใชรูปแบบการสื่อสารดังกลาวเพื่อใหสามารถถายทอดสาระสำคัญ ตลอดจนรายละเอียดอยาง
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ถูกตองครบถวน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารดวยการเลือกในภาษาท่ีผูรับสารสามารถแปลความ

ไดอยางถูกตอง เพื ่อเปนการลดอุปสรรคและลดโอกาสในการแปลความหมายของสารผิดจาก

วัตถุประสงค และจัดระบบดานขาวสารองคการใหเหมาะสม ในเรื่องการกระจายขาวสารใหสามารถ

เขาถึงพนักงานเจาหนาท่ีท่ีควรจะรับหรือมีโอกาสไดใชประโยชนจากขอมูลขาวสารนั้น มากท่ีสุด โดยให

ขอมูลขาวสารไปถึงพนักงานเจาหนาท่ีเหลานั้นในเวลาท่ีเหมาะสมทันการณ   

 ในสวนของการสื่อสารแบบลางขึ้นบน การสื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารแบบแนวไขว 

มีการใชในกรมการขนสงทางบกนอยกวาการสื่อสารแบบบนลงลาง ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อปองกัน 

ความคลาดเคลื ่อนหรือการเขาใจในการสื ่อสานนโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน                      

ที่ผิดพลาด ผูบริหารควรเนนใหมีการสื่อสารแบบลางขึ้นบนมากขึ้น คือ สนับสนุนใหมีการสื่อสารสอง

ทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพิ ่มมากขึ ้น เชน เมื ่อมีการถายทอดนโยบายดาน         

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน หรือมีการสั ่งการจากผู บังคับบัญชาแลว ควรเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดมีการสื่อสารยอนกลับ โดยสามารถสอบถามขอสงสัยกับผูบังคับบัญชาเมื่อเกิดปญหา 

หรือสามารถรายงานปญหาใหผู บังคับบัญชาทราบไดทันที เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจความ

ถูกตองของสิ่งที่ผูบริหารสื่อสารออกไป โดยตองทำใหหนวยงานมีบรรยากาศเปดกวางรับฟงความเห็น

ของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความวางไวใจ เชน ในการประชุมถายทอดนโยบายแตละครั้ง จัดใหมี

ชวงเวลาท่ีใหผูเขารวมประชุมซักถาม รวมไปถึงในระดับการปฏิบัติงานท่ีมีหัวหนากลุม หัวหนาฝาย หรือ

หัวหนางาน เปนผูควบคุมการทำงาน อาจจัดใหมีชวงเวลารายงานผลการดำเนินการประจำวัน หรือ

ประจำสัปดาห ซึ่งจะทำใหผู ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมั่นวาผูบังคับบัญชาพรอมตอบสนองตอปญหา

อุปสรรคของผูปฏิบัติงาน การสื่อสารแบบแนวนอน คือ การสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานผูปฏิบัติงาน

ดวยกันเอง เชน การสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม จะชวยสงผลใหการทำงานภายใน

องคการมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และการสื ่อสารแบบแนวไขว คือ การสื ่อสารขามหนวยงาน                  

ขามระดับในองคการ ชวยใหการปฏิบัติงานในองคการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

ได โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตามนโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ             

กับหลายหนวยงานภายในกรมการขนสงทางบก การสนับสนุนใหมีการสื ่อสารแบบแนวไขวที ่ มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะทำใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและสามารถใชเวลา              

ใหเกิดประโยชนมากที่สุด เชน การสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในรูปของคณะทำงาน               

มากข้ึน โดยนำบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ มาปฏิบัติงานรวมกัน 

6.4 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต  

1) ในการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรของกรมการ

ขนสงทางบกในสังกัดราชการสวนกลางเทานั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษากับ              

กลุมตัวอยางในสังกัดกรมการขนสงทางจากทั่วประเทศ หรือระดับกระทรวง ซึ่งลวนมีภารกิจเก่ียวของ

กับนโยบายดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเชนกัน เพื่อผลการศึกษาที่ไดจะเปนขอมูลเชิงลึก 
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และวงกวางมากข้ึน เนื่องจากความแตกตางทางสภาพแวดลอม พ้ืนท่ีตั้งทางภูมิศาสตร บริบททางสังคม 

หรือวัฒนธรรมองคการอาจจะสงผลตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแตกตางกันดวย ซึ่งผลการศึกษาท่ี

ไดรับนั้นจะมีประโยชนตอผูบริหารในการพัฒนาและเตรียมแนวทางในการแกปญหารูปแบบการสื่อสาร

ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งข้ึน  

2) ในการศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทำงานรวมดวย เชน รูปแบบการสื่อสารดวยใชสื่อออนไลน เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน

ในปจจุบันเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย บุคลากรรุนใหมใหความสนใจมากกวาสื่อสิ่งพิมพ 

หนังสือราชการ หรือการสื่อสารในชองทางอ่ืน ๆ  เปนตน  
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ภาพท่ี 2: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ:  

กรณีศึกษา องคการเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

สำนักงานภาคพ้ืนเอเชีย 
 

 

 

ภาณินี ริมทอง0

* 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา องคการเพื่อ

การพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย

ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันในองคการ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีผลตอความผูกพัน

ในองคการ การสรางแรงบันดาลใจมีผลตอความผูกพันในองคการ การกระตุ นทางปญญามีผลตอ           

ความผูกพันในองคการการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีผลตอความผูกพันในองคการ 

ผลการศึกษา พบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ความผูกพันในองคการ (𝑋𝑋� = 3.42, S.D. = 0.603) และปจจัยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ (𝑋𝑋� = 3.98, S.D. = 0.702) ดังน้ันองคการควรจัดใหมี

หลักสูตรฝกอบรมเพื ่อพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงวิสัยทัศนรวมกัน และแสดงถึงความมุงมั่นในการทำงาน

จนเกิดความผูกพันในองคการ รวมถึงวางแนวทางเพื่อสงเสริมการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณจากการ

สรางบุคคลตนแบบ (Role model) ผานการปฏิบัติจริง สรางบรรยากาศของความเชื่อใจและการเคารพ 

ซึ่งกันและกันผานการพูดคุยอยางโปรงใส เพื่อใหบุคลากรในองคการเกิดความเขาใจ ความศรัทธา และ

เช่ือถือในพฤติกรรมจนปฏิบัติตาม 
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1. บทนำ 

 ทรัพยากรมนุษยเปนแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินงานเพื่อใหองคการประสบความสำเร็จ 

องคการจึงจำเปนตองสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรูความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อดำเนินงานให

บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนขององคการ การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญเพื่อใหงาน

ขององคการดำเนินไปอยางตอเนื่อง  

 การสรางความผูกพันในองคการจึงเปนกุญแจสำคัญที่จะชวยรักษาบุคลากร และลดอัตรา               

การลาออกได โดยแรงจูงใจนอกเหนือจากคาตอบแทนแลว บทบาทและหนาที่ของผูบริหารองคการ

นับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการผลักดันใหพนักงานเกิดความทุมเทในการปฏิบัติงานเพ่ือ             

ใหบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารองคการจึงจำเปนตองมีวิสัยทัศนในการจัดการและบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สรางความรูสึกเชื่อมั่นใหกับพนักงานวาตนไดรับความยุติธรรมและคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมอยางเทาเทียมกันทุกคน สงเสริมใหพนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทุมเททั้งกำลังกาย 

และกำลังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สรางความรูสึกรักและ ความผูกพันในองคการ รวมถึง

ความเชื่อม่ันท่ีจะทำงานใหกับองคการอยางเต็มท่ี และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของตนเอง 

(พลอย สืบวิเศษ, 2561) 

 ในทศวรรษท่ีผานมา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) ไดถูกกลาวถึงอยางแพรหลาย ซึ่งภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง คือ ผูนำที่มีอิทธิพลอยาง              

มีอุดมการณ สรางแรงบันดาลใจ กระตุนปญญา และคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยผูนำพยายาม

ใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม เนนการพัฒนาผูตาม กระตุนและยกยอง   

ซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผูตามเปนผูนำและมีการเปลี่ยนตอๆ กันไป (Burns, 1978); (Bass & Avolio, 

1994) 

 องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (United 

States Agency for International Development, Regional Development Mission Asia: 

USAID/RDMA) เปนองคการหนึ่งที่นำหลักปรัชญาภาวะผูนำมาปรับใชเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนำ 

โดยสรางความเขาใจรวมกันถึงแนวปฏิบัติและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของการมีภาวะผู นำ เพ่ือ

ขับเคลื่อนองคการใหประสบความสำเร็จอยางยั่นยืน และสามารถตอบสนองกับโลกท่ีเปลี่ยนไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

2.2  เพ่ือศึกษาการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีผลตอความผูกพันในองคการ 

2.3  เพ่ือศึกษาการสรางแรงบันดาลใจมีผลตอความผูกพันในองคการ 

2.4  เพ่ือศึกษาการกระตุนทางปญญามีผลตอความผูกพันในองคการ 
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2.5  เพ่ือศึกษาการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีผลตอความผูกพันในองคการ 

2.6 เพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษาองคการ

เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพ้ืนเอเชีย ผูวิจัยไดทำการศึกษาภายใต

กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางการวิจัย โดยสาระสำคัญมีขอหัว             

ดังนี้ 

 3.1 ทฤษฎีภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 

 ในปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงถือเปนตัวอยางของความเปนผูนําในอุดมคติ ภาวะผูนำ

การเปลี ่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผู นำมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ ้นกวาความพยายามที่คาดหวังผานคำพูด การกระทำและ            

การประพฤติปฏิบัติ พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ           

มากขึ้น  Burns (1978) ไดนำเสนอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึง

เปนกระบวนการที่ผูนำและผูตามมีจุดมุงหมายและเปาหมายรวมกัน โดยผูนำชี้ใหผูตามเห็นถึงโอกาส

ใหม ๆ สรางแรงบันดาลใจเพื่อกระตุนใหผูตามเกิดความความ  มั่นใจ มุงมั่น และปรารถนาที่จะบรรลุ

ความมุงหมายนั้น ๆ ผูนำลักษณะนี้มีความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและ

วัฒนธรรมขององคการพรอมไปกับการสงเสริมการริเริ่มสรางสรรคดานผลงาน ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี 

ใหม ๆ ตอมา Bass & Avolio (1994) ไดนำเสนอองคประกอบของภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงมี 4 ประการ 

คือ 1.) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence: II)  หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนำแสดงออก

ถึงการมีวิสัยทัศนและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เปนผูนำที่ผูตามใหความไววางใจและใหความนับถือ              

เปนผูสรางพันธกิจ (mission) ในอนาคตขององคการ และสามารถแสดงใหผู ตามเชื่อวาตองสำเร็จ                 

ไดมากกวาที่ผูตามรูสึกวาอาจสำเร็จดวยเหตุนี้ผูตามจึงเต็มใจที่จะทุมความ พยายามมากกวาปกติเพ่ือ   

ใหบรรลุความสำเร็จ 2.) การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspirational  Motivation : IM) เปนพฤติกรรมท่ี

ผูนำแสดงออกใหผู ตามตระหนักถึงคุณคา ความหมายและความสำคัญของงานที่ทำ ตลอดจนสราง

ความนาทาทาย ในการทำงานใหกับผูตาม 3.) การกระตุนทางปญญา  (Intellectual Stimulation : IS) 

เปนพฤติกรรมที่ผูนำกระตุนใหกำลังใจ เสริมแรงใหกับผูตามคนหาวิธีใหมในการทำงานโดยกระตุน            

ใหผูตามหัดสงสัยและตั้งคำถามตอความเชื่อพ้ืนฐานท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมาจนเคยชิน ฝกใหมองปญหา

เดิมดวยมุมมองใหม ผูนำจะทำใหผูตามรูสึกวาปญหาเปนสิ่งทาทายและเปนโอกาสที่จะไดรวมกัน

แกปญหา โดยสรางความเชื่อมั่นใหกับผูตามวาทุกอยางจะตองมีทางออก หรือทางแกไขแมวาจะมี

อุปสรรคมากมาย ขวัญชัย จะเกรง (2551) ชี้วา การกระตุนทางปญญา คือ พฤติกรรมท่ีผูบริหารกระตุน

ผูรวมงานใหตระหนักและรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งหาแนวทางแกไข หาเหตุผลในแงมุมตาง ๆ  
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มาแกปญหาอยางเปนระบบจนทำใหผู รวมงานมองปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนเองและ                

หาขอสรุปที่สรางสรรคและดีกวาเดิม และ 4.) การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  

Consideration : IC) เปนพฤติกรรมที่ผูนำใหความใสใจตอความตองการของผูตามแตละคน ตลอดจน

ใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ของผูตามเปนรายบุคคลโดยใชวิธีตาง ๆ เชน การ

กระจายอำนาจความรับผิดชอบตัดสินใจ การชวยเหลือเปนพี ่เลี ้ยง (Mentor) การเปนผูสอนงาน 

(Coach) การใหขอมูลยอนกลับอยางสรางสรรค การใหโอกาสไปศึกษาอบรม เปนตน 

 สรุปไดวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมในการสรางแรงจูงใจ หรือ แรงบันดาลใจ

ใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ปฏิบัติงาน รวมมือกันปฏิบัติงาน ดวยความกระตือรือรน และ ดวยความเต็มใจ

ยอมรับโดยไมมีการบังคับเพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายที ่องคการกำหนด โดยผูนำที่จะประสบ

ความสำเร็จคือผูนำที่มีภาวะผูนำในการสรางแรงจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานไปตามเปาหมายที่กำหนดได

ดวยควากระตือรือรนและความเต็มใจ ซ่ึงภาวะผูนำนั้นมีลักษณะ บุคลิกท่ีคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกตำแหนง

สามารถมี สรางใหเกิดและพัฒนาไดตามความเหมาะสมโดยไมจำเปนตองเปนบุคคลที่มีตำแหนง

ทางการ 

 3.2 แนวคิดและหลักการของความผูกพันองคการ 

 จากการศึกษาแนวคิดดานความผูกพันในองคการ Steers (1977) มีความเห็นวาความผูกพัน

ในองคการเปนความสัมพันธที ่เหนียวแนนของสมาชิกในองคการ และเปนพฤติกรรมที ่สมาชิก                    

ในองคการมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ และ 

เต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อเขา รวมในกิจกรรมขององคการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึง 

ความเชื ่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ คือ การยอมรับใน                

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหสำเร็จตามเปาหมาย และเปนไปตามคานิยมของ องคการ มีความภาคภูมิใจ

ในผลงานและการเปนพนักงาน ความเต็มใจที ่จะทุ มเทความพยายามอยางมากเพื ่อองคการ คือ            

การแสดงออกถึง ความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญา ในการทำงานที่ดีใช

ความพยายาม อยางมากเพื่อตอบสนองหรือมุงสู เปาหมายขององคการ โดยมุงหวังใหงานที่ปฏิบัติ

ประสบความสำเร็จ อยางมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซึ่งจะสงผลถึงความสำเร็จและเปน 

ผลดีตอองคการในภาพรวม และความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ ่งความเปนสมาชิกของ

องคการ คือ การที่พนักงาน แสดงถึงความตองการที่จะปฏิบัติงานในฐานะของพนักงาน อยางแนวแน

เปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยไมโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงงานท่ีทำ พยามยามที่จะรักษา

ความเปนสมาชิกขององคการไวไมคิดหรือมีความตองการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคการ 

เปนความตั้งใจและพยายามอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป เพื่อทำงานใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ ซึ ่ง Meyer & Allen (1990) ไดอธิบายความผูกพันตอองคการวาเปนความรู สึกหรือ

สภาวะทางจิต (Psychological status) ของบุคคลท่ีมีตอองคการโดยมี 3 ลักษณะ คือ 1.) ความผูกพัน

ดานจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความรูสึกปรารถนาอยางแรงกลาของบุคคลท่ีอยากจะ
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ทำงานอยางตอเนื่องเพื่อองคการ เปนความสัมพันธทางจิตใจที่แข็งแกรงที่บุคคลรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง

ขององคการ ทำใหบุคคลยอมรับเปาหมายขององคการ มีเจตคติที่ดีตอองคการมีความตองการที่จะ

ยังคงเปนสมาชิกขององคการตอไป 2.) ความผูกพันดานการคงอยู หร ือความผูกพันตอเนื ่อง 

(Continuance Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีจะทำงานในองคการอยางตอเนื่อง 

มองวาพฤติกรรมที ่บุคคล ปฏิบัติมีความผูกพันตอองคการ มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน                     

ไมเปลี่ยนแปลงโยกยายท่ี ทำงาน เกิดจากการที่บุคคลนั้นไตรตรองถึงผลดีผลเสียอยางดีแลวหาก                 

ไมเปนสมาชิกขององคการ หากบุคคลตระหนักวาตนเองยังไดกำไร คาตอบแทน และสิ่งที่ไดรับตอบ

แทนจากองคการมีความคุมคาก็จะยังคงอยูกับองคการ แตถารูสึกวาสิ่งตนเองไดลงทุนไปนั้นมากกวา 

และไมคุ มคาก็จะตัดสินใจออกจากองคการ และ 3.) ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคม 

(Normative commitment) เปนความจงรักภักดีและความตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจของตนเอง

ใหกับองคการ เปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคคลที่มีตอองคการ คือ เมื่อบุคคลรูสึกวาได              

เปนสมาชิกก็ตองมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการ เปนหนาที่หรือความผูกพันที่สมาชิกตองปฏิบัติตอ

องคการ และความยึดมั่นผูกพันตอองคการเปนตัวทำนายการลาออกไดดีกวาความพึงพอใจในงาน 

บุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันตอองคการจะตอบแทนองคการดวยการแสดงพฤติกรรมที่เปนประโยชน 

ตอองคการ การใหความชวยเหลือองคการในดานตางๆ อยางเต็มความรูความสามารถ  ความรูสึกที่ดี

ของบุคลากรในองคการตอองคการ ยินดีจะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและสวนที่เกี ่ยวของเพื่อให

องคการไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวซึ่งองคประกอบของความผูกพันตอองคการประกอบไปดวย 

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ การยอมรับเปาหมายและนโยบายการบริหารขององคการ การ

ทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ           

ความหวงใยในอนาคตขององคการ และความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกขององคการตลอดไป 

(ชาญวุฒิ บุญชม, 2553)  สอดคลองกับ  ฐิติมา หลักทอง (2557) ที่ใหความเห็นวา ความผูกพันตอ

องคกร เปนความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคกรและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยางตอเนื่องและ

สม่ำเสมอในการทำงาน ไดแก ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร ความเต็มใจทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ โดยมุงหวังใหงานท่ีปฏิบัติ

นั้นประสบความสำเร็จอยางมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะสงผลถึงความสำเร็จและเปน

ผลดีตอองคกรในภาพรวม และความปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไวซึ ่งการเปนสมาชิกภาพใน

องคกรอยางแนวแนไมคิด หรือมีความตองการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคกร ตรงกันขาม 

ภูกมล นวนาทเจษฎ และ ธนีนาฏ ณ สุนทร (2558) กลาววาความผูกพันในองคการของพนักงาน

สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา  ถาหากผูนำไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงาน

เหลานั้นได ถาหากองคกรสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรไดแลว บุคลากรก็มีความยินดี

และเต็มใจท่ีจะทำงานใหองคกรอยางดีท่ีสุด  
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 สรุปไดวา ความความผูกพันในองคการ คือความผูกพันหรือความสนใจในองคการเพ่ือ

ดำเนินงานใหบรรลุตอเปาหมาย วัตถุประสงค และคานิยมขององคการ โดยบุคลากรในองคการ

แสดงออกถึงความมุงม่ันในการทำงานมีพฤติกรรมท่ีสม่ำเสมอในการทำงาน มีใจท่ีจะอยูในองคการโดย

ไมลาออก หรือเปลี่ยนแปลงที่ทำงานและมีความภาคภูมิใจกับงานที่ตนทำโดยนึกถึงองคการมากกวา

ประโยชนสวนตนเนื่องจากมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวในองคการ 

 3.3 ความสัมพันธของลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 จากผลงานวิจัยของ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ท่ีศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา ทางดานปจจัย

ลักษณะสวนบุคคลท้ังระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันและประสบการณในการทำงานมีผลตอความผูกพัน

ในองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บัวเปง (2554) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดก้ินอินดัสทรีส ประเทศไทย จำกัด โดยผลการวิจัยพบวา อายุท่ีตางกัน

มีผลตอความผูกพันในองคกรแตกตางกัน และปจจัยดานประสบการณในงานมีความสัมพันธกับ             

ความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับ สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ที่ศึกษาถึงความผูกพันตอองคการ

ของเจาหนาท่ี สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พบวาโดยรวมแลวเจาหนาที่สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชนมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ คอนขางสูง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคกรของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดแก ตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน ความทาทายใน การทำงาน 

ความกาวหนาในการทำงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน ลักษณะการทำงานเปนทีม 

เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา ความรูสึก

วาตนมีความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที ่พึ ่งได อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของ               

พิมพชนก ทรายขาว (2553) ที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร               

ทิสโก จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกร และระดับตำแหนงงานไมมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร 

ในทางกลับกัน จากงานวิจัยของ Cho & Mor Barak (2008) พบวาประชากรเพศชายมีความผูกพันใน

องคการมากกวาประชากรเพศหญิง จากจำนวนประชากรทั้งหมด 381 คนในบริษัทขนาดใหญของ

ประเทศเกาหลี สอดคลองกับงานวิจัยของ Aydin (2011) พบวาประชากรเพศชายมีความผูกพันใน

องคการมากกวาเพศหญิง  

 จากงานวิจัยตามที่กลาวมา สรุปไดวาปจจัยลักษณะสวนบุคคลกลาวคือ เพศ อายุ อายุงาน 

(ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ระดับการศึกษา ตำแหนงงานมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันในองคการแตกตางกันในแตละองคการ 
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 3.4 ความสัมพันธของการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 งานวิจัยของ Rowden (2000)  พบวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณของผูนำ กลาวคือ รับรู

ถึงความตองการของสมาชิกในองคการ รวมถึงมีวิสัยทัศนที ่ชัดเจน มีความสัมพันธในดานบวกตอ           

ความผูกพันในองคการดานจิตใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ Ling & Ibrahim (2013) ที ่พบวา                    

การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณเปนปจจัยในการสรางความ

ผูกพันในองคการ ในทิศทางเดียวกัน ปทมา เจริญพรพรหม (2558) ที่ไดศึกษาถึงภาวะผู นำการ

เปลี่ยนแปลง ความผูกพันในงาน และความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษาพนักงานกลุมบริษัทผูผลิต

สินคาบริโภคขามชาติแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพฯ พบวาการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยถาพนักงานมีการรับรู

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสูง ก็จะมีความผูกพันตอองคการสูงดวย 

จากงานวิจัยของ Lo & Ramayah (2009) ไดศึกษาถึงภาวะผูนำสองแบบ กลาวคือ ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนที่มีผลตอกับความผูกพันในองคการในบริษัทการผลิตแหง

หนึ่งในประเทศมาเลเซีย พวกเขาพบวาผูจัดการที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จ 

ในการสรางความผูกพันในองคการมากกวาผูนำที่มีภาวะผูนำการแลกเปลี่ยน โดยปจจัยสำคัญคือ            

ผูนำที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะตองมีคุณลักษณะที่สรางอิทธิพลอยางมีอุดมการณมากกวา

คุณลักษณะดานอ่ืนๆ ของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

 จากงานวิจัยตามที ่กลาวมา สรุปไดวาเมื ่อผู นำมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณจะสงผลตอ              

ความผูกพันในองคการสูงข้ึน เนื่องจากผูนำไดสรางการยอมรับ ความเชื่อม่ันศรัทธา และความไววางใจ

ในความสามารถของ โดยแสดงวิสัยทัศนและถายทอดไปยังผูตาม มีเม่ือผูนำมีความสามารถจัดการและ

ควบคุมตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม ก็จะทำใหผูรวมงานเกิดความภูมิใจ สราง

ทัศนคติท่ีดีในการทำงานใหองคการจนเกิดความผูกพันในองคการ และพรอมทุมเทในการทำงาน 

 3.5 ความสัมพันธของการสรางแรงบันดาลใจท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 Northhouse (2015)  กลาววาคุณลักษณะการสรางแรงบันดาลใจของผูนำชวยเสริมสราง                  

ใหพนักงานแสดงความผูกพันในองคการ และความมุงมั ่นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของ

องคการ โดยผูนำที่สรางแรงบันดาลใจจะสื่อสารความคาดหวังถึงผูตามอยางชัดเจน และเสริมสรางจิต

วิญญาณการทำงานเปนทีมและความกระตือรือรนในการทำงานของพนักงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ghorbanhosseini (2012)  ที่ศึกษาถึงความสัมพันธของ

วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม และการพัฒนาความผูกพันในองคการในประเทศโครเอเชีย จาก

งานวิจัยพบวา มีการสรางแรงบันดาลใจผานการทำงานเปนทีม มีความสัมพันธเชิงบวก กับความผูกพัน

ในองคการ เนื่องจากการทำงานเปนทีมนั้นเกิดจากการสรางแรงบันดาลใจที่สงผลตอทรัพยากรมนุษย 

เชนเดียวกับ Rehman, Shareef & Mahmood (2012) ที่พบวาการสรางแรงบันดาลใจและการคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคลเปนปจจัยหลักในการสงเสริมภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงในการสรางความผูกพัน



ภาณินี ริมทอง 
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ในองคการ สอดคลองกับ การศึกษาของ ปทมา เจริญพรพรหม (2558) ที่พบวา การรับรูภาวะผูนำ               

การเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ โดย                     

ถามีการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจสูง ก็จะมีความผูกพันตอองคการ                 

สูงดวย  

 สรุปไดวาลักษณะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงในการสรางแรงบันดาลใจมีผลตอความผูกผัน               

ในองคการ เนื่องจากผูนำจะสรางและสื่อความหวังใหผูตามอยางชัดเจน ผูนำจะแสดงการอุทิศตัว              

หรือความผูกพัน ตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนำจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความ

ตั้งใจอันแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายใด 

 3.6 ความสัมพันธของการกระตุนทางปญญาท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 Keskes, Simo & Fernandez (2018) กลาววา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุน

ทางปญญาสงผลตอความผูกพันในองคการดานจิตใจในเชิงบวกเมื่อผูนำนั้นแสดงบทบาทความเปน             

มืออาชีพ สอดคลองกับ Joo, Yoon & Jeung (2012) ที่พบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง และการ

ประเมินตนเองมีผลตอความผูกพัน ซ่ึงความผกูพันในองคการของพนักงานจะมีมาก หากผูนำไดสื่อสาร

เปาหมาย วิสัยทัศน และแสดงคุณลักษณะดานการกระตุนทางปญญาอยางเขมขน เปนไปในทิศทาง

เดียวกับงานวิจัยของ ปทมา เจริญพรพรหม (2558) ที่พบวาผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทาง

ปญญามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการโดยถาผู ตามมีการรับรู ภาวะผู นำการ

เปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาสูง ก็จะมีความผูกพันตอองคการสูงดวย 

 จากขางตนสามารถสรุปไดวาการกระตุนทางปญญามีความสัมพันธกับความผูกพันในองคการ 

เนื่องจากผูนำนั้นจะนำทางใหพนักงานมองวาเปาหมายท่ีสำเร็จคือประโยชนของทุกคน และกระตุนทาง

ปญญาในการใหสงเสริมพนักงานแกปญหาดวยตนเอง สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

จนทำใหพนักงานเกิดความผูกพันในองคการ  

 3.7 ความสัมพันธของการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 จากงานวิจัยของ Kent & Chelladurai (2001) พบวา คุณลักษณะการคำนึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคลของผูนำมีผลตอความผูกพันในองคกรในดานจิตใจและการคงอยูกับองคการ โดยผูนําจะ

คำนึงถึงปจเจกบุคคล โดยใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทำใหผูตามรูสึกวาตนมีคุณคา 

เปนไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยของ สอดคลองกับ Ling & Ibrahim (2013) ที่พบวา การคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคลและการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณเปนปจจัยในการสรางความผูกพันใน 

องคการเนื่องจากการเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล จนผูตามรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ทำให

บุคคลยอมรับเปาหมายขององคการ มีเจตคติที่ดีตอองคการเชนเดียวกับ Kim & Kim (2014) ที่พบวา

ความผูกพันในองคการดานจิตใจมีความสัมพันธระหวางการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการ

สรางแรงบันดาลใจ จากงานวิจัยของ Rehman, Shareef &  Mahmood (2012)  ที่พบวาการสราง
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แรงบันดาลใจและการคำนึงถึงความเปนปจจัยหลักในการสงเสริมภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงใน               

การสรางความผูกพันในองคการ น้ำทิพย แซเฮง (2557) กลาววาผูนําจะเปดโอกาสใหผูตามไดแสดง

ความสามารถอยางเต็มที่มอบหมายงานโดยคำนึงถึงความสามารถของแตละบุคคล มีการสื่อสาร            

และปฏิสัมพันธกับผูตาม สงเสริมและสนับสนุนใหผูตามไดมีการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล ผูนำ

จะสงเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ ฟงอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

การเอาใจเขามาใสใจเรา เชนเดียวกับ Colquitt, Lepine, &Wesson (2010) ที่มองวาผูนำคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคลจะอุทิศเวลามหาศาลในการฝกอบรมและสอนผู ใตบังคับบัญชาของเขา                    

สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนลักษณะ และคุณสมบัติของผูนำท่ีองคการมองหา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

จะกระตุนใหพนักงานทำงานของตนดวยมุมมองและแนวคิดใหมๆ โดยพนักงานจะมีแนวทางการทำงาน

ของตนเอง ทำใหเกิดความม่ันใจในการทำงาน มีความสามารถและศักยภาพในการทำงานสูงข้ึน รวมถึง

กระตุนใหพนักงานรับรูในภารกิจ วิสัยทัศนของกลุมและองคการและจูงใจใหพนักงานมองไปสูอนาคต

ขางหนา ซ่ึงการมีอิสระและสามารถนำเสนอแนวทางการทำงานของตนเองจะทำใหพนักงานเกิดความรูสึก

ผูกพันองคการตามมา สอดคลองกับ งานวิจัยของ Chen & Aryee (2007) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของ               

การมอบหมายงานแกพนักงานสงผลตอผลลัพธของการทำงานของพนักงานในบริษัทผลิตสินคา                 

แหงหนึ่งในประเทศจีน จากผลการศึกษาพบวา การมอบหมายงานสงผลบวกตอความผูกพันในองคการ

ดานจิตใจ สอดคลองกับ Kalkavan & Katrinli (2014)  ศึกษาถึงอิทธิพลของผูสอนงานระดับผูจัดการ

ตอ ความพึงพอใจในงาน ความมุงมุนในอาชีพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และ ความผูกพันในองคการ

ของพนักงานในบริษัทประกันภัยในประเทศตุรกี พบวาผูจัดการที่มีพฤติกรรมในการสอนงาน (Coaching) 

จะมีผลในเชิงบวกตอพนักงานในดานความพึงพอใจในงาน ความมุงมุ นในอาชีพ ประสิทธิภาพใน              

การทำงาน และ ความผูกพันในองคการ  

 สรุปไดวาผูนำจะมีความสัมพันธในลักษณะพ่ีเลี้ยง (Mentor) และเปนท่ีปรึกษา (Advisor) ของ

ผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนำจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล             

เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคนซึ่งความสัมพันธเหลานี้จะสรางใหเกิดความผูกพันในองคการ 

ท่ีพนักงานรักและมีความทุมเทใหการทำงานใหกับองคการ 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของของผู ศึกษากำหนดตัวแปรใน

การศึกษา ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ระดับการศึกษา ระดับ

ตำแหนงงานในปจจุบัน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรง

บันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล)  ตัวแปรตาม คือ ความผูกพัน

ในองคการ โดยสามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังรูปภาพดานลาง 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชศึกษาคือพนักงานที่ไดรับการวาจางในทองถิ่น องคการเพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย จำนวนประชากรทั้งหมด 100 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 

12 มีนาคม 2564) โดยสงแบบสอบถามเปน google form ใหกลุมตัวอยางตอบตามความจริง ขอมูลท่ี

ไดรับนำไปประมวลผลผานโปรแกรม SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) การวิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธเพียรสัน (Coefficient Correlation)              

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

6. สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา 

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน 

การวิจัยไว  9 ขอดังนี้ 

 6.1 เพศท่ีแตกตางมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 6.2 อายุท่ีแตกตางมีผลตอความผูกพันในองคการ 
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 6.3 อายุงาน (ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ท่ีแตกตางมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 6.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 6.5 ระดับตำแหนงงานในปจจุบันท่ีแตกตางมีผลตอความผูกพันในองคการ 

 6.6 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

 6.7 การสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

 6.8 การกระตุนทางปญญามีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

 6.9 การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา 

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ผลการศึกษาได

นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซ่ึงแบงผลการศึกษาและวิเคราะขอมูลเปน 4 สวน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 7.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

1. เพศ    

หญิง  51 72.9 

ชาย  18 25.7 

LGBT  1 1.4 

รวม  70 100 

2. อายุ    

20 – 30 ป  10 14.3 

31 – 40 ป  35 50.0 

41 – 50 ป  21 30.0 

51 – 60 ป  4 5.7 

รวม  70 100 

3. อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในองคการ

ปจจุบัน) 

  

นอยกวา 1 ป  8 11.4 

1 – 5 ป  27 38.6 

6 – 10 ป  18 25.7 

11 – 15 ป  12 17.1 
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ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

16 – 20 ป  5 7.1 

รวม  70 100 

4. ระดับการศึกษา    

ต่ำกวาปริญญาตรี  2 2.9 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  30 42.9 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา  37 52.9 

ปริญญาเอก  1 1.4 

รวม  70 100 

5. ระดับตำแหนงงานในปจจุบนั    

พนักงาน  59 84.3 

พนักงานระดับหัวหนางาน  11 15.7 

รวม  70 100 

 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 31-40 ป มีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานในองคการปจจุบันอยูในชวง 1-5 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาและ

ระดับตำแหนงในปจจุบันเปนพนักงาน 

 7.2  การวิเคราะหภาวะผูนำการความเปล่ียนแปลงของดังนี้ 

ดานท่ี 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence: II) แยกเปนรายขอ 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

(Idealized Influence: II) 

N       𝑿𝑿� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หัวหนางานประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและไดรับ

การยกยอง ไววางใจจากฉัน 

70 4.00 0.659 มาก 

2. ฉันมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหัวหนางาน 70 4.03 0.659 มาก 

3. ฉันเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรวมงานกับหัวหนางาน 70 4.00 0.722 มาก 

4. ฉันยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถใน

การทำงานของหัวหนางาน 

70 4.30 0.645 มากที่สุด 

5. ฉันยึดเอาหัวหนางานเปนแบบอยาง 70 3.57 0.827 มาก 

รวม 70 3.98 0.702 มาก 

 
 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

3.98) เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ฉันยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการทำงานของหัวหนางาน ความคิดเห็นอยูใน
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ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.30) รองลงมาคือ ฉันมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหัวหนางาน ความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.03) หัวหนางานประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและไดรับการ            

ยกยอง ไววางใจจากฉัน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.00) ฉันเกิดความภาคภูมิใจที่ได

รวมงานกับหัวหนางาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.00) และ ฉันยึดเอาหัวหนางานเปน

แบบอยาง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.57) ตามลำดับ 

ดานท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) แยกเปนรายขอ 

การสรางแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation: IM) 

n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หัวหนางานกระตุนทีมงานใหมีความกระตือรือรน

ในการทำงาน 

70 3.89 0.772 มาก 

2.  หัวหนางานเนนใหเห็นวาองคการจะประสบ

ความสำเร็จหากทุกคนรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงาน 

70 4.03 0.834 มาก 

3. หัวหนางานทำใหฉันเกิดแรงจูงใจในการทำงาน

และพยายามที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมายมากข้ึน 

70 3.90 0.684 มาก 

4.  หัวหนางานไดแสดงพฤติกรรมในการกระตุนให

ฉันเกิดความกระตือรือรนและทุมเทในการทำงาน 

70 3.87 0.815 มาก 

5.  หัวหนางานไดแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยาง

แนวแนที่จะทำงานหรือบริหารงานเพื่อใหงานสำเร็จ

ตามที่กำหนด 

70 4.17 0.659 มาก 

รวม 70 3.97 0.753 มาก 

 
 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบัลดาลใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) 

เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอการสรางแรงบันดาลใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หัวหนางานได

แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนที่จะทำงานหรือบริหารงาน เพื่อใหงานสำเร็จตามที่กำหนด 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ หัวหนางานเนนใหเห็นวาองคการจะ

ประสบความสำเร็จหากทุกคนรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  

= 4.03) หัวหนางานทำใหฉันเกิดแรงจูงใจในการทำงานและพยายามที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมาย           

มากขึ ้น ความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.90) หัวหนางานกระตุ นทีมงานใหมีความ

กระตือรือรนในการทำงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.89)  และหัวหนางานไดแสดง

พฤติกรรมในการกระตุนใหฉันเกิดความกระตือรือรนและทุ มเทในการทำงาน ความคิดเห็นอยู ใน         

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.87) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) แยกเปนรายขอ 

การกระตุนทางปญญา 

(Intellectual Stimulation: IS) 

n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1 หัวหนางานเปดโอกาสใหฉันมสีวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในการทำงาน 

70 4.36 0.703 มากที่สุด 

2. หัวหนางานกระตุนใหฉันตระหนักถึงปญหา

ตางๆ ที่เกิดข้ึนในหนวยงานและหาแนวทางแกไข 

70 3.97 0.780 มาก 

3. หัวหนางานกระตุนใหเกิดแนวทางในการ

แกปญหาใหมๆ ในทีมงานอยูเสมอ 

70 3.97 0.680 มาก 

4. หัวหนางานชักชวนใหทีมงานพยายามคนหาและ

ริเร่ิม สิ่งใหมๆที่สรางสรรคในการทำงาน 

70 3.96 0.770 มาก 

5. หัวหนางานสงเสริมใหฉันระบุปญหาโดยการใช

เหตุผลและหลักฐานมากกวาการคิดเองวาเปน

ปญหา 

70 3.97 0.722 มาก 

รวม 70 4.05 0.731 มาก 

 
 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) 

เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอการกระตุนทางปญญาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หัวหนางาน              

เปดโอกาสใหฉันมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย = 4.36) รองลงมาคือ หัวหนางานกระตุนใหฉันตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน

และหาแนวทางแกไข ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) หัวหนางานกระตุนใหเกิดแนวทาง

ในการแกปญหาใหม ๆ ในทีมงานอยูเสมอ ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) หัวหนางาน

สงเสริมใหฉันระบุปญหาโดยการใชเหตุผลและหลักฐานมากกวาการคิดเองวาเปนปญหา ความคิดเห็น

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.97) หัวหนางานชักชวนใหทีมงานพยายามคนหาและริเริ่ม สิ่งใหม ๆ ท่ี

สรางสรรคในการทำงาน ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.96) ตามลำดับ 
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ดานท่ี 4 การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) แยกเปนรายขอ 

การคำนึงถึงความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

Consideration: IC) 

n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. หัวหนางานมอบหมายหนาทีแ่ละความรับผิดชอบโดย

คำนึงถึงความรู ความสามารถและความถนดัของ

พนักงานแตละคน 

70 4.06 0.759 มาก 

2. หัวหนางานสงเสริมใหฉันมีการพัฒนาตนเองในทุกดาน 70 4.21 0.740 มากที่สุด 

3. หัวหนางานเขาใจถึงความแตกตางของแตละบุคคล 70 4.10 0.854 มาก 

4. หัวหนางานสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 70 4.13 0.850 มาก 

5. เมื่อฉันทำงานผดิพลาดหรือลาชา หัวหนางานจะใช

วิธีการใหคำแนะนำมากกวาการลงโทษ 

70 4.21 0.720 มากที่สุด 

รวม 70 4.14 0.997 มาก 

 
 เมื ่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง               

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 4.14) เม่ือวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เมื่อฉันทำงานผิดพลาดหรือลาชา หัวหนางานจะใชวิธีการใหคำแนะนำมากกวา             

การลงโทษ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และ หัวหนางานสงเสริมใหฉันมีการพัฒนาตนเองใน               

ทุกดาน ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 4.21) รองลงมาคือ หัวหนา

งานสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.13) หัวหนางาน

เขาใจถึงความแตกตางของแตละบุคคล ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.10) หัวหนางาน

มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู ความสามารถและความถนัดของพนักงาน              

แตละคน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) ตามลำดับ 

ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงโดยรวม 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม n      𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 70 3.98 0.702 มาก 

การสรางแรงบนัดาลใจ 70 3.97 0.753 มาก 

การกระตุนทางปญญา 70 4.05 0.731 มาก 

การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 70 4.14 0.997 มาก 

รวม 70 4.04 0.754 มาก 
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 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.04) 

 7.3 การวิเคราะหระดับความผูกพันในองคการ 

ดานท่ี 1 ความผูกพันดานจิตใจ แยกเปนรายขอ 

ความผูกพันดานจิตใจ n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. ฉันมีความสุขที่จะไดทำงานทีอ่งคการแหงนี้ตลอดไป 70 3.66 0.700 มาก 

2. ฉันมีความสุขที่จะพูดถึงองคการแหงนี้ของฉันกับ

บุคคลอ่ืนภายนอกองคการ 

70 3.87 0.741 มาก 

3. ฉันใหความสำคัญกับปญหาขององคการแหงนี้เสมือน

วาเปนปญหาของฉัน 

70 3.26 0.793 ปานกลาง 

4. ฉันรูสึกรักและผูกพันกับองคการแหงนี้ 70 3.53 0.717 มาก 

5. ฉันรูสึกเปนสวนหนึง่ขององคการแหงนี้ 70 3.64 0.660 มาก 

รวม 70 3.59 0.722 มาก 

 
 เมื ่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง                

มีความคิดเห็นตอความผูกพันดานจิตใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.59) เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา 

ความคิดเห็นตอความผูกพันดานจิตใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ฉันมีความสุขที่จะพูดถึงองคการแหงนี้             

ของฉันกับบุคคลอื่นภายนอกองคการ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.87) รองลงมาคือ            

ฉันมีความสุขที่จะไดทำงานที่องคการแหงนี้ตลอดไป ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.66)  

ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการแหงนี้ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.64)  ฉันรูสึกรักและ

ผูกพันกับองคการแหงนี้ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.53)  ฉันใหความสำคัญกับปญหา

ขององคการแหงนี้เสมือนวาเปนปญหาของฉัน ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26) 

ดานท่ี 2 ความผูกพันดานการคงอยูหรือความผูกพันตอเนื่อง แยกเปนรายขอ 

ความผูกพันดานการคงอยูหรือความผูกพันตอเน่ือง n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. องคการแหงนี้มีความหมายตอชีวิตของฉัน 70 3.51 0.775 มาก 

2. ฉันรูสึกตัดสินใจยากมากที่จะลาออกจากองคการแหงนี้ 70 3.47 0.912 มาก 

3. ฉันรูสึกวาถาฉันยังอยูในองคการแหงนี้ ฉันจะไดรับ

ประโยชนมากกวาเสียประโยชน 

70 3.93 0.729 มาก 

รวม 70 3.64 0.806 มาก 
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 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอความผูกพันดานการคงอยูหรือความผูกพันตอเนื่องในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.64)  

เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอความผูกพันดานการคงอยูหรือความผูกพันตอเนื่องที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ฉันรูสึกวาถาฉันยังอยูในองคการแหงนี้ ฉันจะไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชน 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.93) รองลงมาคือ องคการแหงนี้มีความหมายตอชีวิต

ของฉัน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.51) ฉันรู สึกตัดสินใจยากมากที่จะลาออกจาก

องคการแหงนี้ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.47)   

ดานท่ี 3 ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคม แยกเปนรายขอ 

ความผูกพันเน่ืองจากบรรทัดฐานทางสังคม n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. ฉันคิดวาพนักงานควรมีความจงรักภักดีตอองคการ

ของตน 

70 3.60 0.939 มาก 

2. ฉันไมคิดจะลาออกจากองคการในเวลานี้เพราะมี

ความรูสึกผูกพันตอบุคลากรในองคการแหงนี ้

70 3.17 0.947 ปานกลาง 

3. ฉันรูสึกเปนหนี้บุญคุณขององคการแหงนี้ 70 2.81 1.054 ปานกลาง 

4. ฉันรูสึกผิดหากลาออกไปทำงานที่องคการอ่ืน 70 2.51 0.989 นอย 

รวม 70 3.03 0.982 ปานกลาง 

 
 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามพบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นตอความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.03)            

เม่ือวิเคราะหรายขอพบวา ความคิดเห็นตอความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ ฉันคิดวาพนักงานควรมีความจงรักภักดีตอองคการของตน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  

= 3.60) รองลงมาคือ ฉันไมคิดจะลาออกจากองคการในเวลานี้เพราะมีความรูสึกผูกพันตอบุคลากรใน

องคการแหงนี้ ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.17) ฉันรูสึกเปนหนี้บุญคุณของ 

องคการแหงนี้ ความคิดเห็นอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.81) และฉันรูสึกผิดหากลาออกไปทำงานท่ี

องคการอ่ืน ความคิดเห็นอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.51) 

ความผูกพันในองคการโดยรวม 

ความผูกพันในองคการ  n 𝐱𝐱 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความผูกพันดานจติใจ  70 3.59 0.722 มาก 

ความผูกพันดานการคงอยูหรือความ

ผูกพันตอเนื่อง 

 70 3.64 0.806 มาก 

ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสัง   70 3.03 0.982 ปานกลาง 

รวม  70 3.42 0.837 มาก 
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 เมื่อวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นตอความผูกพันในองคการในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.42) 

 7.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันในองคการ 

ตารางท่ี 7.4.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความผูกพันในองคการของกลุมตัวอยาง

จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล n 𝐱𝐱 S.D.   

1. เพศ 

หญิง 

 

 

 

51 

 

3.40 

 

0.533 

F = 1.699 Sig. = 0.191 

ชาย  18 3.41 0.755   

LGBT  1 4.51    

รวม  70 3.42 0.603   

2. อายุ     F = 3.193 Sig.= 0.029 

20 – 30 ป  10 2.91 0.534   

31 – 40 ป  35 3.48 0.550   

41 – 50 ป  21 3.56 0.630   

51 – 60 ป  4 3.39 0.621   

รวม  70 3.42 0.603   

3. อายุงาน  

(ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ

ปจจุบัน) 

   F = 1.793 Sig.= 0.140 

นอยกวา 1 ป  8 3.38 0.447   

1 – 5 ป  27 3.23 0.586   

6 – 10 ป  18 3.58 0.684   

11 – 15 ป  12 3.70 0.558   

16 – 20 ป  5 3.27 0.479   

รวม  70 3.42 0.603   

4. ระดับการศึกษา     F = 1.986 Sig.= 0.125 

ต่ำกวาปริญญาตรี  2 4.41 0.829   

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  30 3.36 0.608   

ปริญญาโทหรือเทียบเทา  37 3.41 0.569   

ปริญญาเอก  1 3.43    

รวม  70 3.42 0.603   
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ขอมูลลักษณะสวนบุคคล n 𝐱𝐱 S.D.   

5. ระดับตำแหนงงานใน

ปจจุบัน 

    t = -1.740 Sig.= 0.086 

พนักงาน  59 3.36 0.620   

พนักงานระดับหัวหนางาน  11 3.70 0.421   

รวม  70 3.53 0.520   

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 7.4.1  ผูวิจัยวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามีความสัมพันธ              

ตอความผูกพันในองคการโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way Anova) 

และความแตกตางของคาเฉลี ่ยดวย t-test จากผลการวิเคราะหพบวาอายุของกลุ มตัวอยางกับ             

ความผูกพันธในองคการแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั ้งไว จึงวิเคราะหความแตกตางของอายุ แยกเปนรายคูโดยใช Least – Significant 

Different (LSD)  ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ตามตารางท่ี 7.4.2 

ตาราง 7.4.2 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ของความผูกพันในองคการ จำแนกตามอายุ

                                                                       (n = 70) 

ความผูกพันในองคการ              𝑿𝑿� 20 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 

  2.91 3.48 3.56 3.39 

20 – 30 ป 2.91  0.007 0.004* 0.163 

31 – 40 ป 3.48   0.621 0.761 

41 – 50 ป 3.56    0.586 

51 – 60 ป 3.39     

หมายเหต:ุ * มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 7.4.1 และ 7.4.2 ผูวิจัยวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรวามี

ความสัมพันธตอความผูกพันในองคการโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test                  

(One-way Anova) และความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test วิเคราะหความแตกตางของตัวแปร  

เปนรายคูโดยใช Least – Significant Different (LSD)  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา เพศของกลุม

ตัวอยางเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก (LGBT) กับความผูกพันในองคการไมแตกตางกัน ท่ี              

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เพศแตกตางกัน ความผูกพันใน

องคการไมแตกตางกันซึ ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั ้งไว อายุของกลุ มตัวอยางมีความผูกพัน                 

ในองคการท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคลทางดานอายุกับความผูกพันในองคการแตกตางกันซึ ่งสอดคลองกับ             
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สมมติฐานที ่ตั ้งไว จึงทดสอบความแตกตางของอายุแยกเปนรายคู โดยใชวิธี Least – Significant 

Different (LSD) ในการวิเคราะหขอมูลพบวา ชวงอายุ 20-30 ป และ 41-50 ป มีความผูกพันใน

องคการแตกตางกัน ซึ่งชวงอายุ 41-50 ป มีความผูกพันในองคการที่ระดับสูงที่สุด มีความผูกพันใน

องคการที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.56)  รองลงมาคือ ชวงอายุ 31-40 ป มีความผูกพันในองคการท่ี

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.48) ชวงอายุ 51-60 ป มีความผูกพันในองคการที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.39)  

และชวงอายุ 20-30 ป มีความผูกพันในองคการที ่ระดับปานกลาง (คาเฉลี ่ย = 2.91) ตามลำดับ                   

อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ของกลุมตัวอยางกับความผูกพันในองคการ                 

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) กลาวอีกนัยหนึ ่งคือ อายุงาน 

(ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) แตกตางกัน ความผูกพันในองคการไมแตกตางกันซ่ึง                 

ไมสอดคลองกับสมมติฐานที ่ต ั ้งไว ระดับการศึกษาของกลุ มตัวอยางกับความผูกพันในองคการ                      

ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P-Value < 0.05) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ระดับการศึกษา

แตกตางกัน ความผูกพันในองคการไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ระดับตำแหนง

งานในปจจุบันของกลุมตัวอยางกับความผูกพันในองคการไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 (P-Value < 0.05) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ระดับตำแหนงงานแตกตางกัน ความผูกพันในองคการ              

ไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ตัวแปรปจจัยลักษณะสวนบุคคลทางดานประชากร พบวา   

อายุมีผลตอความผูกพันในองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนตัวแปรดาน เพศ อายุงาน (ระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ระดับการศึกษา และระดับตำแหนงงานในปจจุบันไมมีผลตอความ

ผูกพันในองคการ   

 สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

ตารางท่ี 7.4.3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันของระดับความผูกพันในองคการ จำแนกตาม

องคประกอบของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันในองคการ 

 Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed) 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  0.236* 0.050 

การสรางแรงบนัดาลใจ   0.159 0.188 

การกระตุนทางปญญา  0.131 0.280 

การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  0.028 0.817 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2-tailed) 
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จากตารางท่ี 7.4.3 ผูวิจัยใชสถิติทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือ  

พิสูจนสมมติฐาน  

จากสมมติฐานท่ี 2.1 พบวาตัวแปรการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธเชิงบวก               

ตอความผูกพันในองคการ (Pearson Correlation = 0.236*, Sig. = 0.05) หมายความวาการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณมีผลตอความผูกพันในองคการ  

จากสมมติฐานท่ี 2.2 พบวาตัวแปรการสรางแรงบันดาลใจไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

ผูกพันธในองคการ (Pearson Correlation = 0.159, Sig. = 0.188) หมายความวาการสรางแรง

บันดาลใจไมมีผลตอความผูกพันในองคการ 

จากสมมติฐานท่ี 2.3 พบวาตัวแปรการกระตุนทางปญญาไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

ผูกพันธในองคการ (Pearson Correlation = 0.131, Sig. = 0.280) หมายความวาการกระตุนทางปญญา

ไมมีผลตอความผูกพันในองคการ 

จากสมมติฐานท่ี 2.4 พบวาตัวแปรการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมมีความสัมพันธเชิง

บวกตอความผูกพันธในองคการ (Pearson Correlation = 0.028, Sig. = 0.817) หมายความวาการ

คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมมีผลตอความผูกพันในองคการ 

การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ตารางท่ี 7.4.4  แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) และการแสดงอำนาจพยากรณของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว (การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการ     

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนปญญา และการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( X1 – X4)) มีผล

ตอความผูกพันในองคการ (Y) 

ตัวแปรอิสระ Unstandardized Standardized t P 

Coefficients Coefficients 

  b Std. Error β   

(Constant)  2.392 0.518  4.616 0.000* 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  0.258 0.129 0.236 1.999 0.050* 

R = 0.236, R2 = 0.055, S.E est = 0.590, b = 2.392 

หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 7.4.4 พบวาในภาพรวมตัวแปรทั ้ง 4 ซึ ่งประกอบดวย การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุ นปญญา และการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล              

(X1 – X4) เม่ือวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise 

พบวา ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณความผูกพันในองคการไดมี 1 ตัวแปร คือ การมีอิทธิพลอยางมี
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อุดมการณ (X1)  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของตัวพยากรณ พบวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสามารถพยากรณความผูกพันใน 

องคการโดยมีคา β เทากับ 0.236 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา 

หากมีการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมาก จะมีความผูกพันในองคการมากข้ึนดวย 

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

 Y = 2.392 + 0.258 (การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ) 

คะแนนมาตรฐาน คือ 

 Y = 0.236  

 เมื่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสูสมการณพยากรณ ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) 

เทากับ 0.236 และมีประสิทธิภาพของการพยากรณ (R2) เทากับ 0.055 หรือสามารถพยากรณได               

รอยละ 5.50 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา 

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ซึ่งผลการวิเคราะห

ขอมูลพบวา มีความ สอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. เพศที่แตกตางไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ อยางมีนัยสำคัญทาง 

สถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2 อายุที่แตกตางมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 3 อายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการปจจุบัน) ที่แตกตางไมมีความสัมพันธเชิงบวก 

ตอความผูกพันในองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

 4. ระดับการศึกษาที่แตกตางไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 5. ระดับตำแหนงงานในปจจุบันท่ีแตกตางไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 6. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 7.การสรางแรงบันดาลใจไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 8. การกระตุนทางปญญาไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 9.  การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันในองคการ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

9. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา 

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ซึ่งผลการวิเคราะห

ขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา อายุมีผลตอความผูกพันในองคการอยางมีนัยสำคัญ              

ทางสถิติ บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันในองคการมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย เพราะอายุเปน             

สิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจ

มากกวาบุคคลที่มีอายุนอย และยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบวาสมาชิกองคกรจะมีความผูกพันตอองคกร            

มากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บัวเปง (2554) โดยผลการวิจัยพบวา อายุที่ตางกันมี              

ผลตอความผูกพันในองคกรแตกตางกัน และปจจัยดานประสบการณในงานมีความสัมพันธกับ             

ความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับ สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ที่ศึกษาความผูกพันตอองคการ

ของเจาหนาท่ี สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พบวาโดยรวมแลวเจาหนาที่สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชนมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ คอนขางสูง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน                

ตอองคกรของเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดแก ตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน ความทาทายใน การทำงาน ความกาวหนา

ในการทำงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน ลักษณะการทำงานเปนทีม เงินเดือนและ

สวัสดิการ การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทำงาน ความสัมพันธ             

ตอผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาวะผูนำของผูบังคับบัญชา ความรูสึกวาตนมี

ความสำคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงได 

 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในบริบทของการบริหารองคการถือเปนสิ่งที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งเนื่องจาก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณเปนการรับรูถึงความตองการของสมาชิกในองคการ 

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผู นำแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศนและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เปนผูนำที่ผู ตาม                  

ใหความไววางใจและใหความนับถือเปนผูสรางพันธกิจ (mission) ในอนาคตขององคการ และสามารถ

แสดงใหผูตามเชื่อวาตองสำเร็จไดมากกวาที่ผูตามรูสึกวาอาจสำเร็จ ดวยเหตุนี้ผูตามจึงเต็มใจที่จะ                 

ทุมความพยายามมากกวาปกติเพื่อใหบรรลุความสำเร็จ จะทำใหผู รวมงานเกิดความภูมิใจ สราง 
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ทัศนคติที่ดีในการทำงานใหองคการจนเกิดความผูกพันในองคการ และพรอมทุมเทในการทำงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา เจริญพรพรหม (2558) ที่พบวาการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยถา              

พนักงานมีการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสูง ก็จะมีความผูกพัน

ตอองคการสูงดวย และสอดคลองกับ Lo & Ramayah (2009)  ที ่ไดศึกษาถึงภาวะผู นำสองแบบ 

กลาวคือ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนำแบบแลกเปลี่ยนท่ีมีผลตอกับความผูกพันในองคการ

ในบริษัทการผลิตแหงหนึ่งในประเทศมาเลเซีย พวกเขาพบวาผูจัดการท่ีมีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะ

ประสบความสำเร็จในการสรางความผูกพันในองคการมากกวาผูนำที่มีภาวะผูนำการแลกเปลี่ยน โดย

ปจจัยสำคัญคือผู นำที ่มีภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงจะตองมีคุณลักษณะที ่สรางอิทธิพลอยางมี 

อุดมการณมากกวาคุณลักษณะดานอื่น ๆ ของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องดวยหัวหนางาน

สามารถใชกระบวนการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน หรือทิศทางการพัฒนาองคการโดยการรับฟง

ความคิดเห็น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีความเปนมิตร จริงใจ นําทีมงานไปสูความสำเร็จท่ีตั้งไว 

การท่ีหัวหนาแบงปนความสำเร็จกับพนักงานก็จะไดรับความนิยมชมชอบ เคารพนับถือ ศรัทธาและมอง

หัวหนางานเปนแบบอยางในการพัฒนาตนเอง จนเกิดเปนความผูกพันในองคการที่พนักงานพรอมที่จะ

ทุมเทในการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน 

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้พบผลของระดับความคิดเห็นของพนักงานถึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีผลตอ

ความผูกพันในองคการ ดังนั้นผลในการวิจัยครั้งนี้จึงสนับสนุนใหองคการควรมีแนวทางสงเสริมภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความผูกพันในองคการมากยิ่งข้ึน   

 1. โดยองคการควรมีหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณเพื่อสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงวิสัยทัศนรวมกัน และแสดงถึง

ความมุงม่ันในการทำงานจนเกิดความผูกพันในองคการ  

 2. องคการควรวางแนวทางเพื่อสงเสริมการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยางเปนรูปธรรม เชน 

สรางบุคคลตนแบบ (Role model) ผานการปฏิบัติจริง สรางบรรยากาศของความเชื่อใจและการเคารพ  

ซึ่งกันผานการพูดคุยอยางโปรงใส เพื่อใหบุคลากรในองคการเกิดความเขาใจ ความศรัทธา และเชื่อถือ

ในพฤติกรรมจนปฏิบัติตาม 
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แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

กรณีศึกษา องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร  
 

 

 

 

มณีรัตน ไขมุกด0 * 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร องคการตลาดเพื่อเกษตรกร และศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษา จากการสุมตัวอยางบุคลากร

องคการตลาดเพื ่อเกษตรกร จำนวน 162 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 ปจจัยสวนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา และสังกัดตางกัน มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-Value < 0.05) 

แรงจูงใจปจจัยจูงใจ แบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการ

ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะของงาน และดานความรับผิดชอบ 

แรงจูงใจปจจัยสุขอนามัย แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน

การปกครองของผู บังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ดานความมั ่นคงใน             

การปฏิบัติงาน ดานสภาพการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทน ทั้งหมด 11 ปจจัย มีความสัมพันธ              

 
     

  

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: maneer.gyb@gmail.com 
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เชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P-Value < 

0.01) เมื ่อว ิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ดวยวิธี 

Stepwise พบวา ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน มี 4 ตัวแปร ไดแก              

ดานความรับผิดชอบ ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานความสำเร็จในงาน และดานความมั ่นคงใน                  

การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 4 ดานนี้มากขึ้น จะมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากข้ึนดวย 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. บทนำ 

 ปจจุบันองคการตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดลอมภายในขององคการ

และสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี                    

ทำใหหลายองคการประสบกับปญหาเหลานี้ ซึ ่งอาจสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตองการ รวมถึงสงผลกระทบตอความสำเร็จขององคการอีกดวย 

โดยปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จขององคการประกอบไปดวย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ 

(Material) และการจัดการ (Management) ซึ ่ง “คน” ถือเปนทรัพยากรที ่มีความสำคัญอยางยิ่ง               

หากคนหรือบุคลากรขององคการสามารถปฏิบัติงานหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ก็ยอมสงผลตอระดับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคการ

ดวย นอกจากนั้น แรงจูงใจเปนแรงผลักดันใหบุคลากรทำงานดวยความกระตือรือรนและดวยความ

สมัครใจ ซึ่งจะมีผลทำใหองคการบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพ                

การทำงานนั้นเปนผลมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยมาจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

(กัญญนันทน ภัทรสรสิริ, 2554) ดังนั้น เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง จึงเปน

สิ่งจำเปนที่ผูบริหารจะตองทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และจำเปนตองบริหาร

จัดการใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะทำให

เกิดผลดีแกองคการ สงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคการได                 

ในท่ีสุด 

 องคการตลาดเพื่อเกษตรกรเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ                 

มีบทบาทในการชวยเหลือเกษตรกรดานการตลาดสินคาเกษตร และเปนกลไกสำคัญในการใหบริการ    

แกเกษตรกรและผูบริโภค รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร และเพ่ิมชองทางทางการตลาด 

เพื่อสรางโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหเกษตรกร ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงาน

ขององคการประสบความสำเร็จตามเปาหมายของที่ไดตั้งไวนั้น กลไกสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนให

องคการปฏิบัติงานภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ก็คือ “บุคลากรขององคการ” นั่นเอง องคการตลาด
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เพื่อเกษตรกรจำเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และตองมีจำนวนบุคลากรใหเพียงพอตอ                 

การปฏิบัติหนาท่ีดวย ซ่ึงตัวบุคลากรเองนั้นจำเปนตองไดรับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน  

 ทั้งนี้ ปญหาที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ไดแก 

ศักยภาพของบุคลากร กลาวคือ บุคลากรที่มีความรู ความสามารถบางสวนขาดความรับผิดชอบ ขาด

ความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ คำนึงถึงแตสิทธิที ่พึงมีพึงไดของตนมากกวาหนาที่ความ

รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ บางสวนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจอยางจริงจังเพ่ือ              

องคการ และที ่สำคัญมาก ๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเปนเจาขององคการและความ

จงรักภักดีตอองคการ นอกจากนี้ ปญหาดานคาจางคาตอบแทน ไมสะทอนถึงคาของงานอยางแทจริง 

ไมสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีใหเขามา 

ทำงานหรืออยูทำงานกับองคการไปนาน ๆ ได โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในวิชาชีพ

เฉพาะดาน แตขณะเดียวกันบุคลากรบางสวนเปนบุคลากรไรฝมือ แตมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน                  

มานาน มีอัตราคาจางคาตอบแทนสูง (ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน) แตคาของงานและ                

ผลของงานไมคุมคาจางคาตอบแทนที่ไดรับ เปนตน จากทฤษฎีสองปจจัยของเฟรดเดอริค เฮอซเบอรก 

(Frederick Herzberg อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552 : 166) หากความตองการทางดาน

สุขอนามัย (Hygiene Needs) ไดรับการตอบสนองอยางไมเต็มท่ี มนุษยจะเกิดความไมพึงพอใจ 

บางครั้งถึงขั้นนัดหยุดงานประทวง แตถึงแมวาจะไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่มนุษยก็ยังพึงพอใจ               

ไมถึงขีดสุดอยูดีกลับจะรูสึกเฉย ๆ ใหมากก็ดี ไมใหเลยก็เกิดเรื่อง ฉะนั้นการตอบสนองความตองการ

ดานสุขอนามัยของมนุษยจะเปนเงื ่อนไขหนึ ่งในการลดความไมพึงพอใจในการทำงานลงเทานั้น                

แตไมสามารถจะทำใหมนุษยพอใจได ในขณะเดียวกันหากความตองการดานการจูงใจไดรับการ

ตอบสนองอยางเต็มที่มนุษยจะรูสึกพึงพอใจพรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาท่ี อุทิศตนเองทำงาน 

เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีองคการจะตองสรรหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู ความสามารถ 

และมีคุณภาพเขามาปฏิบัติงานในองคการ ในขณะเดียวกันเมื่อองคการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ

แลวสิ่งจำเปนที่องคการจะตองกระทำที่สำคัญในประการตอมาก็คือ การธำรงรักษาไวซึ่งทรัพยากร

มนุษยเหลานั้นใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อที่วาทรัพยากรมนุษยที่มีคาเหลานั้นจะสามารถ                

สรางคุโณปการใหแกองคการไดอยางมหาศาลในท่ีสุด 

 จากที่กลาวมาขางตน การบริหารงานในทุกองคการ ปฏิเสธไมไดวาทรัพยากรมนุษยถือเปน

ปจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาองคการใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายขององคการที่ตั้งไวได ดังนั้น 

ผู บริหารองคการจะตองรู จักวิธ ีการกระตุ นหรือตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจใน                  

การทำงานใหเกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคการเพื่อการโนมนาวจิตใจของ

บุคลากรใหเกิดความรัก ความผูกพัน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเทความรู

ความสามารถที่มีอยูใหกับงานที่ตนเองรับผิดชอบอยางเต็มท่ี และใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคาของ

ตนที่มีตอหนวยงาน และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ตนเองมีตองาน จึงกลาวไดวาแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการมีผลตอความสำเร็จของงานและองคการ ถาหากบุคลากรมี               

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง ยอมจะมีความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงานสงผลทำให    

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะชวยกอใหเกิดผลประโยชน                

ท่ีเก้ือกูลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานหลายประการ  

 ดังนั้น ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาวามีแรงจูงใจใดบางที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีจะทำใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสบความสำเร็จตามเปาหมายขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถนำผล

การศึกษาเสนอแนะใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อจะนำไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสูความสำเร็จ

ของงานและองคการตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื ่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความสำเร็จในงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานการยอมรับนับถือที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความกาวหนาในหนาที่การงานที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานลักษณะของงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความรับผิดชอบที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.7 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานนโยบายและการบริหารงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.8 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานการปกครองของผูบังคับบัญชาที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.9 เพื่อศึกษาความสัมพันธดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
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2.10  เพ่ือศึกษาความสัมพันธดานความม่ันคงในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.11  เพื ่อศึกษาความสัมพันธดานสภาพการปฏิบัติงานที ่ส งผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

2.12  เพื่อศึกษาความสัมพันธดานคาตอบแทนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง แรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรณีศึกษา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล จากตำรา 

เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559:             

179-181) โดย Herzberg ไดทำการศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที ่มีตอการทำงาน เพื ่อหาทางท่ี               

จะลดความไมพอใจในการทำงาน เพื ่อใหพนักงานมีความรู สึกดีในการที ่จะพยายามเสริมสราง               

ผลผลิตของงาน ใหสูงขึ้น ซึ่งพบวามีปจจัยที่มีผลกระทบตองาน แบงออกเปน 2 ประเภท โดยประเภท

แรก คือ ปจจัยจูงใจ ซึ ่งเปนปจจัยเกี ่ยวกับความพึงพอใจในงานและการกระทำของบุคลากรใน                 

การทำงาน ปจจัยที่จูงใจบุคลากรใหปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้น ประกอบดวย 1) ความสำเร็จในงาน 

(Achievement) หมายถึง ความสำเร็จของงานที ่ว ัดไดจากการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตาม

กำหนดเวลา ความสามารถในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลการปฏิบัติงาน              

2) การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับหรือเห็นดวยกับความสำเร็จ การไดรับ             

การยกยอง ชื ่นชม เชื ่อถือ ไววางใจในผลงานหรือการดำเนินงานจากผู บังคับบัญชา ผู ร วมงาน 

ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ ทำใหพนักงานนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจ มีผลในการกระตุน 

จูงใจใหทำงานไดดียิ ่งขึ ้น 3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน (Advancement) หมายถึง โอกาสใน                    

การเลื่อนตำแหนงหรือระดับที่สูงขึ ้น โดยอาจไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื ่อนตำแหนงหนาที ่ใน                   

การทำงาน ขึ้นเงินเดือนคาจางใหสูงขึ้น จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมกระตุนใหบุคลากรตั้งใจทำงานให                   

มากยิ่งขึ ้น 4) ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะของงานที่นาสนใจและทาทายใน

ความสามารถ เปนงานที่ตองใชความคิด งานประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ แบบใหม ๆ บุคลากรจะรูสึก

พอใจที่จะทำงานในลักษณะนี้ และ 5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลำดับของ

การทำงานไดเอง ความสำนึกในอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนความมีอิสระใน                     

การปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชาไมตรวจตราควบคุมมากเกินไป บุคลากรจะมีความพึงพอใจเปน               

อยางมาก ตอมาประเภทท่ีสองคือ ปจจัยสุขอนามัย เปนปจจัยท่ีหากขาดหายจะทำใหเกิดความไมพอใจ 
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ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการทำงาน แมมีอยูก็จะไมทำใหเกิดการจูงใจในการทำงาน

แตหากจัดใหไมเพียงพอหรือขาดหายไป จะทำใหเกิดความไมพอใจกับงานและองคการ ประกอบดวย 

1) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถ             

ในการจัดลำดับเหตุการณตาง ๆ ของการทำงาน ทำใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน การบริหาร                 

การจัดระบบงานของผู ใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีส วนรวมในการกำหนดนโยบายและ                     

การบริหาร 2) การปกครองของผูบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง สภาพการปกครองบังคับบัญชา

ของผูบังคับบัญชาในเรื่องความเปนธรรม ความรูความสามารถในการบริหารงาน และการปกครอง                 

โดยผ ู บ ังค ับบัญชาสามารถแนะนำว ิชาการหร ือเทคนิคใหม ๆ เข ามาปร ับใช ในองคการได                                         

3) ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ หมายถึง  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 

และเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) เปนการติดตอ   

ไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถทำงานรวมกัน มีความเขาใจ                 

ซึ่งกันและกันอยางดี 4) ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มี

ตอความมั ่นคงในการทำงาน ความยั ่งยืนของอาชีพหรือความมั ่นคงขององคการ 5) สภาพการ

ปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บรรยากาศ 

ทำเลที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน วัสดุครุภัณฑเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ตลอดจนความสะดวก   

ในการปฏิบัติงาน และ 6) คาตอบแทน (Salary) หมายถึง เงินเดือนหรือคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ     

งานท่ีทาทาย การเลื่อนข้ันเงินเดือนและตำแหนงท่ีเหมาะสม  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ว ิจ ัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั ้นเปนปจจัยที ่มี

ความสำคัญมากสำหรับบุคลากรในหนวยงาน ซึ ่งการปฏิบัติงานเพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพนั ้นมี                 

ความจำเปนอยางมาก ที่ผู บริหารและบุคลากรตองมีความสัมพันธอันดีและเขาใจซึ่งกันและกัน 

เนื่องจากบุคลากรเปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองคการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานขององคการใด ๆ นั้น ความสำเร็จจะขึ ้นอยูกับความสามารถในการนำ

องคการไปสู เปาหมายและการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของผู ใตบังคับบัญชาเปนสำคัญ           

ดังนั้น ผูนำองคการที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเปนสำหรับองคการตาง ๆ และเปนกุญแจหลักใน             

การสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และทำใหเกิดทุนทางปญญาดังคำกลาวของ John C. Maxwell 

วา “ความสามารถในการเปนผู นำมักจะเปนตัวกำหนดความมีประสิทธิภาพขององคการและ          

ของบุคคล” จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญหลายทาน             

ไดใหความหมายของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไวดังนี้ 

ธนธรณ บูรณารมย (2553) กลาววา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการใช

ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู เชน คน เงิน เวลา และทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการ

ดำเนินงานขององคการไดมากที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงานที่ตั ้งไว ซึ่งครอบคลุมถึงการมี
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ความคิดริเริ ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรับผิดชอบตอ

ความสำเร็จของงาน ความกระตือรือรน และการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห และแกปญหางาน                 

การประสานและการรวมมือกับผูอื่นภายในองคการ สอดคลองกับ ธิดารัตน สินแสง (2556: 69-70) 

กลาววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถที่ทำใหเกิดผลในการทำงาน เชน        

อัตราความแตกตางระหวางปจจัยนำเขา (Input) และ ผลผลิตที ่ออกมา (Output) และเห็นวา 

“ประสิทธิภาพ” สามารถมองไดในแงมุมของ คาใชจาย หรือ ตนทุนการผลิต (Input) เชน การ                    

ใชทรัพยากรทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสีย                

นอยที่สุด หรือ แงมุมของกระบวนการบริหาร (Process) เชน การทำงานที่ถูกตองไดมาตรฐานรวดเร็ว 

และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกสบายกวาเดิม หรือ แงมุมของผลลัพธ เชน การทำงานท่ีมีคุณภาพ มีผลกำไร 

ผลิตทันตอเวลาท่ีกำหนด ผูปฏิบัติงานมีจิตสำนึกท่ีดีตอการทำงาน และบริการเปนท่ีพอใจของลูกคา  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ว ิจัยพบวา การปฏิบัติงานของแตละบุคคลจะมีผลงานที่มี

ประสิทธิภาพไดนั้น ตองประกอบดวยความรู ความสามารถ ความชำนาญ และสิ่งจูงใจใหปฏิบัติงาน

ไปสูเปาหมายขององคการ โดยประเมินผลของประสิทธิภาพนั้นไดจากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน 

เวลา และคาใชจายในการดำเนินงาน 

 3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปองกัน                  

และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาท่ี ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงงาน และเงินเดือนมีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจาหนาที่ที ่เปนเพศชาย สถานภาพสมรส/หยา มีการศึกษา               

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว มีระดับเงินเดือน ไมเกิน 10,000 

บาท และมีอายุงานไมเกิน 5 ป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานในระดับปานกลาง 

สอดคลอง กับงานวิจัยของ ปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น              

จำกัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรบริษัท อินเตอรเอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และสื่อที่ทำใหรูจักบริษัทฯ ที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพ      

การปฏิบัติงานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มี           

ผลตอแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางาน ที่คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ

ระดับแรงจูงใจแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความแตกตางในบริบทดาน

สังคม คานิยม ความเชื่อ ประสบการณการทำงาน อารมณความรูสึก ลวนมีผลตอการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 

ที่ทำใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองคการบรรลุผล

สำเร็จ 

 3.4 ความสัมพันธของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 พชร สุลักษณอนวัช (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ความสำเร็จในอาชีพ เชาวนอารมณ และ              

ความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ความสำเร็จในอาชีพโดยรวม              

อยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ หนองมา (2554) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

สุขภาวะทางจิต คุณภาพชีวิตในการทำงาน และการรับรูความสำเร็จในอาชีพ: กรณีศึกษาองคการ             

ขามชาติแหงหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา สุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสำเร็จใน

อาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวา แรงจูงใจดานความสำเร็จของงานและดานลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกาย

มาศ เพชรรอด (2557) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอล.

วาย.อินดัสตรีส จำกัด พบวา ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก ไดแก 

ดานความสำเร็จในการทำงาน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเชียน จาง (2558) วิจัยเรื ่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน             

ในภาพรวมอยูในระดับมากเรียงลำดับ คือ ดานความสำเร็จของงาน ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบาย

และการพัฒนา ดานความมั่นคงในงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ 

(2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานขายและบริการ

ลูกคาองคกรบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา สิ่งท่ีสำคัญอันดับแรก คือ ดานความสำเร็จในงาน  

 ดังนั้น ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เมื่อบุคลากรไดเปนสวนหนึ่งในการทำงานจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ จึงปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มท่ี สงผลใหงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.5 ความสัมพันธของการยอมรับนับถือที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 อมรรัตน ยิ่งยวด (2554) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานที่ดิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักรินทร 
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นาคเจือ (2557) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร พบวา แรงจูงใจ

ของขาราชการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร  

อยูในระดับมาก สงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแรงจูงใจในสวนปจจัยจูงใจหรือกระตุน 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงที่สุด 

ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การปฏิบัติงานของขาราชการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร จะมีประสิทธิภาพสูงยอมขึ้นอยูกับการไดรับการยอมรับนับถือ 

ไดรับการยกยอง ชมเชย จากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ คันศร แสงศรีจันทร (2550) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ผลการศึกษาสามารถอธิบายปจจัยท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบานดู ไดวา บุคลากรเทศบาลตำบล

บานดู เห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจและปจจัยการบำรุงรักษามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู ใน

ระดับสูง โดยในปจจัยดานแรงจูงใจพบวา ดานการไดรับการยอมรบันับถือ  

 ดังนั้น การยอมรับนับถือเปนการที่บุคลากรทุกคนในหนวยงานสามารถสรางงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพทำใหไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงาน จึงทำใหบุคลากรมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงคขององคการไดดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 3.6 ความสัมพันธของความกาวหนาในหนาที่การงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน สำนักขายและบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพใน            

การปฏิบัติงานแบงออกเปน ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความกาวหนาในหนาท่ี              

การงาน ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ ความ

รับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพงษ ศิริพร (2551) ไดศึกษา

ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา 

โรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานของโอกาสในความกาวหนา ดานการยกยอง

และยอมรับนับถือ ดานการมีอำนาจในหนาท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ ประพันธวิทย 

(2550) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ

รถไฟ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจรถไฟ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ประกอบดวย ปจจัยดาน

ความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการควบคุมบังคับบัญชา ดาน
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ความเพียงพอของคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธ ระหวางเพื่อนรวมงาน ในภาพรวม                

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  

 ดังนั ้น ความกาวหนาในหนาที่การงาน หนวยงานควรมีการจัดฝกอบรมเพื ่อเสริมทักษะ              

ดานตาง ๆ แกบุคลากรอยูเสมอ เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานสามารถสอบเปลี่ยนสายงาน                  

ได สนับสนุนใหไปศึกษาตอเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือปรับวุฒิใหสูงข้ึน  

 3.7 ความสัมพันธของลักษณะของงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 พัชรีญา วงศสุวรรณศา (2557) วิจัยเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับชั้นปฏิบัติการของสถานีโทรทัศนในมหาวิทยาลัย U Channel พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) วิจัย

เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวา แรงจูงใจดาน

ความสำเร็จของงานและดานลักษณะงานที ่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู ใน            

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาคิน ศรีสังขงาม (2556) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอผลลัพธ

ขององคการ: กรณีศึกษากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานลักษณะของ

งานที่ปฏิบัตินั้น ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีแรงจูงใจในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ไดศึกษา

แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานดานภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 

3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ดานลักษณะของงาน

และดานความรับผิดชอบในการทำงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ 

(2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักขายและบริการ

ลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบงออกเปน ปจจัย

จูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการยอมรบันับถือ ลักษณะ

ของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ดังนั้น ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เปนงานที่ทาทาย ความสามารถของตนเอง ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติอยางอิสระ มีโอกาสตัดสินใจแกปญหาหรือรับผิดชอบงานดวยตนเอง และลักษณะของงาน               

ที่ปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงาน

ไดอยางเต็มท่ี 

 3.8 ความสัมพันธของความรับผิดชอบที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน  

สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน เขตบางแค พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมในระดับมาก 
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ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานผลสำเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและ                 

ขอบเขตงาน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปกภณ จันทศาสตร 

(2557: 17) ศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทำงานในลักษณะ 3 ประการ

ดังนี้ 1) งานที ่เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที ่จะตัดสินใจและ   

แกปญหาดวยตนเอง 2) ตองการงานท่ีมีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถ

ของเขา และ 3) ตองการงานที ่มีความแนนอนและตอเนื ่องซึ ่งสรางผลงานไดและทำใหเขามี

ความกาวหนาในงานเพื ่อจะพิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได สอดคลองกับงานวิจัยของ               

ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานดานภูมิสารสนเทศของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามมีแรงจูงใจ ดานความรับผิดชอบในการทำงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย              

ของ ปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบวา แรงจูงใจดาน

ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดาน              

การนิเทศงาน  

 ดังนั ้น ความรับผิดชอบในงาน มีการกำหนดหนาที ่อย างช ัดเจน บุคลากรใชความรู 

ความสามารถอยางเต็มที ่และทำงานไดทันตามเวลาที ่กำหนด ยอมรับในความผิดพลาดของการ

ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น โดยนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป สงผลใหมีประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติงาน 

 3.9 ความสัมพันธของนโยบายและการบริหารงานที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วิชชุดา เทียนสวาง และอนุฉัตร ช่ำชอง (2558) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานและลูกจาง ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตลำพูน พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย

ค้ำจุนในการทำงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานวิธีปกครองบังคับบัญชา ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคงใน           

การทำงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนะ พรหมเพชร 

(2554) วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ประสบการณในการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหาร ความ

มั ่นคงในการทำงาน ความสามารถในการทำงาน ลักษณะของงานที ่ทำ ความรับผิดชอบในงาน                

การไดรับการยอมรับนับถือ และความสัมพันธในองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ นรนิทร จันทนหอม (2556) วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

ไดดังนี้ ดานความสำเร็จของงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของ



มณีรัตน ไขมุกด 
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งาน ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี ดานการยอมรับนับถือ และ เงินเดือนและผลประโยชน

เกื ้อกูล สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเชียน จาง (2558) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท พันเทคโนโลยี จำกัด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก

เรียงลำดับ คือ ดานความสำเร็จของงาน ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการพัฒนา ดาน             

ความม่ันคงในงาน ตามลำดับ  

 ดังนั้น นโยบายและการบริหารงาน ผูบริหารควรกำหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงาน 

และกำหนดวิธีปฏิบัติงานใหชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงาน   

ควรการกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางเสมอภาคและเหมาะสม  

 3.10 ความสัมพันธของการปกครองของผูบังคับบัญชาที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ออมอารีย ยี่วาศรี (2552) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการปกครองที่ทำ

การปกครองอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการปกครองท่ี

ทำการปกครองอำเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การปกครองบังคับบัญชา ความสำเร็จของงาน และลักษณะของงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วราลักษณ จันดี (2559) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

พรปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ การวิจัยพบวา แนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ไดแก ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความรัก ความ

สามัคคี ใหโอกาสบุคลากรแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน             

การปฏิบตัิงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี

ปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก ใหความสำคัญกับความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนลำดับแรก 

รองลงมาคือ ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตามลำดับ และให

ความสำคัญกับเงินเดือนเปนลำดับสุดทาย 

 ดังนั้น การปกครองของผูบงัคับบัญชา ผูบริหารควรมีการพัฒนาทักษะในการบริหารงานโดยมี

การบริหารงานดวยความยุติธรรม ใสใจในการสอนงานผู ใตบังคับบัญชาเพื ่อใหผู ใตบังคับบัญชา

รับผิดชอบงานไดมีคุณภาพ 

 3.11 ความสัมพันธของความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน                

การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยู
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ในระดับมาก โดยใหความสำคัญกับความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงานเปนลำดับแรก รองลงมา คือ                 

ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตามลำดับ และใหความสำคัญ                

กับเงินเดือนเปนลำดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจ

ที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร   

เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใน              

ระดับมาก ซึ่งเมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงานโดยมีแรงจูงใจ                   

มากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ตอมาคือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานการ

ยอมรับนับถือ ดานนโยบายและการบริการ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความสำเร็จของงาน ดาน

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานการนิเทศงาน ดานสภาพแวดลอมการทำงาน ดานความกาวหนา

ในงาน ดานคาตอบแทน รองมาตามลำดับ สวนดานที่มีแรงจูงใจนอยที่สุด คือ ดานสภาพชีวิตสวนตัว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิ ่มนวน ทองแสน (2557) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอประสิทธิภาพ                    

การทำงานของพนักงาน กลุมธุรกิจผลิตเครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ดานความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ หนุนเรือง (2550) ไดกลาวไววา    

ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 

ความสัมพันธของเพื่อนรวมงานมีสวนทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก หากเกิดปญหากับเพื่อน

รวมงานจะทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหนายไมอยากเขาปฏิบัติงาน ไมอยากพบปะเจอหนากัน              

จึงทำใหสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยตรง 

 ดังนั้น ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ควรเปดใจฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะกัน

และกัน องคการควรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสทำงานรวมกัน สงเสริมความ

สามัคคีกันในการทำงาน 

 3.12 ความสัมพันธของความมั่นคงในการปฏิบัติงานที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ศิริพร พรหมไชย (2555) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงาน บริษัท. A พบวา ความมั่นคงของกิจการสงผลโดยตรงตอความมั่นคงในหนาที่การงาน 

และชีวิตของพนักงาน ความมั่นใจในบริษัทวาจะไมปดกิจการ หรือเลิกจางจึงเปนปจจัยสำคัญท่ี               

สงเสริมใหพนักงานยังคงเต็มใจปฏิบัติงานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) 

ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักขายและบริการลูกคา     

องคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบงออกเปนปจจัยจูงใจ 

(Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ

งานที ่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที ่การงาน และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene 

Factors) 7 ดาน คือ นโยบายการบริหารงานขององคการ การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับ

บุคคลในหนวยงาน สภาพการทำงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ตำแหนงงาน ใน
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ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร               

และสหกรณ พบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยู ในระดับมาก ใหความสำคัญกับ

ความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงานเปนลำดับแรก รองลงมาคือ ความมั ่นคงปลอดภัยในการทำงาน 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตามลำดับ และใหความสำคัญกับเงินเดือนเปนลำดับสุดทาย 

 ดังนั้น ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน เปนการที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยไมตองกังวลตอ

การโยกยาย สับเปลี ่ยนหนาท่ี หรือใหลาออกจากงาน โดยไมเปนธรรม มีอำนาจการตัดสินใจใน                

การปฏิบัติงานในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และไดรับความคุมครองจากหนวยงานสามารถอยู

ปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ไปจนเกษียณอายุราชการ  

 3.13 ความสัมพันธของสภาพการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 Holt (1990: 254) กลาวว า แนวความคิดที ่จะทำใหงานมีความหมายตอผู ปฏิบ ัต ิใน

สภาพแวดลอม ซึ่งผู ปฏิบัติไดรับการจูงใจและมีความพอใจในงานที่ตนทำ เชนเดียวกับ Werther             

and Davis (1996: 499) กลาววา สภาพของการอำนวยการที ่ดี สิ ่งแวดลอมที ่ดี มีคาจางและ

ผลประโยชนที่ดี มีงานที่นาสนใจทาทาย และมีผลตอบแทนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ              

วุฒิประเสริฐ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักขาย

และบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงาน                 

แบงออกเปนปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน และปจจัย

สุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ดาน คือ นโยบายการบริหารงานขององคกร การปกครองบังคับ

บัญชา ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน สภาพการทำงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคง               

ในงาน ตำแหนงงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันทชัย 

(2553) วิจัยเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย พบวา ปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ดานสภาพการทำงานและความมั่นคง ประโยชนตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดาน

นโยบายและการบริหาร ตามลำดับ  

 ดังนั้น ดานสภาพการทำงาน สถานที่ทำงานมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีตอชีวิตและ

ทรัพยสิน สถานที่ทำงานมีการแบงพื้นที่เปนสัดสวนอยางเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสำนักงานท่ี

ทันสมัย เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานไดอยางดี รวดเร็ว และเพียงพอตอการใชงาน มีสถานที่ตั้งของ

หนวยงานตั้งอยูในสถานท่ีท่ีสะดวกตอบุคลากรและบุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตอประสานงาน 
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 3.14 ความสัมพันธของคาตอบแทนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 Werther and Davis (1996: 499) กลาววา สภาพของการอำนวยการที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี                 

มีคาจางและผลประโยชนที่ดี มีงานที่นาสนใจทาทาย และมีผลตอบแทนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัย             

ของ กรองแกว รัตนจีนะ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร             

ทางการแพทยและสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐบาล เขตจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยดาน                

ความพอใจในงานมีผลตอประสิทธิภาพ ระดับเงินเดือนและระดับตำแหนงมีผลตอระดับประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ กุลวงษ (2552) วิจัยเรื ่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ดี เอชเอ สยาม วาลา จำกัด พบวา ดานลักษณะงาน ดานเงินเดือนผลตอบแทน                 

และสวัสดิการโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ พันโชค พันธ

จินดา ประภัสสร วรรณสถิตย กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ และจิรายุ หาญตระกูล (2562) ที่ไดศึกษา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท 

ไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จใน                     

การปฏิบัติงาน และดานลักษณะงาน สวนปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายและ

การบริหารงานขององคการ ดานการบังคับบัญชา ดานความมั่นคงของงาน และดานเงินเดือนและ

สวัสดิการ 

 ดังนั้น ดานคาตอบแทนหรือเงินเดือน องคการควรมีการปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

และระบบการพิจารณาปรับเงินเดือนใหมีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากร            

รูสึกวาองคการเห็นคุณคา เปนท่ีพ่ึงพิงได และเพียงพอตอการดำรงชีวิต 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การวิจัยครั ้งนี้ เนนการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             

โดยจะศึกษาปจจัยตัวแปรอิสระที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ปจจัยใหญ ๆ คือ 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยสามารถแบงออกเปน ปจจัยจูงใจ 5 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จ 

ในงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะของงาน ดานความ

รับผิดชอบ และปจจัยสุขอนามัย 6 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองของ

ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ดานสภาพ

การปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทน และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาไดดังภาพท่ี 4.1 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรองคการตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน             

246 คน (กองทรัพยากรบุคคล องคการตลาดเพื่อเกษตรกร, 2564) ขนาดกลุมตัวอยางคำนวณโดยใช

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 153 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเก็บ

ตัวอยางมากกวาที่คำนวณได คือ 162 ชุด เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ

ตามขอเท็จจริง โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองและนำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบ

ปจจัยในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยจูงใจ 

- ดานความสำเร็จในงาน 

- ดานการยอมรบันับถือ 

- ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

- ดานลักษณะของงาน 

- ดานความรับผิดชอบ 

ปจจัยสขุอนามัย 

- ดานนโยบายและการบริหารงาน 

- ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา 

- ดานความสมัพันธระหวางบุคคลในองคการ 

- ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 

- ดานสภาพการปฏิบัติงาน 

- ดานคาตอบแทน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- สังกัด 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใชการแจกแจงความถี ่ (frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ONOVA) การทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis) 

6. สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื ่อง แรงจูงใจที ่ส งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรณีศึกษา องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

 สมมติฐานที ่ 6.1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประกอบดวย 

1) เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

2) อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

3) สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

4) ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

5) สังกัดท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกัน 

6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 6.2 แรงจูงใจมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ประกอบดวย 

1) ปจจัยดานความสำเร็จในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

2) ปจจัยดานการยอมรับนับถือมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

3) ปจจัยดานความกาวหนาในหนาที่การงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4) ปจจัยดานลักษณะของงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
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5) ปจจัยดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

6) ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

7) ปจจัยดานการปกครองของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

8) ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

9) ปจจัยดานความมั่นคงมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

10) ปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

11) ปจจัยดานคาตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา องคการ

ตลาดเพื่อเกษตรกร ผลการศึกษาไดนำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบงผลการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 7.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

   เพศ   

     ชาย 56 34.60 

     หญิง 106 65.40 

รวม 162 100.00 

   อายุ   

     21-30 ป 15 9.25 

     31-40 ป 94 58.00 

     41-50 ป 32 19.75 

     51-60 ป 21 13.00 

รวม 162 100.00 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ (%) 

   สถานภาพ   

     โสด 93 57.40 

     สมรส 67 41.40 

     หมาย/หยาราง 2 1.20 

รวม 162 100.00 

  ระดับการศึกษา   

     ต่ำกวาปริญญาตรี 6 3.70 

     ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 138 85.20 

     สูงกวาปริญญาตรี 18 11.10 

รวม 162 100.00 

สังกัด   

     สำนักงานผูอำนวยการ 13 8.00 

     สำนักนโยบายและแผน 18 11.10 

     สำนักตรวจสอบภายใน 5 3.10 

     ฝายบริหาร 40 24.70 

     ฝายการเงินและบญัช ี 28 17.30 

     ฝายธุรกิจเกษตร 15 9.25 

     ฝายกิจการตลาด 17 10.50 

     ฝายกิจการภูมิภาค 11 6.80 

     ฝายพฒันาธุรกิจ 15 9.25 

รวม 162 100.00 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน   

     ต่ำกวา 2 ป 7 4.30 

     2-5 ป 45 27.80 

     6-9 ป 60 37.00 

     10 ปข้ึนไป 50 30.90 

รวม 162 100.00 
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 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31-40 ป สถานภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา สังกัดฝายบริหาร และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                 

6-9 ป 

 7.2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ดานท่ี 1 ปจจัยจูงใจ 

ดานปจจัยจูงใจ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานความสำเร็จในงาน 4.17 0.463 เห็นดวยมาก 

2. ดานการยอมรับนบัถือ 3.79 0.480 เห็นดวยมาก 

3. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 3.45 0.502 เห็นดวยมาก 

4. ดานลักษณะของงาน 3.81 0.480 เห็นดวยมาก 

5. ดานความรับผิดชอบ 3.97 0.496 เห็นดวยมาก 

ภาพรวมดานปจจัยจูงใจ 3.84 0.403 เห็นดวยมาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการ

ตลาดเพื่อเกษตรกร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.84) เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยจูงใจระดับความคิดเห็น               

ในระดับสูงสุด คือ ดานความสำเร็จของงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=4.17) รองลงมาคือ ดานความ

รับผิดชอบ อยู ในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.97) ดานลักษณะของงาน อยู ในระดับเห็นดวยมาก 

(𝑋𝑋�=3.81) ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.79) และดานความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.45) ตามลำดับ 

ดานท่ี 2 ปจจัยสุขอนามัย 

ดานปจจัยสุขอนามัย  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานนโยบายและการบริหารงาน 3.34 0.558 เห็นดวยปานกลาง 

2. ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา 3.99 0.536 เห็นดวยมาก 

3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 3.76 0.510 เห็นดวยมาก 

4. ดานความมัน่คงในการปฏิบัตงิาน 3.68 0.624 เห็นดวยมาก 

5. ดานสภาพการปฏิบัตงิาน 3.72 0.597 เห็นดวยมาก 

6. ดานคาตอบแทน 3.58 0.570 เห็นดวยมาก 

ภาพรวมดานปจจัยสุขอนามัย 3.68 0.427 เห็นดวยมาก 

 

�̅�𝑥 

�̅�𝑥 
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ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสุขอนามัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.68) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยสุขอนามัย            

ระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา อยูในระดับเห็นดวยมาก 

(𝑋𝑋�=3.99) รองลงมาคือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.76) 

ดานสภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.72) ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน อยู              

ในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.68) ดานคาตอบแทน อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�=3.58) และดานนโยบาย

และการบริหารงาน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (𝑋𝑋�=3.34) ตามลำดับ 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(n=162) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานคุณภาพของงาน 3.94 0.475 เห็นดวยมาก 

2. ดานปริมาณงาน 3.94 0.457 เห็นดวยมาก 

3. ดานเวลา 3.99 0.526 เห็นดวยมาก 

4. ดานคาใชจายในการดำเนินงาน 3.90 0.536 เห็นดวยมาก 

ภาพรวมประสิทธิภาพ 3.94 0.439 เห็นดวยมาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการตลาดเพื่อเกษตรกร   

มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู ในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋 �=3.94) เมื ่อพิจารณารายดานพบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ดานเวลา อยูในระดับเห็นดวย

มาก (𝑋𝑋� = 3.99) รองลงมาคือ ดานคุณภาพของงาน กับ ดานปริมาณงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก 

(𝑋𝑋�=3.94) เทากัน และดานคาใชจายในการดำเนินงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 3.90) ตามลำดับ 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 

องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพ่ือทดสอบปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ซึ ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน                 

โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

�̅�𝑥 
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8.1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

8.2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.3 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.4 ระดับการศึกษาที ่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.5 สังกัดท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.7 ปจจัยดานความสำเร็จในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.8 ปจจัยดานการยอมรับนับถือมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.9 ปจจัยดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.10 ปจจัยดานลักษณะของงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.11 ปจจัยดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.12 ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.13 ปจจัยดานการปกครองของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.14 ปจจ ัยด านความสัมพันธ ระหวางบุคคลในองคการมีความสัมพันธ เช ิงบวกตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.15 ปจจัยดานความมั่นคงมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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8.16 ปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ เช ิงบวกตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

8.17 ปจจัยดานคาตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

9. อภิปรายผล 

 จากการที ่ผู ว ิจัยไดทำการศึกษา แรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรณีศึกษา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร สามารถสรุปประเด็นสำคัญและนำมาอภิปรายผล            

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานท่ีกำหนดไวไดดังนี้ 

9.1 ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ ระดับการศึกษา และสังกัดของบุคลากรมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังนี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคลากร องคการตลาด

เพื่อเกษตรกร ขึ้นอยูกับปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา และสังกัด เนื่องจากมีผลตอระดับแรงจูงใจ             

ในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นความแตกตางในบริบทดานสังคม 

คานิยม ความเชื่อ ประสบการณการทำงาน อารมณความรูสึก ลวนมีผลตอการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ที่ทำ

ใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองคการบรรลุผลสำเร็จ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาท่ี 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงงาน และเงินเดือนมีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจาหนาที่ที่เปนเพศชาย สถานภาพสมรส/หยา มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว มีระดับเงินเดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

และมีอายุงานไมเกิน 5 ป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานในระดับปานกลาง สอดคลอง               

กับงานวิจัยของ วรรธนพล วรดิลก (2556) วิจัยเกี ่ยวเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยวของตำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ 

พบวา ตำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ ที ่ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก

นักทองเที่ยวของตำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ มีระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยูในระดับปาน

กลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยและ

ใหบริการแกนักทองเที่ยวของตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ไดแก อายุ การศึกษา ชั้นยศ จำนวนปที่รับ

ราชการตำรวจ ความรู ความสามารถ ความเขาใจในนโยบาย ทัศนคติ ตอการดำเนินงาน แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาพร ฐิติพงศ 

(2558) ไดศึกษาแรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทกอสราง: 

กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร



มณีรัตน ไขมุกด 

 
                                                                                                                        1179 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

บริษัท อินเตอรเอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด ไดแก เพศ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด และ              

สื่อที่ทำใหรูจักบริษัทฯ ที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน               

ของพนักงาน บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานระดับการศึกษาแตกตางกันใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาจเปนเพราะตำแหนงท่ี

สูงขึ้นยอมไดรับความคาดหวังจากบริษัทฯ มากขึ้น ทำใหพนักงานที่มีตำแหนงสูงมีความตระหนักใน

ดานความปลอดภัยและคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ี

มีผลตอแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางาน ที่คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอ

ระดับแรงจูงใจแตกตางกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ กลึงเทศ (2562) 

ไดศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได

ตอเดือนตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

(P-Value < 0.05) 

 9.2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่สามารถรวมกันพยากรณแรงจูงใจท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ไดอยาง  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีตัวแปร 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในงาน ดานความรับผิดชอบ 

ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และดานสภาพการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรทั้งสี่สามารถพยากรณ                 

ได รอยละ 57.40 สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 

 Y = 0.779 + 0.391 (ดานความรับผิดชอบ) + 0.139(ดานสภาพการปฏิบัติงาน) + 0.165 

(ดานความสำเร็จในงาน) + 0.110(ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน)  

สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 Y = 0.442(ดานความร ับผิดชอบ) + 0.189(ดานสภาพการปฏิบัต ิงาน) + 0.174 (ดาน

ความสำเร็จในงาน) + 0.156 (ดานความม่ันคงในการปฏิบัติงาน) 

ท้ังนี้สามารถนำมาอภิปราย ไดดังนี้ 

  9.2.1 ดานความรับผิดชอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบในงานนั้น บุคลากรในหนวยงานมี

ความรับผิดชอบในการทำงาน โดยผูบังคับบัญชาไมตองควบคุมดูแลการทำงานอยางใกลชิด ทำให

บุคลากรรูสึกอิสระในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและทันเวลา

เสมอ มีโอกาสไดแสดงความสามารถในงานอยางเต็มท่ี ไดเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ยอมรับในความผิดพลาดของการปฏิบัติงานท่ี
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เกิดขึ้น โดยนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป จึงทำใหบุคลากรมีแรงจูงใจใน                

การทำงานใหเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานในองคการบรรลุผลสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ               

วราพร มะโนเพ็ญ (2551) วิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัด

ธนาคารออมสิน เขตบางแค พบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมในระดับมาก ไดแก                 

ดานความรับผิดชอบ ดานผลสำเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะและขอบเขตงาน               

และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน สอดคลองกับงานวิจัยของดวงพร รัตนยศ และปยะนาถ                  

บุญมีพิพิธ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นในจังหวัดเพชรบุรี พบวา                       

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยมีแรงจูงใจสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบใน

ตำแหนง สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปกภณ จันทศาสตร (2557: 17) ศึกษา

พบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทำงานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ 1) งานท่ี                 

เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง 

2) ตองการงานที ่มีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา และ                    

3) ตองการงานท่ีมีความแนนอนและตอเนื่องซ่ึงสรางผลงานไดและทำใหเขามีความกาวหนาในงานเพ่ือ

จะพิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554)                      

ไดศึกษาแรงจูงใจที ่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานดานภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟา                    

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ                  

ดานความรับผิดชอบในการทำงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาพร ฐิติพงศ 

(2558) ไดศึกษาแรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทกอสราง: 

กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จำกัด พบวา แรงจูงใจดานความรับผิดชอบมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที ่ส ุด รองลงมาเปนปจจัยดานการนิเทศงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ไดศึกษาปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพใน                   

การปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักขายและบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบงออกเปน ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จ

ในการทำงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา                   

ในหนาท่ีการงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พันโชค พันธจินดา ประภัสสร 

วรรณสถิตย กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ และจิรายุ หาญตระกูล (2562) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจใน                 

การปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย จำกัด 

ในจังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย 

จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และดาน

ลักษณะงาน สวนปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย จำกัด      

ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความมั่นคงของงาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ                   

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานการบังคับบัญชา และดานเงินเดือนและสวัสดิการ และสอดคลอง



มณีรัตน ไขมุกด 
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กับงานวิจัยของ อรวรรณ กลึงเทศ (2562) ไดศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

บุคลากรทางการแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระ                

ที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการทำงาน มี 5 ตัวแปร ไดแกปจจัยค้ำจุนดานความผูกพันตอ

องคกร ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จของงาน ปจจัยค้ำจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 

ปจจัยจูงใจดานดานความรับผิดชอบ และปจจัยค้ำจุนดานชีวิตสวนตัว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี      

ระดับ 0.01 ซ่ึงถามีองคประกอบท้ัง 5 ดานนี้มากข้ึน จะมีประสิทธิภาพการทำงานมากข้ึนดวย 

  9.2.2 ดานสภาพการปฏิบัติงาน เนื ่องจากสถานที่ทำงานมีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยที ่ดีตอชีวิตและทรัพยสิน สถานที่ทำงานมีการแบงพื ้นที ่เปนสัดสวนอยางเหมาะสม มี            

อุปกรณเครื่องใชสำนักงานที่ทันสมัย เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานไดอยางดี รวดเร็ว และเพียงพอตอ

การใชงาน มีสถานที่ตั้งของหนวยงานตั้งอยูในสถานที่ที่สะดวกตอบุคลากรและบุคคลภายนอกที่เขามา

ติดตอประสานงาน จึงทำใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานใน

องคการใหบรรลุผลสำเร็จ สอดคลองกับ Holt (1990: 254) กลาววา แนวความคิดที่จะทำใหงานมี

ความหมายตอผูปฏิบัติในสภาพแวดลอม ซึ่งผูปฏิบัติไดรับการจูงใจและมีความพอใจในงานที่ตนทำ 

เชนเดียวกับ Werther and Davis (1996: 499) กลาววา สภาพของการอำนวยการท่ีดี สิ่งแวดลอมท่ีดี 

มีคาจางและผลประโยชนที่ดี มีงานที่นาสนใจทาทาย และมีผลตอบแทนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัย              

ของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สำนักขายและบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบงออกเปนปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน และปจจัย

สุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ดาน คือ นโยบายการบริหารงานขององคกร การปกครองบังคับบัญชา 

ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน สภาพการทำงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน 

ตำแหนงงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันทชัย (2553) 

ว ิจ ัยเร ื ่อง ปจจัยที ่ม ีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของพนักงานสำนักงานทร ัพยส ินส วน

พระมหากษัตริย พบวา ปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ดานสภาพการทำงานและความมั่นคง ประโยชนตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดาน

นโยบายและการบริหาร ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พันโชค พันธจินดา ประภัสสร                 

วรรณสถิตย กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ และจิรายุ หาญตระกูล (2562) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจใน               

การปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย จำกัด 

ในจังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย 

จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และดาน

ลักษณะงาน สวนปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย จำกัด   

ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายและการบริหารงานของ

องคการ ดานการบังคับบัญชา ดานความม่ันคงของงาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
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  9.2.3 ดานความสำเร็จในงาน ทั้งนี ้บุคลากรมีความปรารถนาที ่จะปฏิบัติงานให

บรรลุผลสำเร็จ โดยใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี แกไขปญหาและปองกัน              

ไมใหเกิดปญหาขึ้น มีรูสึกเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จในงานนั้น เมื่อองคการมอบหมายใหบุคลากร              

ไดเปนสวนหนึ่งในการทำงานจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่องคการเล็งเห็นความรูความสามารถไว       

วางใจใหทำงาน จึงทุมเทแรงกายแรงใจ พยายามรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายใหผลงานออกมา                

ดีที่สุด และสงผลใหงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ พชร                   

สุลักษณอนวัช (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง ความสำเร็จในอาชีพ เชาวนอารมณ และความพึงพอใจ                     

ในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรสื ่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา:               

บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ความสำเร็จในอาชีพโดยรวมอยูในระดับสูง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ หนองมา (2554) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาวะทางจิต 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน และการรับรูความสำเร็จในอาชีพ: กรณีศึกษาองคการขามชาติแหงหนึ่ง                

ผลการศึกษาพบวา สุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสำเร็จในอาชีพ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค พบวา แรงจูงใจดานความสำเร็จของงานและดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจ   

ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประกายมาศ เพชรรอด (2557) 

ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส จำกัด 

พบวา ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก ไดแก ดานความสำเร็จใน

การทำงาน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑล รอยตระกูล (2556) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่สงผล

ตอปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก    

เมื่อพิจารณารายดานพบวา สรรพากรพื้นที่สาขามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเกือบทุกดาน ไดแก 

ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภรภัทร 

หมอยา (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหนางาน 

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติค อุตสาหกรรม จำกัด พบวา ดานความสำเร็จในงาน ดานสภาพแวดลอมใน               

การปฏิบัติงาน ดานลักษณะงาน มีแรงจูงใจระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเชียน จาง 

(2558) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด พบวา แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมากเรียงลำดับ คือ ดานความสำเร็จของงาน ดานความ

รับผิดชอบ ดานนโยบายและการพัฒนา ดานความมั่นคงในงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สำนักงานขายและบริการลูกคาองคกรบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา สิ่งที่สำคัญอันดับแรก คือ 

ดานความสำเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความ

รับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับ

บัญชา ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานสภาพการทำงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

ดานความม่ันคงในงาน และดานตำแหนงงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ กลึงเทศ (2562) 
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ไดศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย กรณีศึกษา โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการทำงาน                  

มี 5 ตัวแปร ไดแกปจจัยค้ำจุนดานความผูกพันตอองคกร ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จของงาน ปจจัย      

ค้ำจุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ปจจัยจูงใจดานดานความรับผิดชอบ และปจจัยค้ำจุน

ดานชีวิตสวนตัว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 5 ดานนี้มากข้ึน                    

จะมีประสิทธิภาพการทำงานมากข้ึนดวย 

  9.2.4 ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดย                 

ไมตองกังวลตอการโยกยาย สับเปลี่ยนหนาท่ี หรือใหลาออกจากงาน โดยไมเปนธรรม สามารถอยู

ปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุราชการ ตลอดจนองคการมีภาพลักษณที ่ดีทั ้งตอบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอก จึงทำใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย

ขององคการได สอดคลองกับ Merton (1977: 55) ไดกลาวถึง การทำงานไววาเปนคำที่มีความหมาย

กวางครอบคลุมทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม การทำงาน และสภาพการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อประเมินสภาพการทำงาน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของคนงาน การจัดการเพื่อประสิทธิภาพ

ของผลผลิตและการไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวามีสวนตอความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พรหมไชย (2555) วิจัยเรื ่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ            

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท. A พบวา ความมั่นคงของกิจการสงผลโดยตรงตอความ

มั่นคงในหนาที่การงานและชีวิตของพนักงาน ความมั่นใจในบริษัทวาจะไมปดกิจการ หรือเลิกจางจึง

เปนปจจัยสำคัญที ่ส งเสริมใหพนักงานยังคงเต็มใจปฏิบัติงานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ                   

เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน                

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานในระดับปานกลาง 

ไดแก ความมั ่นคงในการทำงานและกำลังใจในการทำงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ                     

วุฒิประเสริฐ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักขาย

และบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงาน                 

แบงออกเปนปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 5 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน และปจจัย

สุขอนามัย (Hygiene Factors) 7 ดาน คือ นโยบายการบริหารงานขององคการ การปกครองบังคับ

บัญชา ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน สภาพการทำงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคง               

ในงาน ตำแหนงงาน ในภาพรวมอยู ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พันโชค พันธจินดา 

ประภัสสร วรรณสถิตย กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ และจิรายุ หาญตระกูล (2562) ที ่ไดศ ึกษา               

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท 

ไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จในการ
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ปฏิบัติงาน และดานลักษณะงาน สวนปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานไปรษณีย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ไดแก ดานความมั ่นคงของงาน ดานนโยบายและ                

การบริหารงานขององคการ ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดานเงินเดือน

และสวัสดิการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมชาย ศิวะโกเศศ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง

แรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยมีปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก ใหความสำคัญกับความสัมพันธกับ               

เพื ่อนรวมงานเปนลำดับแรก รองลงมาคือ ความมั ่นคงปลอดภัยในการทำงาน ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ตามลำดับ และใหความสำคัญกับเงินเดือนเปนลำดับสุดทาย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 

องคการตลาดเพื ่อเกษตรกร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ และระยะเวลาใน                     

การปฏิบัติงานไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานที่มีอำนาจพยากรณที่ดีที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์พยากรณ

เทากับ 0.442 รองลงมาคือ ดานสภาพการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์พยากรณเทากับ 0.189 

ลำดับถัดมาคือ ดานความสำเร็จในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์พยากรณเทากับ 0.174 และดานความ

มั่นคงในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์พยากรณเทากับ 0.156 และมีประสิทธิภาพของการ

พยากรณ (R²) เทากับ 0.585 หรือสามารถพยากรณไดรอยละ 57.40 กลาวคือ แรงจูงใจท้ัง 4 ดาน                

มีอำนาจพยากรณตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการตลาดเพื่อเกษตรกรได                

รอยละ 57.40 

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน แรงจูงใจทั้งปจจัยจูงใจและปจจัย

สุขอนามัยรวมทั้งหมด 11 ดาน พบวามีตัวแปร 4 ปจจัย ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานสภาพการปฏิบัติงาน              

ดานความสำเร็จในงาน และดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งถามีองคประกอบทั้ง 4 ดานนี้มากข้ึน 

จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นดวย ดังนั้น องคการควรใหความสำคัญกับแรงจูงใจท้ัง                   

4 ดานนี้เปนสำคัญ ดังนี้  

 จากผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรองคการตลาดเพื่อเกษตรกรที่มีตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายดานพบวา 

ดานความสำเร็จในงานมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังนี้ความสำเร็จในงานเปนปจจัยท่ีองคการตองใหความสำคัญ 

คงปฏิเสธไมไดวาความสำเร็จและประสิทธิภาพของการทำงานสงผลตอความกาวหนาในหนาที่การงาน 
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ถาหากบุคลากรสามารถรักษาระดับการทำงานใหมีผลงานอยาสม่ำเสมอ ก็ยอมสงผลตอความสำเร็จ              

ในงานมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้นปจจัยดานความสำเร็จในงานเปนปจจัยที ่สำคัญประการหนึ ่งที ่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการตลาดเพื่อเกษตรกร หากองคการใหความสำคัญ

และหาแนวทาง/วิธีการเพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรทุมเทแรงกายแรงใจ พยายามรับผิดชอบงาน               

ท่ีไดรับมอบหมายใหผลงานออกมาดีท่ีสุด จะสงผลใหงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี ้ย ังพบวา บุคลากรองคการตลาดเพื ่อเกษตรกรใหความสำคัญกับปจจัยดาน                 

ความรับผิดชอบเปนลำดับที ่สอง ซึ ่งความรับผิดชอบเปนปจจัยอยางหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความรับผิดชอบเปนพื้นฐานของคนทำงานที่ทุกคนตองมี เม่ือ

มีสิ่งนี้ ไมวางานอะไรที่ทำก็สำเร็จได ความรับผิดชอบเปนแรงจูงใจใหบุคลากรนั้น มีความตั้งใจทำงาน 

กอใหเกิดความพึงพอใจจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบและมีอำนาจรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ี               

ไมควบคุมมากเกินไปจนขาดความเปนอิสระในการทำงาน หากบุคลากรไดรับมอบหมายงานในปริมาณ

งานที่เหมาะสม มีความยากงายสลับกัน เพื่อเปนการยืดหยุนและพัฒนาทักษะความรูความสามารถให

เกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ รวมทั้งทำใหบุคลากรรูสึกวางานที่ไดรับมีความนาสนใจ และทาทาย

ความสามารถอยูตลอด จะสงผลใหมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อใหงานนั้นสำเร็จตามเปาหมายท่ี
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   บทคัดยอ 
  

การวิจัย ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน และเพ่ือศึกษาปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงาน ดานปจจัยดานผลสัมฤทธิ์

ของงาน ดานปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน ดานปจจัยดานความชอบพอในงาน ดาน

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.57) เมื ่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิต             

การทำงานท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร สูงสุดคือ ดานผลสัมฤทธิ์

ของงาน มีระดับความเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ ดานความชอบพอในงาน                  

มีระดับความเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีระดับความเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.49) ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน มีระดับความเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26) ดังนั้นกรุงเทพมหานครตองเนนย้ำถึงการกำหนดเปาหมายรวมกัน

ภายในองคการวาในการทำงานตางๆ ภารกิจตางๆ เปาหมายคืออะไร แผนการดำเนินงานเปนเชนไร 

และเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ขาราชการและหัวหนางานตองรวมกันประเมินความสำเร็จทุกครั้งวาตรง

ตามเปาหมายหรือไม รวมถึงกรุงเทพมหานครตองพัฒนาขาราชการในแตละตำแหนง แตละระดับให
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  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ตรงตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำตำแหนงงานตางๆ เพ่ือสรางคนใหเหมาะสมกับงาน เหมาะสม

กับสภาพแวดลอมในการทำงาน และท่ีสำคัญเหมาะสมกับองคการ 

 

คำสำคัญ: ปจจัยความคาดหวัง  คุณภาพชีวิตการทำงาน 

1. บทนำ 

 ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผานมา กรุงเทพมหานครมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย

จากการพัฒนาเมืองแบบศูนยรวมมีรูปแบบที่มุ งเนนไปที ่การขยายเมืองแนวราบเปนหลัก ทำให

กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ที่ผานมาการขยายตัวดังกลาวไดนำมาซึ่งปญหาตาง ๆ 

มากมาย โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิต จากมลภาวะที่เพิ่มขึ้นจากการใชรถยนตสวนตัวมากข้ึน 

คาใชจายและเวลาที่ตองเสียไปจากปญหาการจราจร (กาญจนา ตั้งชลทิพย,2550) ระบบการบริหาร

จัดการภายในสงผลตอคุณภาพชีวิตขาราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งดานการงาน ดานสวนตัวดานสังคม

และเศรษฐกิจดวยเชนกัน เชน การขาดความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือขาดความเปน           

มืออาชีพ ทำใหไมสามารถปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงได ขาดความรับผิดชอบมีทัศนคติและ

คานิยมแบบดั้งเดิม สงผลใหระบบราชการและขาราชการยังคงยึดติดกับการทำงานโดยวิธีการใชอำนาจ

สั่งการเปนหลัก นอกจากนี้ ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันใหขาราชการมีขีดความสามารถ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ยึดตนเองเปนศูนยกลาง และใชระบบอุปถัมภในการทำงานโดย                    

ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับปญหาบุคลากรท่ี

พบวา ระบบบริหารงานบุคคลของระบบราชการไมมีความเทาเทียมกัน ทำใหขาราชการมีความกาวหนา

ในการรับราชการแตกตางกันระบบคาตอบแทนยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับคุณภาพชีวิต

งานของขาราชการกรุงเทพมหานคร (สุรสา อัศวกาญจน, 2561) จะเห็นไดว า ปญหาดังกลาว

กรุงเทพมหานครไดดำเนินการแกปญหา เชน ไดมีการจัดโครงการฝกอบรมชื่อ “สรางเสริมคุณธรรม 

เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” ใหเหตุผลวาสถาบันพัฒนา

ขาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานที่มีหนาท่ีในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร    

เห็นควรใหความรู ดานหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปฏิบัติตน

ไดอยางถูกตอง รวมทั้งเปนการเสริมสรางแรงจูงใจ เจตคติ สัมพันธไมตรีตอกันซึ่งเปนรากฐานความ

มั่นคงของสังคมมาปรับใชในการปฏิบัติราชการและในชีวิตประจำวันเพื่อรวมพัฒนามหานครใหนาอยู

และยั่งยืนตอไป (สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร, 2560) 

 ขาราชการกรุงเทพมหานครทุกคน ถือเปนฟนเฟองในการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ กิจกรรม

ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร ใหสำเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงถือเปนตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ในการใหบริการประชาชนในทุกๆดาน ดังนั้น จากปญหาท่ีไดกลาวมาขางตน แมวากรุงเทพมหานครได

พยายามหาวิธีการในการแกไขปญหาดังกลาว ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
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ไดอยางทั่วถึง ซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหขาราชการกรุงเทพมหานคร ตัดสินใจลาออก และโอนฯ ไป

รับราชการสังกัดอื่น ทำใหกรุงเทพมหานครสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการสรรหา คัดเลือก และ

อบรมพัฒนาขาราชการฯ นั่นเอง 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทำการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากรในแตละดาน เพ่ือหาวิธีตอบสนองความคาดหวังของบุคลากรไดอยางเหมาะสม ชวยธำรงรักษา

คนเกงใหอยูกับกรุงเทพมหานครตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ของงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทนกับคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2.4 เพื ่อศึกษาความสัมพันธของความชอบพอในงานกับคุณภาพชีว ิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด” ผูวิจัยไดทำการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยได             

ทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (The Expectancy Theory: Vroom,) วรูมศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการทำงานกับรางวัลตอบแทนบุคคลจะเลือกรับรูตามความคาดหวังรางวัลที่คาดวาจะไดรับ

บุคคลจะเลือกทำงานในระดับที่ผลออกมาไดรับผลประโยชนมากที่สุด บุคคลจะทำงานหนักถาเขา

คาดหวังวาความพยายามของเขาจะนำไปสูรางวัลที่เขาตองการ โดยมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก    

1.ความคาดหวัง (Expectancy) แสดงความสัมพันธระหวางความพยายามในการทำงานกับผลงานท่ี

เกิดขึ้น คือการที่บุคคลประเมินความเปนไปไดวาถามีความพยายามเพิ่มขึ้น หรือทำงานหนักขึ้นจะ

นำไปสูผลงานที่ดีขึ ้น 2. สิ่งที่เปนเครื่องมือ (Instrumentality) คือการรับรูและหวังผลงานที่เกิดข้ึน                
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จากการมีความพยายามเพิ่มขึ้นจะนำไปสูรางวัลตอบแทนที่ตองการ 3.ความชอบพอ (Valence) เปน

ความตองการภายในบุคคล คือคุณคาของรางวัลหรือความชอบพอในรางวัล องคประกอบท้ัง 3 ประการ

นี้เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการจูงใจ โดยตองสัมพันธตอเนื่องกันเปนกระบวนการ คือ การจูงใจในการ

ทำงานนั้นเพ่ิมข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความคาดหวังในการทำงานของตน นั่นคือรูวาความสามารถของคน

จะนำไปสูผลงานท่ีดีและรับรูวาอะไรคือรางวัลตอบแทนสำหรับผลงานท่ีดีนั้น หรือรับรูวาจะไดรับรางวัล

นั ้นแลวจะตองชอบพอในรางวัลนั ้นดวย เมื ่อองคการมีองคประกอบทั้งสามประการเปนไปอยาง

สอดคลองกันนี้แลว ก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ซ่ึงจะไปกระตุนความพยายามใหสูงข้ึนอีก แนวทาง

ในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้ 1.ระบุถึงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจใหชัดเจน 2. ธำรงรักษาการใหรางวัล

ที่มีศักยภาพที่จะชวยใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก 3. คิดเสมอวาบุคคลจะมีความแตกตางกัน จึงตอง               

ใหรางวัลท่ีมีคุณคาเชิงบวกสำหรับแตละบุคคล 4. ใหแตละบุคคลรูอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีเขาจะตองปฏิบัติ

เพื่อใหไดรับรางวัลที่ตองการ กำหนดเปาหมายใหชัดเจนและใหขอมูลปอนกลับในการปฏิบัติงาน                 

5. การจัดสรรรางวัลใหอยางทันทีทันใดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงพอใจ 6. จัดสรรรางวัลใหตามตารางท่ี

กำหนดเพ่ือใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก 

 จากการศึกษาทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (The Expectancy Theory: Vroom,) ผู ว ิจัย

สามารถสรุปไดวาบุคคลจะเลือกทำงานในระดับที่ผลออกมาไดรับผลประโยชนมากที่สุด บุคคลจะ

ทำงานหนักถาเขาคาดหวังวาความพยายามของเขาจะนำไปสูรางวัลที่เขาตองการ ดังนั้นหากองคการ

ตอบสนองความคาดหวังของบุคคลในองคการ ก็จะชวยสรางแรงจูงใจในการทำงาน สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of work life)  

 การศึกษาคุณภาพชีว ิตการทำงาน (Quality of Working Life) ปรากฏเปนคร ั ้งแรกใน 

สหรัฐอเมริกา ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1960 เนื่องจากมีการตื่นตัวดานคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน 

และ คุณภาพของสถานประกอบการ หลังจากนั ้นไดมีการศึกษาคนควาเรื ่องดังกลาวทั ่ววงการ

อุตสาหกรรม ในยุโรป (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 17) ดวยคุณภาพชีวิตการทำงาน 

เปนองคประกอบหรือเปนมิติหนึ่งที่สำคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิดเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตการทำงานไดกำเนิดและแพรหลายอยางรวดเร็วในประเทศอุตสาหกรรมและมีความสำคัญ

อยางยิ่งตอความเปนอยูของผูปฏิบัติงาน ซึ่งหมายรวมถึงความพึงพอใจของพนักงานที ่มีตอความ

ตองการที่หลากหลายจากทรัพยากร กิจกรรม และผลลัพธจากการมีสวนรวมในการทำงาน (Sirgy, 

2001 อางถึงใน กัลยาณี คูณมี และ บุษยา วีรกุล, 2551, น.11) รวมถึงลักษณะการทำงานท่ีตอบสนอง

ความตองการและความปรารถนาของบุคคล (Walton, 1973 อางถึงใน สรอยฟา แกนจันทร, 2552,  

น.15) นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการทำงานยังเปนผลที่เกิดขึ้นจากประสบการณการทำงานของแตละ

บุคคล เปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับการทำงาน (Guest, 1979 อางถึงใน สุนทรี จันทรเงิน, 2550, 

น.15) สำหรับงานวิจัยนี้ กำหนดวาความหมายของคุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ความพึงพอใจของ
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พนักงานท่ีมีตอการทำงานในองคการ ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใชตัวบงชี้คุณภาพชีวิต

การทำงานของ Walton (1973) ไดแกคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทำงานที่คำนึงถึง

ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความมั่นคงและความกาวหนา

ในการทำงาน การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานรวมกัน ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุล

ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และความเก่ียวของและเปนประโยชนตอสังคม  

 3.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 สุดานันท ติ๊บบุญเรือง (2550) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการตำรวจชั้น

ประทวนสังกัดศูนยการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม พบวา ขาราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัด

ศูนยการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา หนาที่การปฏิบัติงาน ชั้นยศ               

อายุการทำงาน และรายไดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05เชนเดียวกับท่ี สอดคลองกับท่ี วาสินี ขันแกวหลา (2553 : บทคัดยอ) 

ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต การทำงานของบุคลากร สังกัดโรงพยาบาล            

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ

แยกคุณภาพชีวิตเปนดานตาง ๆ พบวา ในทุก ๆ ดานอยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบ

สมมติฐานพบวา อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงานและเงินเดือน มีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตการทำงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.001, 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ เชนเดียวกับ                  

สุเมฆนุชยงค (2553) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารชั้นประทวน ในหนวยจังหวัด

ทหารบกสระแกว เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน การศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตในการ

ทำงานและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของ นายทหารชั้นประทวนใน

หนวยจังหวัดทหารบกสระแกว ประชาการที่ใชในการศึกษาคือ นายทหารชั้นประทวนในหนวยจังหวัด

ทหารบกสระแกว จำนวน 170 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารชั้นประทวนในหนวย

จังหวัดทหารบกสระแกว มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานจําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพ ระดับชั้นยศ ระดับ

การศึกษา รายได ภาวะหนี้สิน พบวาคุณภาพชีวิตการทำงานมีความแตกตางกันโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุ

ราชการ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับตำแหนงปจจุบัน มีผลตอระดับคุณภาพชีวิต    

การทำงาน และปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันก็สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกันไปดวย  
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1)  ความสัมพันธของปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 Danial, 1988 : 4 อางถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา ( 2551: 26) การสงเสริมคุณภาพชีวิต                

การทำงานชวย สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมกับฝายบริหารในการตัดสินใจในปญหา และสรางโอกาส

ในท่ีทำงาน มากขึ้น คุณภาพชีวิตการทำงานเกี่ยวของกับ “งาน” ที่มีผลโดยตรงตอคน บุคคลที่อยูใน

องคการ และประสิทธิผลขององคการ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงการพื้นฐานของงานและระบบ 

การทำงาน ระบบการใหรางวัล สอดคลองกับกระบวนการในการทำงานและผลลัพธ รวมทั ้งการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน (Hackman and Suttle, 1984 : 24 อางถึงใน รัชพล บุญอเนก

วัฒนา, 2551 : 26) คุณภาพชีวิตการทำงานทำใหเกิดประโยชนที่ดี 3 ดาน ไดแก ผลโดยตรงในการ            

เพิ่มความรูสึกพึงพอใจใน การทำงาน สรางความรูสึกผูกพันตอองคการ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน    

ทำใหผลผลิตสูงข้ึน และเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ เชน ผลกําไร การบรรลุเปาหมายขององคการการ

ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค ท้ัง 3 ประการ ฝายบริหารและพนักงานจะตองมีสวนในการกำหนดแผนรวมกัน 

และแผนนั้นตองได ถูกนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณนอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทำงานยังเปนสวนหนึ่ง            

ของการพัฒนาองคการ โดยเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวกับ

พนักงานในการมี สวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการตอบสนองความตองการ ความพึง

พอใจของพนักงาน ทำใหพนักงานมีความตั้งใจในการทำงานอยางเต็มท่ี ดังนั้น นักพัฒนาองคการจึง

พยายามหาวิธีการอยางเปนระบบ เพื่อสรางสภาพการทำงานใหมีแรงจูงใจ ความพึงพอใจและสราง

ความผูกพันองคการ ซึ่งเปนปจจัยที่เพิ่มผลการปฏิบัติงานขององคการ ซึ่งก็คือคุณภาพชีวิตการทำงาน 

(Greenberg and Baron, 1995:47 อางถึงใน รัชพล บุญอเนกวัฒนา, 2551 : 26)  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ว ิจ ัยสามารถสรุปไดว า ปจจัยดานผลสัมฤทธิ ์ของงานมี

ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทำงาน เพราะเปนองคประกอบที่สำคัญตอการมีคุณภาพชีวิตใน             

การทำงานที่ดี ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงานสงผลตอความพึงพอใจในงานสูง ทำใหผูปฏิบัติงานเกิด         

ความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงถือเปนแรงจูงใจในการทำงานท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีนั่นเอง 

 2.  ความสัมพันธของปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน ที่มีตอคุณภาพชีวิตการ

ทำงาน 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2551, หนา 4-5) ไดใหนิยามวา คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน หมายความถึงองคประกอบตาง ๆ ที่ประกอบเปนคุณภาพชีวิตของการทำงานใน              

สถานประกอบการของคนทำงาน เชน การที่ลูกจางมีวันทำงานและไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม                

มีรายไดเพ่ิมจากรายไดประจำ อาทิ มีรายไดจากการทำลวงเวลาจากสถานประกอบการ ไดรับเงินพิเศษ

จากสถานประกอบการ ไดแก คาบริการ คาทิป เบี้ยขยัน เบี้ยงานหนัก รวมทั้งมีวันหยุด วันลา และ

ไดรับคาจางตามปกติโดยไมตองทำงานในวันหยุดและวันลานั้น ตลอดจนไดรับสวัสดิการครบถวนตาม

กฎกระทรวงแรงงาน ไดรับความคุมครองความปลอดภัยจากการทำงาน มีความมั่นคงและกาวหนา    

ในการทำงาน เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงสภาวะการเปนหนี้และการออมเงินของคนทำงาน 



รดา กรมแสนพิมพ 
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สอดคลองกับ ศุภณัฐ อุปนันไทย (2552) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจชั้น ประทวน  

สังกัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การไดรับการปรับขึ้นเงินเดือน เหมาะสมกับงานท่ี

ทำมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในอัตราเงินเดือนที่ไดรับใน ปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 2.98 และ การมีเงินเดือนและคาตอบแทนเพียงพอกับรายจายใน ครอบครัว และการไดรับ

คาตอบแทนที่เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผูรวมอาชีพที่คลายคลึงกัน เชน ทหาร ขาราชการพลเรือน   

มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.68 ตามลำดับ เชนเดียวกับท่ี สุดารัตน ครุฑสึก (2557) ไดทำการศึกษาปจจัย

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ความผูกพันตอองคกรและการสื่อสารในองคกรที่สงผลตอ            

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานที่สงผลตอการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่เพียงพอ และยุติธรรม ดานสิ ่งแวดลอมที ่ปลอดภัยและสงเสริม           

สุขภาพ ดานโอกาสที ่ไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล ดานโอกาสกาวหนาและ             

ความมั่นคงในการทำงาน ดานการมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานสิทธิ

สวนบุคคลในการทำงาน ดานการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยรวม  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ว ิจ ัยสามารถสรุปไดว า ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล 

ผลตอบแทน มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทำงาน เนื่องจากทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจ

และจะมุ งทำงานเพื ่อใหไดร ับการตอบสนองทางเศรษฐกิจและปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล 

ผลตอบแทนที่ตางกันก็สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกตางกัน เนื่องจากบุคคลซึ่งนอกจากจะ

สรางความคาดหมายในคาตอบแทนสำหรับตนแลว ยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในประเภท

ของงานแบบเดียวกัน หากเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมก็จะสงผลลบตอความพึงพอใจ              

ในงานและสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตการทำงาน นั่นเอง  

 3. ความสัมพันธของปจจัยดานความชอบพอในงานท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 คำไหว พรมมะหาไชย (2552: 66-68) ศึกษาเรื ่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ

ประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีแหงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากกลุมตัวอยาง

จำนวน 295 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมแลวอยูในระดับคอนขางสูง                

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับคอนขางต่ำ สวน

สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสงเสริมสุขภาพความกาวหนาและความมั่นคง               

ในงานอยูในระดับคอนขางสูง โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนอยูในระดับคอนขางสูง               

การทำงานรวมกันและสัมพันธภาพตอผูอื่นในองคการอยูในระดับคอนขางสูง การปกปองในสิทธิของ

ตนเองอยูในระดับคอนขางสูง ความสมดุลระหวางชีวิตทำงานและชีวิตสวนตัวอยูในระดับคอนขางสูง 

ลักษณะงานที่มีคุณคาทางสังคมอยู ในระดับคอนขางสูงสำหรับในดานขวัญและความพึงพอใจใน              

การทำงาน พบวามีระดับขวัญคอนขางสูง ปญหาและอุปสรรคพบวา มีปญหาและอุปสรรคในดาน
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เครื่องมือเครื ่องใชและอุปกรณในการทำงานไมมีประสิทธิภาพ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานไมเอื้ออำนวยตอการทำงาน ขาราชการยังมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายตอ

คาครองชีพในปจจุบัน สอดคลองกับ จูฮานิ อักโก และคณะ (Juhani Ukko, et al., 2008) ศึกษา

คุณภาพชีวิตการทำงานที่สงผลตอการปฏิบัติงาน พบวา แรงจูงใจในการทำงาน โอกาสไดรบัการเรียนรู 

ความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และระบบการใหรางวัล โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรู

ตอการบริหาร ความแตกตางของพนักงาน แตละบุคคล และกระบวนการสนับสนุน สงผลทางบวกตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานในดานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับท่ี ทิพวรรณ ศิริคูณ (2550: 18) กลาววา 

คุณภาพชีวิตการทำงาน เปนความรูสึกของ บุคคลในองคการ ที่มีความตองการที่จะใหตนเองทำงานใน

องคการไดอยางมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีองคประกอบทั้งที่เปน ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ซึ่งปจจัยภายใน ไดแก    

ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี               

การบริหารงานท่ีมีคุณธรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ว ิจ ัยสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานความชอบพอในงานมี

ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทำงาน เนื่องจากปจจัยดานความชอบพอในงานกับคุณภาพชีวิต             

การทำงาน นั้น เปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคล

กับประสิทธิผลขององคการ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจของขาราชการที่ปฏิบัติงาน นั้น ปจจัยดาน

ความชอบพอในงานถือเปนปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 4. ความสัมพันธของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 วรวุฒิ แกวทองใหญ (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื ่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคาร               

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือ

พิจารณาคุณภาพชีวิตราย ดานพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงาน

สูงสุดคือ ดานสภาพทางการทำงานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ รองลงมาคือ ดานจังหวะชีวิต และ

ดานสิทธิสวนบุคคล โดยใน ดานสภาพทางการทำงานที ่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ พนักงานมี             

ความคิดเห็นวา ในบริเวณท่ีทำงานมี ความสะอาด แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก เอื้อตอ            

การปฏิบัติงาน ในดานจังหวะชีวิต พนักงานมี ความคิดเห็นวา การทำงาน ไมเปนอุปสรรคตอการดำเนิน

ชีวิต และในดานสิทธิสวนบุคคล พนักงานมี ความคิดเห็นวา ผูบังคับบัญชาไมกาวกายในเรื่องสวนตัว             

ที่ไมเกี ่ยวของกับการทำงาน ผลการ เปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ พบวา เพศ อายุ การศึกษา รายได 

ตำแหนงงานและประสบการณทำงาน ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ

ที่วิชิต กิจชอบ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของครู โรงเรียนสังกัดส
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สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ผลการศึกษา พบวา 1) ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.33 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ          

39.33 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 76.67 มีจำนวนปท่ีทำงาน 11-15 ป คิดเปน รอยละ 30.00       

มีรายไดเฉลี ่ย 15,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนร อยละ 33.03 มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน               

10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.67 และมีความผูกพันกับองคการที ่ทานทำงานอยู ใน               

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.33 2) ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา อําเภอทับปุด 

จังหวัด พังงา มีคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา                

ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา อําเภอทับปุด จังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตใน                 

การทำงานดีที่สุดอันดับแรก คือ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู                 

ในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ ดานสังคมสัมพันธ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก อันดับท่ี 3 คือ ดาน

โอกาสพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก อันดับท่ี 4 คือ ดานธรรมนูญในองคการ มี 

คุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก อันดับท่ี 5 คือ ดานภาวะอิสระจากงาน มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

อันดับท่ี 6 คือ ดานความภูมิใจในองคการ มีคุณภาพชีวิตอยู ในระดับมาก อันดับท่ี 7 คือ ดาน

ความกาวหนาและม่ันคงในงาน มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง และอันดับสุดทาย คือ ดาน รายได

และประโยชนตอบแทนมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน               

มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตการทำงาน เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง คุณภาพของ

ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ผูปฏิบัติงานตองการ

บรรยากาศการทำงานทามกลางเพื่อนรวมงานที่ดี หัวหนางานที่ดี และสภาพแวดลอมในการทำงานท่ี

เอ้ือใหเกิดความปลอดภัยทางใจและทางกาย 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูวิจัยไดทำการรวบรวมปจจัย           

ความคาดหวังที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตัวแปร             

ในการศึกษาซึ่งประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยตัวแปรตน (Independent Variables) 

ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแกปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน ระดับตำแหนงงานปจจุบัน และตัวแปรปจจัยดานความคาดหวังในคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน ไดแก ไดแก ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน 

ปจจัยดานความชอบพอในงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน สวนตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) คือ คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร จากตัวแปรตนและตัวแปร

ตามท่ีไดจากการศึกษา สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการวิจัย 

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่ปฏิบัติราชการ ณ 

สำนักงานเขตบางพลัด ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ที่ต่ำกวาระดับอำนวยการและบริหาร             

จำนวน 104 คน ประชากรที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ ประเภทท่ัวไป ไดแก ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ             

ประเภทวิชาการ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ โดยผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถาม                 

โดยการทำหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังฝายตางๆ ในสำนักงานเขตบางพลัด 

จำนวน 10 ฝาย แลวรวบรวมเก็บแบบสอบถามโดยกำหนดใหสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย (ฝาย

การศึกษา)จากนั ้นนำขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื ่องคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social science for windows) สำหรับสถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

คาความถ่ี (Frequency) และหาคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Coefficient 

Correlation) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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6. สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบดวย 

   1.1 เพศท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.2 อายุท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.3 อายุราชการท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.4 สถานภาพท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.5 ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.6 ระดับรายไดท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

   1.7 ระดับตำแหนงปจจุบันท่ีตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานความคาดหวังมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ประกอบดวย 

   2.1 ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  

   2.2 ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร  

   2.3 ปจจัยดานความชอบพอในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร  

   2.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด ผลการศึกษาในรูปตารางประกอบการอธิบาย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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 7.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของประชากร 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ(%) 

1. เพศ   

      ชาย 30 28.8 

      หญิง 74 71.2 

รวม 104 100.0 

2. อายุ   

     นอยกวา 20 ป 0 0 

     21 – 30 ป 11 10.6 

     31 – 40 ป 28 26.9 

     41 – 50 ป 37 35.6 

     51 ป ข้ึนไป 28 26.9 

รวม 104 100.0 

3. อายุราชการ   

     1-5 ป 14 13.5 

     6-10 ป 22 21.2 

     11-15 ป 13 12.5 

     มากกวา 15 ป ข้ึนไป 55 52.9 

รวม 104 100.0 

4. สถานภาพ   

     สมรส 34 32.7 

     โสด 61 58.7 

     หยาราง/หมาย 9 8.7 

รวม 104 100.0 

5. ระดับการศึกษา   

ต่ำกวาปริญญาตรี 21 20.2 

     ปริญญาตรี 66 63.5 

     ปริญญาโท 17 16.3 

     ปริญญาเอก 0 0 

รวม 104 100.0 

6. รายไดตอเดือน   

     นอยกวา 10,000 บาท 0 0 

     10,001 - 20,000 บาท 23 22.1 

     20,001 - 30,000 บาท 38 36.5 

     30,001 - 40,000 บาท 33 31.7 
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ปจจัยสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ(%) 

     มากกวา 40,001 บาทข้ึนไป 10 9.6 

รวม 104 100.0 

7. ระดับตำแหนงงานปจจบุัน   

     ชำนาญการ 17 16.3 

     ปฏิบัติการ 21 20.2 

     ชำนาญงาน 56 53.8 

     ปฏิบัติงาน 10 9.6 

รวม 104 100.0 

 
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญอายุ

ราชการมากกวา 15 ปขึ้นไป สถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรีรายไดตอเดือน 20,001-

30,000 บาทตอเดือน และระดับตำแหนงงานปจจุบันระดับชำนาญงาน 

 7.2 ผลการวิเคราะหปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงาน แยกเปนรายดาน ดังนี้ 

 ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร แบงเปน                 

4 ดาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 7.2.1 ดานท่ี 1 ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงาน N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ทานมีการกำหนดเปาหมายในการปฏิบัตงิานที่ชดัเจน

เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอ

องคกร 

2. หนวยงานของทานมีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่

กำหนดไว 

3. ทานปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ที่หนวยงาน

กำหนดอยางเครงครัด เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

4. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของทานใหมีความรู 

ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงงาน 

5. อัตราคาตอบแทนที่ทานไดรับเหลือพอที่จะเก็บออม

สำหรับอนาคต 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

 

104 

 

104 

 

 

4.10 

 

 

4.14 

 

 

4.31 

 

 

3.85 

 

3.19 

 

 

.661 

 

 

.689 

 

 

.640 

 

 

.773 

 

1.107 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 
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ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงาน N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

6. หนวยงานทานสงเสริมและสนับสนุนใหทานไดนำ

ความรู แนวคิดใหมๆ มาปรับปรุง พัฒนา การ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

7. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อ

สรางการทำงานเปนทีม 

8. ทานรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมาย มีปริมาณมากเกิน

ความสามารถ สงผลใหทำงานลาชาอยูบอยคร้ัง 

104 

 

 

104 

 

104 

3.88 

 

 

3.93 

 

3.07 

.792 

 

 

.884 

 

1.073 

มาก 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

รวม 104 3.81 0.495 มาก 

 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความความคิดเห็นสูงสุด

คือ ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ท่ีหนวยงานกำหนดอยางเครงครัด เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ 

หนวยงานมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนด

ไว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14) การกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอองคกร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.10) ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อสรางการทำงานเปนทีม มีมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหทานไดนำความรู 

แนวคิดใหมๆ มาปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานอยูเสมอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.88) มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของขาราชการใหมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนง

งาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85)  

อัตราคาตอบแทนท่ีไดรับเหลือพอท่ีจะเก็บออมสำหรับอนาคต มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.19) งานท่ีไดรับมอบหมาย มีปริมาณมากเกินความสามารถ สงผลใหทำงานลาชา

อยูบอยครั้ง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.07) ตามลำดับ 

  



รดา กรมแสนพิมพ 
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ตารางท่ี 7.2.2 ดานท่ี 2 ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน 

ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรู

ความสามารถและประสบการณของทาน 

2. มีการพิจารณาความดีความชอบ เงินรางวัล 

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม 

3. เมื่อเกิดปญหาดานการเงิน ทานมีแหลงทางการเงิน

รองรับเพื่อขอความชวยเหลือ 

4. รายไดที่ทานไดรับในแตละเดอืนไมเพียงพอ สำหรับ

ใชจายตามอัตภาพของทานและครอบครัว 

5. ทานไมเคยไดรับรางวลัหรือผลตอบแทนจาก

หนวยงาน 

6. เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจบุัน

ของทาน 

7. ทานไดรับการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานทีป่ฏิบัติงานในลักษณะ

และปริมาณที่ใกลเคียงกัน 

8. มีสวัสดิการ คาตอบแทน ที่จงูใจใหบุคลากรทุมเท

แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

 

104 

 

3.37 

 

3.46 

 

3.43 

 

2.97 

 

3.37 

 

2.92 

 

3.88 

 

 

3.93 

 

.914 

 

.913 

 

.890 

 

.897 

 

.925 

 

.962 

 

.792 

 

 

.884 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

รวม 104 3.26 0.540 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน ที่มีคาเฉลี ่ยของระดับ             

ความความคิดเห็นสูงสุดคือ มีสวัสดิการ คาตอบแทน ที่จูงใจใหบุคลากรทุมเทแรงกายแรงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือ ไดรับการพิจารณา

คาตอบแทนท่ีเปนธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีปฏิบัติงานในลักษณะและปริมาณท่ีใกลเคียง

กัน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) มีการพิจารณาความดีความชอบ เงินรางวัล 

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.46) เม่ือเกิดปญหาดาน

การเงิน มีแหลงทางการเงินรองรับเพ่ือขอความชวยเหลือ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.43) คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถและประสบการณ และ องคกรไมเคย          

ใหรางวัลหรือผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.37) 

รายไดที่ไดรับในแตละเดือนไมเพียงพอ สำหรับใชจายตามอัตภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ         

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.97) เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็น          

อยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.92) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7.2.3 ดานท่ี 3 ปจจัยดานความชอบพอในงาน 

ปจจัยดานความชอบพอในงาน N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ทานรูสึกสนุกในการปฏิบัตงิานอยูเสมอ 

2. ทานไดนำงานที่รับผดิชอบมาทำที่บานเปนประจำ 

3. ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ไดรับมอบหมาย 

4. ทานพรอมเสมอที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองวิสัยทศันและพนัธกิจขององคกร 

5. ทานรูสึกภาคภูมิใจตอตำแหนงงานที่ทานดำรงอยู 

6. ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการ

ปฏิบัติงานและทนัตอสถานการณอยูเสมอ 

7. ทานรูสึกวาภาระงานที่ทานรับผิดชอบทำใหเกิดปญหา

เก่ียวกับสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน เครียด นอนไมหลบั 

8. ทานพอใจในหนวยงานของทาน ในเร่ืองการแบงหนาที่

และความรับผิดชอบไดอยางชัดเจนและเหมาะสม 

104 

104 

104 

104 

 

104 

104 

 

104 

 

104 

 

3.76 

2.96 

3.95 

4.11 

 

4.20 

3.86 

 

3.17 

 

3.64 

 

.818 

.975 

.613 

.723 

 

.716 

.703 

 

1.127 

 

.869 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

รวม 104 3.71 .468 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความชอบพอในงานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความความคิดเห็น

สูงสุดคือ ความภาคภูมิใจตอตำแหนงงานที่ดำรงอยู โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

4.20) ลองลงมาคือ ความพรอมที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน        

และพันธกิจขององคกร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.11) มีความภาคภูมิใจในงานท่ี

ไดรับมอบหมาย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95) ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนในการปฏิบัติงานและทันตอสถานการณอยู เสมอ มีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.86) ความรูสึกสนุกในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) 

ความพอใจในหนวยงาน ในเรื ่องการแบงหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางชัดเจนและเหมาะสม               

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) ความรูสึกวาภาระงานท่ีรับผิดชอบทำใหเกิดปญหา

เกี่ยวกับสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน เครียด นอนไมหลับ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี ่ย 3.17) การนำงานที ่รับผิดชอบมาทำที่บานเปนประจำ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ               

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7.2.4 ดานท่ี 4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ในการทำงาน 

N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. หนวยงานของทานมีการเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชในการทำงานอยางเพียงพอและเหมาะสม 

2. มีการนำ 5ส มาจัดระเบียบสภาพแวดลอมในการ

ทำงานอยางเหมาะสม 

3. สถานที่ในการปฏิบัติงานมสีิ่งรบกวน เชน เสียงรถ เสียง

เคร่ืองจักร เปนตน 

4. หนวยงานของทานมีแผนการปองกันความเสี่ยงและ

อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัตงิาน 

5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเหมาะสม 

6. บริเวณที่ทำงานมีความสะอาด แสงสวางเพียงพอ มี

ระบบระบายอากาศที่ดี ทำใหทานมีสุขภาพดีและเอ้ือตอ

การทำงานใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

7. มีการสนับสนุนใหจัดสภาพการทำงานใหเอ้ืออำนวยตอ

การมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทาน 

8. มีมุมพักผอน หากเหนื่อยลาจากการปฏิบัติงาน 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

104 

 

 

104 

 

104 

3.45 

 

3.63 

 

3.74 

 

3.49 

 

3.41 

3.60 

 

 

3.60 

 

3.02 

.846 

 

.764 

 

1.061 

 

.763 

 

.758 

.795 

 

 

.731 

 

.965 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

รวม 104 3.49 .569 มาก 

 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานที ่มีคาเฉลี ่ยของระดับความ         

ความคิดเห็นสูงสุดคือ สถานที่ในการปฏิบัติงานมีสิ่งรบกวน เชน เสียงรถ เสียงเครื่องจักร  มีระดับ 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) รองลงมาคือ มีการนำ 5ส มาจัดระเบียบสภาพแวดลอม  

ในการทำงานอยางเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63) บริเวณที่ทำงานมี

ความสะอาด แสงสวางเพียงพอ มีระบบระบายอากาศที่ดี ทำใหทานมีสุขภาพดีและเอื้อตอการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ มีการสนับสนุนใหจัดสภาพการทำงานใหเอื้ออำนวยตอการมีสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของทาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.60) หนวยงานมี

การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการทำงานอยางเพียงพอและเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.45) มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดีและเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.41) มีมุมพักผอน หากเหนื่อยลาจากการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็น   

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.02) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7.2.5 ภาพรวมทุกดาน 

ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ปจจัยดานผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ปจจัยดานเงนิเดือน เงินรางวลั ผลตอบแทน 

3. ปจจัยดานความชอบพอในงาน 

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

104 

104 

104 

104 

3.81 

3.26 

3.71 

3.49 

.495 

.540 

.468 

.569 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

รวม 104 3.57 .419 มาก 

 
 โดยภาพรวม ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.57) เมื ่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิต            

การทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานสูงสุดคือ ดานผลสัมฤทธิ์

ของงาน มีระดับความเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมาคือ ดานความชอบพอในงาน                   

มีระดับความเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีระดับความเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.49) ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน มีระดับความเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26) 

 7.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร แบงเปน 4 ดาน

ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานความเปนสวนตัว สามารถวิเคราะหขอมูล              

ได ดังนี้ 

ตารางท่ี 7.3.1 ดานท่ี 1 ดานการปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงาน N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. โอกาสความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน 

2. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

3. โอกาสไดรับการฝกอบรม การสัมมนา การเตรียม

ความรูเพื่อเลื่อนตำแหนงที่สูงข้ึน 

4. โอกาสไดใชความรูความชำนาญและทักษะใหมๆ ใน

การทำงานที่มากกวาทักษะเดิม ๆ ที่เคยใช 

5. ไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 

104 

104 

104 

 

104 

 

104 

3.20 

3.44 

3.55 

 

3.65 

 

3.78 

.817 

.786 

.891 

 

.879 

 

.696 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 104 3.53 .703 มาก 
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ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครในดานการปฏิบัติงานมี

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ                 

มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) รองลงมาคือ โอกาสไดใชความรูความชำนาญและ

ทักษะใหมๆ ในการทำงานที่มากกวาทักษะเดิม ๆ ที่เคยใช ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.65) โอกาสไดรับการฝกอบรม การสัมมนา การเตรียมความรูเพื ่อเลื ่อนตำแหนงที ่สูงขึ ้น ระดับ             

ความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.55) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ

ชีวิตการทำงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) โอกาสความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน ระดับ

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.20) 

ตารางท่ี 7.3.2 ดานท่ี 2 ดานสังคม 

ดานสังคม N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ไดรับสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

2. องคกรใหความสำคัญกับการยกยองชมเชย และให

รางวัลแกผูปฏิบัติงาน ที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน 

3. มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น

ที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติงาน 

4. ความเปนสวนหนึ่งของสังคมจากการยอมรับของ

องคกร ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

5. บุคลากรในองคกรทุกคน เคารพในหนาที่ซึ่งกันและกัน 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

 

104 

3.93 

 

3.70 

 

3.74 

 

3.89 

 

3.86 

.792 

 

.923 

 

.851 

 

.787 

 

.756 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 104 3.82 .697 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครในดานสังคมที่มี

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือไดรับสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา และ

เพื่อนรวมงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือ ความเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมจากการยอมรับขององคกร ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน มีระดับความคิดเห็นอยูใน 

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) บุคลากรในองคกรทุกคน เคารพในหนาท่ีซ่ึงกันและกัน มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86) มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน

กับการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) องคกรใหความสำคัญกับการยก

ยองชมเชย และใหรางวัลแกผู ปฏิบัติงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน มีระดับความคิดเห็นอยูใน            

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7.3.3 ดานท่ี 3 ดานเศรษฐกิจ 

ดานเศรษฐกิจ N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม 

2. ผลตอบแทนที่ยตุิธรรมและเพียงพอ 

3. เงินเดือน คาตอบแทนทีไ่ดจากตำแหนงงานปจจุบนั 

เพียงพอแกการดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว 

4. มีความมั่นคงในสวสัดิการและสิทธปิระโยชน 

5. เงินเดือนและคาตอบแทนที่ทานไดรับ มีเหลือพอที่จะ

เก็บออมสำหรับใชจายในอนาคต 

104 

104 

104 

 

104 

104 

3.54 

3.44 

3.35 

 

3.72 

3.10 

.736 

.798 

.856 

 

.908 

1.075 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 104 3.43 .759 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครในดานเศรษฐกิจ                

ที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ มีความมั่นคงในสวัสดิการและสิทธิประโยชน มีระดับ             

ความคิดเห็นอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย 3.72) รองลงมาคือ ไดรับสวัสดิการที ่เหมาะสม มีระดับ               

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) เงินเดือน คาตอบแทนที่ไดจากตำแหนงงานปจจุบัน เพียงพอแก                

การดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) เงินเดือน

และคาตอบแทนที่ไดรับ มีเหลือพอที่จะเก็บออมสำหรับใชจายในอนาคต มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) 

ตารางท่ี 7.3.4 ดานท่ี 4 ดานความเปนสวนตัว 

ดานความเปนสวนตัว N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. มีความภาคภูมิใจในองคกร 

2. มีความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว 

3. มีอิสระในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 

4. สามารถแสดงความคิดเห็นภายในองคกรได รวมถึง

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับเพื่อน

รวมงาน 

5. บุคลากรในองคกรไมกาวกายเร่ืองสวนตัวที่ไม

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

104 

104 

104 

104 

 

 

104 

3.97 

3.58 

3.73 

3.73 

 

 

3.73 

.841 

.797 

.740 

.753 

 

 

.766 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 104 3.75 .651 มาก 
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ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครในดานความเปน

สวนตัวที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ  มีความภาคภูมิใจในองคกร ในระดับคุณภาพชีวิต

การทำงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) รองลงมาคือ มีอิสระในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ, 

สามารถแสดงความคิดเห็นภายในองคกรได รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                

กับเพื่อนรวมงาน และ บุคลากรในองคกรไมกาวกายเรื ่องสวนตัวที่ไมเกี ่ยวของกับการปฏิบัติงาน                    

ในระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73)  มีความสมดุลระหวางชีวิตการทำงาน

และชีวิตสวนตัว ในระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.58)   

ตารางท่ี 7.3.5 รวมทุกดาน 

คุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

N 𝑿𝑿� S.D การแปล

ความหมาย 

1. ดานการปฏิบตัิงาน 

2. ดานสังคม 

3. ดานเศรษฐกิจ 

4. ดานความเปนสวนตัว 

104 

104 

104 

104 

3.53 

3.82 

3.43 

3.75 

.703 

.697 

.759 

.651 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 104 3.63 .613 มาก 

 
 โดยภาพรวมทุกดาน คุณภาพชีว ิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีระดับ                   

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.63) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทำงาน            

ของขาราชการกรุงเทพมหานครสูงสุดคือ ดานสังคม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.82) รองลงมาคือ  ดานความเปนสวนตัวระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) ดาน                 

การปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.53) ดานเศรษฐกิจ มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.43) 

 การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) 
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ตารางท่ี 7.3.6 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) และการแสดงอำนาจพยากรณของตัวแปรอิสระทั ้ง 4 ตัว ( X1 - X4 ) ของ

ปจจัยความคาดหวัง (X) ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน (Y) 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

b Std. Error β 

(Constant) -0.512 0.260  -1.965 0.052 

ดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน  

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ดานความชอบพอในงาน 

0.426 

0.402 

0.364 

0.076 

0.069 

0.085 

0.375 

0.373 

0.278 

5.604 

5.826 

4.297 

0.000 

0.000 

0.000 

R = 0.862 , R2= 0.743,  S.E est = 0.735 , ba= 0.315 

**p < 0.01 

 จากตารางท่ี 7.3.6  พบวา ในภาพรวมตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัว ซึ่งประกอบดวย ดานผลสัมฤทธิ์

ของงานดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน ดานความชอบพอในงาน ดานสภาพแวดลอมในการ           

เมื ่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise พบวา                

ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทำงาน มี 3 ตัวแปร ไดแก ดานเงินเดือน เงินรางวัล 

ผลตอบแทนดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานความชอบพอในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 กลาวคือ เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอย ของตัวพยากรณ พบวา ดานดานเงินเดือน 

เงินรางวัล ผลตอบแทน (X) สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยมีคา β เทากับ 0.375  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือดานสภาพแวดลอมในการทำงาน (X) สามารถ

พยากรณคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยมีคา β เทากับ 0.373 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และดานความชอบพอในงาน (X) สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยมีคา β เทากับ 0.375 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ปจจัยทั้ง 3 ขอ คือ ดานเงินเดือน              

เงินรางวัล ผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานความชอบพอในงานมีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน ซ่ึงถามีองคประกอบท้ัง 3 ดานนี้มากข้ึน จะมีคุณภาพชีวิตการทำงานมากข้ึนดวย 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศ ึกษาเร ื ่อง “ปจจ ัยความคาดหว ังในค ุณภาพช ีว ิตการทำงานของข าราชการ

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด” ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกตาง

ของตัวแปรวาสงผลตอคุณภาพชีว ิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานครหรือไม ซึ ่งผล                        

การวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  



รดา กรมแสนพิมพ 
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 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 1.1 เพศของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.2 อายุของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.3 อายุราชการของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.4 สถานภาพของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.5 ระดับการศึกษาของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.6 ระดับรายไดของขาราชการไมมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 1.7 ระดับตำแหนงปจจุบันของขาราชการมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยความคาดหวังท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 2.1 ปจจัยดานผลสัมฤทธิ ์ของงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 2.2 ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทนมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 2.3 ปจจัยดานความชอบพอในงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงานของ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 

 2.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองตามสมมติฐานการวิจัย 
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9. อภิปรายผล 

 ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 

สำนักงานเขตบางพลัด สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ดังนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับตำแหนงงานปจจุบันที่ผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ เนื ่องจากระดับตำแหนงงานในปจจุบันของขาราชการกรุงเทพมหานคร จะมี               

ความแตกตางทั้งในดานเงินเดือนที ่จะไดรับ รวมถึงโอกาสในความกาวหนาในอาชีพการงาน เชน                  

การเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ ้น จะมีเงื ่อนไขเกี่ยวกับระดับตำแหนงงานที ่ดำรงอยูปจจุบันวาตองเปน

ขาราชการในระดับตำแหนงใดถึงสามารถสมัครเพื ่อสอบแขงขันเลื ่อนตำแหนงนั ้นๆ ได ดังนั้น 

ขาราชการที่มีตำแหนงงานในระดับสูงก็จะมีโอกาสในความกาวหนาในตำแหนงงานที่สูงขึ้นมากกวา

ระดับตำแหนงงานที่ต่ำกวา นั่นหมายถึงเงินเดือน ผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามดวย ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรชัย แกวพิกุล (2552. บทคัดยอ) ทำการศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนใหญรอยละ 81.6 เปนเพศ               

หญิง รอยละ 27.2 มีอายุ 51 ป ขึ้นไป รอยละ 40.8 ศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 45.2 มี ชั้นยศ 

ระหวางพันตำรวจโท คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการมี

ความมั่นคง มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถและมีความกาวหนาในงาน ดานการทำงานที่มีเวลา

ใหกับตนเองและครอบครัว ดานการมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตอรางกายอยูใน

ระดับปานกลาง แตดานการไดรับคาตอบแทนในการทำงานที่เพียงพอและยุติธรรมอยูในระดับนอย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อายุราชการ รายได ความพอเพียงของรายได ชั้นยศ แตกตางกันมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน             

การทำงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน สรอยสกุล (2544 : 

บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ ตำรวจในสำนักงานตำรวจ พบวา ปจจัย

สวนบุคคลของขาราชการตำรวจในดาน อายุ เพศ ระดับ การศึกษา ระดับชั้นยศ รายไดตอเดือน                    

มีผลตอมาตรฐานคุณภาพชีว ิตการทำงานที ่แตกตางกัน และ ระบบอุปถัมภภายในองคการมี

ความสัมพันธเชิงเสนตรงกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน 

 ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน เนื่องจาก เงินเดือน ถือเปนปจจัยสำคัญใน                

การดำรงชีวิต และเงินรางวัล ผลตอบแทน ถือเปนขวัญและกำลังใจในการทำงาน ขาราชการท่ี

ปฏิบัติงานจึงมีความคาดหวังในปจจัยดังกลาว สอดคลองกับท่ี สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (2561) กลาวไววา คาตอบแทน คือ คาใชจายตาง ๆ ที่บริษัทจายใหแกพนักงาน คาใชจายนี้อาจ

จายในรูปตัวเงินหรือมิใช ตัวเงินก็ได เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจให                

มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญกำลังใจของพนักงาน และเสริมสรางฐานะความ

เปนอยูของครอบครัวพนักงานใหดีขึ ้น กรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญในการตอบสนองความ

ตองการดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน ในดานเงินเดือนนั้น กรุงเทพมหานครไดกำหนดเกณฑ
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การจายเงินเดือนใหเปนไปตามมาตราฐาน ตามกฎระเบียบของ ก.พ. ในสวนของเงินรางวัล และ

ผลตอบแทน กรุงเทพมหานครมีการจายเงินรางวัลประจำปใหแกขาราชการและลูกจางเพื่อเปนขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีสิทธิประโยชนและสวัสดิการซึ่งแบงเปน สิทธิประโยชนและ

สวัสดิการที่กรุงเทพมหานครจัดใหและสิทธิประโยชนที่กฎหมายกำหนด สิทธิประโยชนและสวัสดิการ               

ที่กรุงเทพมหานครจัดให เชน โครงการทุนการศึกษาขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร, การพัก

อาศัยในอาคารสงเคราะหฯ ของกรุงเทพมหานคร เปนตน และสิทธิประโยชนที่กฎหมายกำหนด เชน 

คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร, เงินบำเหน็จบำนาญ เปนตน รวมถึงการพิจารณาคาตอบแทน 

พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการที่ยุติธรรม โปรงใส ซึ่งกรุงเทพมหานครไดนำเอาหลักการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะขาราชการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

มาประเมินขาราชการเพ่ือสรางความเปนธรรมและความโปรงใส  

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน อันเนื ่องมาจากภายใตแผนปฏิบัต ิราชการ

กรุงเทพมหานคร ไดกำหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทำงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร รวมถึงหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ใหเปนมหานครแหงความปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ซึ ่งหนวยงานที ่รับผิดชอบคือ                

สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหนาที่ไดแก 1. บริหารจัดการขยะเพื่อกรุงเทพฯ 

สะอาด ปลอดภัย 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมความสดใส สรางปอดใหมให คนกรุงเทพฯ 3. รักษาคุณภาพ

อากาศ สรางเมืองไรมลพิษ เพื่อสุขภาพของทุกคน 4.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล

รักษาสิ ่งแวดลอม ซึ ่งเปนการสรางบรรยากาศในการทำงานที ่ดีใหแกขาราชการผูปฏิบัติงาน ให

ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีบรรยากาศที่สงเสริมสุขภาพกาย และใจที่ดี และ              

ยังสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูมาติดตอราชการ ในหนวยงานของกรุงเทพมหานครทุกแหง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ แกวทองใหญ (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา พนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง 

เมื ่อพิจารณาคุณภาพชีวิตราย ดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน มีคุณภาพชีวิต                  

การทํางานสูงสุดคือ ดานสภาพทางการทํางานที ่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ รองลงมาคือดาน               

จังหวะชีวิต และดานสิทธิสวนบุคคล โดยในดานสภาพทางการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

พนักงานมีความคิดเห็นวาในบริเวณที่ทํางานมีความสะอาด แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก 

เอื ้อตอการปฏิบัติงาน ซึ ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครไดมีการจัดกิจกรรมประกวดหนวยงานที ่จัด

สภาพแวดลอมไดสะอาด ตามหลัก 5 ส ซึ่งนอกจากเปนกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนแผนยุธศาสตร              

ของกรุงเทพมหานครแลว ยังสรางการทำงานเปนทีม สัมพันธภาพที่ดีระหวางหัวหนางานและเพื่อน

รวมงาน โดยใชกิจกรรมมาเปนตัวเชื่อมประสาน สอดคลองกับแนวคิดของ สุกิจ เฮงเจริญ (2551 : 12) 

กลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีความสุข มีความพึงพอใจตองานท่ี             
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ทําและสภาพแวดลอมท่ีนาอยู คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเริ่มจาก พ้ืนฐาน ในการตอบสนองความจําเปน 

พื้นฐานในเรื่องการไดรับคาตอบแทนจากองคการที่ยุติธรรม ซึ่งเปนจุดเริ่ม ในความสัมพันธระหวาง

องคการและบุคลากร และจะพัฒนาไปสูความสัมพันธในสังคม อันเปนการตอบสนอง ความตองการ     

ของมนุษยในข้ันท่ีสูงข้ึนไป 

 ปจจัยดานความชอบพอในงาน  เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอมทางสังคมไดเปลี่ยนแปลง   

ไปอยางมาก กรุงเทพมหานครเปนเปาหมายหลักที่ผูคนที่อยูตางจังหวัดตองการเขามาหางานทำ ไมวา

จะเปนในภาครัฐหรือเอกชน จากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลตอปญหาดานตางๆ ตามมา เชน ปญหา

คุณภาพชีวิตจากมลภาวะที่เพ่ิมขึ้นจากการใชรถยนต คาใชจาย และเวลาที่ตองเสียไปจากปญหา

การจราจร ในสวนภาครัฐ นอกจากปญหาดังกลาวที่เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกแลว ยังมี                 

ปญหาจากระบบการบริหารจัดการภายในที่สงผลตอคุณภาพชีวิตขาราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งดาน

การงาน ดานสวนตัว ดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจโอนฯ ไปรับราชการ               

ในสังกัดอื ่นและลาออก สอดคลองกับแนวคิดของ ดร.ศรัณย พิมพทอง (2557) อาจารยประจำ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหแนวคิดวา ความพึงพอใจในงาน 

(Job Satisfaction) ถือเปนปจจัยที่สำคัญที่สงผลใหพนักงานมีความรูสึกดีตองานที่ทำ รวมถึงเปน                

แรงกระตุ นใหพนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยปจจัยที ่สงผลตอ                

ความพึงพอใจในงาน เชน คาตอบแทน และเพื่อนรวมงาน เปนตน กรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญ

ในการสรางความพอใจในงาน ตั้งแตการมอบหมายงานในหนาที่ใหตรงตามหนาที่และความรับผิดชอบ

ของตำแหนงนั้น โดยการจัดทำเปนคำสั่งมอบหมายงานตามภาระหนาที่โดยยึดตาม Job Description 

และ Job Specification ตามที่สำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร หนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูกำหนด 

รวมถึงใหความสำคัญในการพัฒนาขาราชการในเรื่องการใหทุนการศึกษา ทุนวิจัย และอบรม เพ่ือ

พัฒนาทักษะใหตรงตามสมรรถนะ และการเขารวมกิจกรรมที่สำคัญตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 การศึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง ปจจ ัยความคาดหว ังในคุณภาพชีว ิตการทำงานของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด ใหความสำคัญปจจัยสูงสุดคือ ดานผลสัมฤทธิ์  

ของงาน โดยนอกจากกรุงเทพมหานครจะใหความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามสมรรถนะของตำแหนงงาน และกรุงเทพมหานครควรให

ความสำคัญเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาตนเอง ทั้งดานทักษะ ความรู วาตองการอบรมหรือ

สนใจที ่จะอบรมพัฒนาตนเองในดานใดบาง หากกรุงเทพมหานครตองการใหขาราชการมีความรู
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ความสามารถตรงตามสมรรถนะแลว ควรเนนการนำสมรรถนะมากำหนดตั้งแตการสรรหา คัดเลือก 

โดยการกำหนดคุณสมบัติผู สมัครสอบ หรือแมแตการนำสมรรถนะมากำหนดในการสัมภาษณงาน                     

ซึ่งหากพิจารณาถึงปจจัยดานที่นอยที่สุดคือ ปจจัยดานเงินเดือน เงินรางวัล ผลตอบแทน มีระดับ

ความเห็นอยูในระดับปานกลาง นั้น กรุงเทพมหานครควรใหความสำคัญในเรื่องของคาครองชีพใน

ปจจุบันวาสอดคลองกับรายไดในปจจุบันของขาราชการมากนอยเพียงใด เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใน

การทำงานใหแกกรุงเทพมหานคร  

  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 เนื่องดวยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเปนการศึกษาปจจัยความคาดหวัง

ในคุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษาสำนักงานเขตบางพลัด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการศึกษา                  

ครั้งตอไป ดังนี้  

1.  ควรศึกษาปจจัยความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใชการเก็บขอมูลเชิงลึกจากผูเกี ่ยวของทุกระดับ ตั้งแตระดับผูบริหาร หัวหนาฝาย และ

ขาราชการผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และครอบคลุมทุกระดับเพื่อสามารถที่จะนำไปใชในการ

ปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกรุงเทพมหานครตอไป 

2. กลุ มประชากร/กลุ มตัวอยางในการวิจ ัย ควรเพิ ่มใหครอบคลุมในหลายเขตของ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด  
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส: กรณีศึกษาหนวยงานเอกชนในธุรกิจประกันภัย  
 
 

 

 

รัฐนินท ศิลารุจริัชตธร 0

* 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส    

ของหนวยงานเอกชนแหงหนึ่งในธุรกิจประกันภัย ของพนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาดทาง

โทรศัพท และใหบริการขอมูลทางโทรศัพท มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการ

ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ของหนวยงานเอกชน และ (2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานเอกชน ประชากรที่ใชในการศึกษา

วิจัย คือ กลุมพนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาดทางโทรศัพท และพนักงานใหบริการขอมูลทาง

โทรศัพท ของหนวยงานเอกชนแหงหน่ึง มีขนาดของตัวอยางที่ใชในการศึกษาจำนวน 120 คน โดยใช

สูตรคำนวณของ Taro Yamane คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ใชสถิติ

แบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะหแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี ่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 
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ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ศึกษาอยู 

ในระดับปริญญาตรี อายุงานมากกวา 4 ป และไมมีประสบการณการอบรมดานเทคโนโลยี (2) กลุม

ตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจัยเทคโนโลยีโดยรวมสงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก โดยพบวาปจจัยดานคุณภาพของระบบสงผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัย

ดานคุณภาพของขอมูล (3) กลุ มตัวอยางสวนใหญเห็นวาความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก โดยพบวาดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมี

ความสำเร็จมากที ่สุด รองลงมา คือ ดานความรู ความเขาใจเนื ้อหาที ่ใชในการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (4) พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และความรูดานเทคโนโลยีตางกัน 

จะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสไมตางกัน และ (5) ปจจัย

เทคโนโลยีในดานคุณภาพของขอมูล และดานคุณภาพของระบบสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวม อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 
 
คำสำคัญ:  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลย ี
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Factors affecting the success of electronic training               

of a private agency  
 

 

 

Ratthanin Silarujiratthorn* 

     Abstract 

 Research on Factors Affecting Success of Electronic Training of department staff 

telemarketing operations and provide information by telephone Objectives (1) to study 

the level Success of training through various electronic media of private agencies and 

(2 )  to analyze the factors that Affects the success of training through electronic media 

of private agencies population used in The research study was a group of telemarketing 

operations staff. And information service staff Telephone of a private agency. A                

sample size of 1 20  subjects was used in the study using the formula. Taro Yamane’s 

calculations, the error is not more than 5% , using the convenience sampling method 

(Convenience Sampling) the research tool was a questionnaire. Statistics used in 

research use descriptive statistics (Descriptive statistic) by analyzing the distribution of 

frequency, percentage, mean and standard deviation analyze to test the hypothesis 

One-Way discriminant ANOVA (t-test) was used (One-Way ANOVA) and Multiple 

Regression Analysis. 
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  The results showed that (1 )  Most of the samples were female, aged between 

31-40 years old, studying at the bachelor’s degree level. More than 4 years of work and 

no experience in technology training (2 )  Sample group Most of them believed that 

overall technology factors influenced the success of training via electronic media at a 

high level. It was found that the quality factor of the system had the most impact, 

followed by the quality factor of the data (3 )  Big saw the success of training through 

electronic media. It was found that the satisfaction of the training via electronic media 

was the most successful, followed by the knowledge and understanding of the content 

used in the training via electronic media (4) Employees with gender, age, level Different 

education, and Longevity and tech literacy have different opinions on the success of 

media training. Electronic is no different; and (5) Technology factors in data quality and 

the quality of the system. This affects the success of overall electronic training. 

Significantly at 0.01 level. 

1. บทนำ 

 นับตั้งแตเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเกี ่ยวกับโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู ฮ่ัน             

ในประเทศจีน เมื่อชวงสิ้นป พ.ศ.2562 พบวาไดมีการแพรระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และยังรวม

ไปถึงประเทศไทยเองไดพบวามีการแพรระบาดในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 จนนำมาซึ ่งการ

ประกาศภาวะฉุกเฉินดานการสาธารณสุขระหวางประเทศขององคการอนามัยโลก เมื่อเริ่มมีรายงาน

เกี่ยวกับผูปวยโรคปอดโดยไมทราบสาเหตุ เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองอูฮั ่น เมืองเอกของมณฑลหูเปย             

ซึ่งอยูตอนกลางของประเทศจีนเมื่อวันอังคารท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 หลังจากนั้นทางการของ

ประเทศจีนไดมีการประกาศอยางเปนทางการวาโรคปอดอักเสบที่กำลังแพรระบาดในเมืองอูฮั่นนั้นมี

สาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ซึ่งสามารถแพรเชื ้อจากคนสูคนไดเมื ่อวันศุกรท่ี 3 เดือน

มกราคม พ.ศ.2563 (ไทยรัฐออนไลน, 2564) 

 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก รัฐบาลไทยไดตัดสินใจใหมี     

การ “ล็อกดาวน” ปดประเทศ โดยการหยุดการเชื่อมตอการเดินทางขามประเทศท้ังทางบก ทางอากาศ 

และทางเรือ เปนประเทศแรกๆ ทำใหเกิดการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจ ทำใหธุรกิจเกิดความ

เสียหายและเดือนรอนทั่วทั้งประเทศ ทำใหรายไดเกิดผลกระทบอยางรุนแรงโดยเฉพาะธุรกิจบริการ 

และกลุมภาคการทองเที่ยว เพราะเกิดจาดความไมแนนอนเรื่องการแพรระบาดและการกระจายวัคซีน

ในปจจุบัน ยังไมสามารถควบคุมสถานการณการแพรกระจายของไวรัสโคโรนาได 
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 ภายใตของสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงเปนจุดเริ่มตนใหหลายๆ องคกร 

หนวยงานและบริษัท มีความจำเปนที่จะตองเดินหนาดำเนินธุรกิจ และปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ใหมีแนวทางการทำงานแบบ Work From home (WFH) กันอยางมากมาย เพื่อชวยลด              

การแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ซึ่งเปนแนวทางการทำงานยุคใหมที่มาพรอมกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถทำใหผูคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

โดยการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเขามาใช ในการปรับตัวถึงวิธีการทำงานจากที ่บานผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแบบระบบออนไลน โดยการใชงานผานทางอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว แลปท็อป 

สมารทโฟน เปนตน เขามาชวยใหแนวทางการทำงานที่บานชัดเจนมากขึ้น และยังสามารถทำงานและ

สื่อสารกันในสถานท่ีตาง ๆ ได 

 การทำงานจากท่ีบานหรือ Work Form Home เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสถานการณ

ที่เกิดขึ้น ทำใหหนวยงานเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส             

โคโรนา 2019 ซึ่งแผนกพัฒนาการฝกอบรมพนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาดทางโทรศัพท และ 

พนักงานใหบริการขอมูลทางโทรศัพท เปนอีกแผนกหนึ่งที ่ไดรับผลกระทบ และไดปรับกลยุทธ              

ยุทธวิธีในการในการทำงานผานระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส จากเดิมกอนเกิดการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 การจัดฝกอบรมใหพนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาดทางโทรศัพท และ 

พนักงานใหบริการขอมูลทางโทรศัพทไดทำการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ในรูปแบบหองเรียน มา            

โดยตลอด 

 เพื่อใหการดำเนินงานในสายงานการฝกอบรมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได และชวยให            

บุคคลากร หรือพนักงานไดปฏิบัติหนาที่ในการทำงานที่จะตองรับผิดชอบ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน

หนวยงาน องคกร ธุรกิจใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได ดังนั้นระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส จะเปน

เครื ่องมือในการชวยขับเคลื ่อนหนวยงานการฝกอบรมของหนวยงานเอกชน โดยนำเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส มาใชในการปฏิบัติงาน ในการจัดการฝกอบรม พนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาด

ทางโทรศัพท และ พนักงานใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ผานระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โดย               

การเรียนออนไลน ซึ่งมีงานวิจัยในอดีตไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคเรื่องของการใชงานหรือนำ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อสงเสริมใหหนวยงาน องคกร และบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สงผลตอระดับและปจจัยความสำเร็จในดานการฝกอบรม และดานตาง ๆ  

 จากความคุนเคยกับวิธีการทำงานและรูปแบบการจัดฝกอบรมแบเดิม ๆ เม่ือสถานการณบังคับ

ใหตองปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน และกระบวนการจดัฝกอบรมในรูปแบบออนไลน หนวยงาน องคกร 

หรือธุรกิจตาง ๆ จึงมีความประสงคที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ จึงมีผลกระทบกับวิถีการทำงาน และ              

จัดฝกอบรมแบบเดิมที่ดีอยู แลวและเปนไปตามสิ่งที่คาดหวัง ทำใหวิถีการปฏิบัติงานและการจัด

ฝกอบรมเปลี่ยนไป โดยปฏิบัติงานที่บานและใชระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยใหการ



รัฐนินท ศิลารุจิรัชตธร 

 
                                                                                                                        1223 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ปฏิบัติงานยังคงสามารถดำเนินการตอไปได ผลการปฏิบัติงาน และการจัดฝกอบรม ซึ่งจะมีปจจัย

หลายๆ ดานท่ีจะสงผลใหการจัดฝกอบรมประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายขององคกรธุรกิจ 

 บทบาทตอระดับความสำเร็จและปจจัยที่สงผลตอการจัดฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                   

ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการฝกอบรม สำหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยคาดหวังวาขอมูลที่ไดจาก                

การทำงานวิจัยดังกลาวจะเปนพื้นฐานสำคัญที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางหรือปรับปรุง

วิธีการ กระบวนการสอน และระบบเทคโนโลยีที ่ใชเรียนผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสเพื ่อใชสนับสนุน                

การปฏิบัติงานการจัดฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต และจะสงผลตอความสำเร็จ

ตอไป 

2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาระดับความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส ของ

หนวยงานเอกชนในธุรกิจประกันภยั 

2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ของหนวยงานเอกชนในธุรกิจประกันภัย 

3. วิธีดำเนินการวิจัยและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของ

หนวยงานเอกชนแหงหนึ่งในธุรกิจประกันภัย ในสายงานของกลุม Direct Marketing Telemarketing 

และ Customer Service ใช ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative research) ในล ักษณะ                  

เชิงสํารวจ (Survey research) โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บขอมูล และ

นํามาวิเคราะหเพ่ือประมวลผลขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ 

และจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและการทบทวนแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยที่ไดจัดทำขึ้นนี้ ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน ตัวแปรอิสระ คือปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานเทคโนโลยี สงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยแสดงดังนี้ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 เครื่องมือที่นำมาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบเปน

แบบสอบถามปลายปด (Closed-ended questionnaire) จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร และ             

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดศึกษาวิจัยหัวขอดังกลาว                 

มาสรางเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากร

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสอบถามพนักงานฝายปฏิบัติการดานการตลาดทางโทรศัพท และ พนักงาน

ใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ของหนวยงานเอกชนแหงหนึ่ง ในสายงานกลุ ม Direct Marketing 

Telemarketing และ Customer Service ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีโครงสรางเนื้อหาที่เขาใจงาย 

และสามารถตอบไดอยางอิสระ  

 การกำหนดเกณฑการใหคะแนนจะเปนลักษณะของการกำหนดมาตรตราสวนโดยเปน                   

คาน้ำหนักตัวเลขตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) โดยจะมีคําตอบใหเลือกทั้งหมด 5 คําตอบคือ             

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ปานกลาง ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (อรทัย เลื่อนวัน, 2555: 28) 
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 สำหรับงานวิจัยนี้ไดนำขอมูลการวิเคราะหจากแบบสอบถามที่ไดรวบรวมมาจากกลุมตัวอยาง

เปนจำนวน 120 ชุด เพื่อนำมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ โดยการผานโปรแกรมการหา             

คาทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ภายหลังจากทำการวิเคราะหแลว 

ผูวิจัยนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเปนการเสนอขอมูลเชิงพรรณนา และไดอธิบายรายละเอียดขอมูล              

ไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนความถ่ีและคารอยละ 

2. การวิเคราะหปจจัยดานเทคโนโลยี ในดานคุณภาพของขอมูล และคุณภาพของระบบ และ

ความสำเร็จของผลการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในดานความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม 

และความรูความเขาใจเนื้อหา ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) 

4. ผลการศึกษาขอมูล 

 ผลการศึกษาสรุปปจจัยตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 75.0 และเพศชาย 

จำนวน 30 คน รอยละ 25.0 

 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 31-40 ป จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมาคือ 

อาย ุ41-50 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และนอยท่ีสุดอายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 21.7 

 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน                  

คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา ระดับต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และ                

นอยท่ีสุดระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

 อายุงาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงานมากกวา 4 ป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.7 

รองลงมาคือ อายุงานนอยกวา 1 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 22.5 อายุงาน 1-2 ป จำนวน                

19 คน คิดเปนรอยละ 15.8 และนอยท่ีสุดอายุงาน 3-4 ป จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.0 

 ประสบการณการอบรมดานเทคโนโลยี กลุ มตัวอยางไมมีประสบการณการอบรมดาน

เทคโนโลยี จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 50.8 มีประสบการณการอบรมดานเทคโนโลยี จำนวน               

59 คน รอยละ 49.2 
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 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยี 

 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยีที่สงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผาน              

สื่ออิเล็กทรอนิกส สวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีโดยรวมสงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.90) เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ปจจัยดานคุณภาพของ

ระบบสงผลมากท่ีสุด (𝑋𝑋� = 3.91) รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณภาพของขอมูล (𝑋𝑋� = 3.90) 

 ดานคุณภาพของขอมูล สวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีในดานคุณภาพของขอมูลท่ีสงผล

ตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.90) คำถามที่กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอมูลที่ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีการปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ (𝑋𝑋� = 4.08)    

 ดานคุณภาพของระบบ สวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีในดานคุณภาพของระบบที่สง              

ผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.91) กลุมตัวอยางมี             

ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหฝกอบรมไดทุกเวลาท่ีตองการ (𝑋𝑋� = 4.06)  

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับเกี ่ยวกับความสำเร็จของการฝกอบรมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนใหญเห็นวา

ความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.98) พบวา กลุมตัวอยาง

เห็นวาดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีความสำเร็จมากท่ีสุด (𝑋𝑋� = 4.02) 

 ดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนใหญเห็นวาความสำเร็จของ               

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูใน   

ระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.02) พบวา คำถามท่ีเห็นวามีความสำเร็จมากท่ีสุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหเขารับ

การฝกอบรมไดทัน และประหยัดเวลาเดินทาง (𝑋𝑋� = 4.18) 

 ดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนใหญเห็นวา

ความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.94) พบวาคำถามที่สงผลตอความสำเร็จมากที่สุด คือ 

การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทำให สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับการทำงานได (𝑋𝑋� = 4.04)  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสรุปได

ดังนี้ พนักงานที่มีเพศตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตางกันเมื่อพิจารณาความสำเร็จโดยรวม พบวา เพศชายมีความเห็นตอระดับความสำเร็จเทากับ 4.14 

เพศหญิงมีความเห็นตอระดับความสำเร็จเทากับ 3.92 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 
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0.092 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

โดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานที่มีอายุตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตางกันเมื่อพิจารณาความสำเร็จโดยรวม พนักงานที่มีอายุตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของการ

ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตางกัน เมื่อพิจารณาความสำเร็จโดยรวม พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี

ความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานท่ีมีอายุงานตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตางกัน เมื่อพิจารณาความสำเร็จโดยรวม พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของ

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานที่มีความรูดานเทคโนโลยีตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสตางกัน เม่ือพิจารณาความสำเร็จโดยรวม พนักงานท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีตางกันมี

ความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมไมตางกัน 

 ปจจัยดานเทคโนโลยีในดานคุณภาพของขอมูล และดานคุณภาพของระบบ สงผลตอ

ความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาถึงตัวแปรปจจัยที ่ส งผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการศึกษาพบวา มี 2 ตัวแปรท่ีสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส คือ 

ดานคุณภาพของขอมูล และดานคุณภาพของระบบ 

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

 จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

(รอยละ 75.0) มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 55.8) มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 

62.5) อายุงานมากกวา 4 ป (รอยละ 46.7) และไมมีประสบการณการอบรมดานเทคโนโลยี (รอยละ 

50.8) 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมบุคลากรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส: กรณีศึกษาหนวยงานเอกชนในธุรกจิประกันภัย 

 
    1228  

 5.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

 ผลการศึกษาสรุปไดวากลุ มตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีโดยรวมสงผล                     

ตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.90) เมื่อพิจารณารายปจจัย 

พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยดานคุณภาพของระบบสงผลมากท่ีสุด (𝑋𝑋� = 3.91) รองลงมา คือ ปจจัย

ดานคุณภาพของขอมูล (𝑋𝑋� = 3.90) โดยสามารถพิจารณารายละเอียดโดยสรุปของแตละดานไดดังนี้ 

 ดานคุณภาพของขอมูล กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีในดานคุณภาพของ

ขอมูลที่สงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.90) โดย

ประเด็นที่เห็นวาสงผลมากที่สุด คือ ขอมูลที่ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีการปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ (𝑋𝑋� = 4.08) รองลงมา คือ ขอมูลท่ีไดจากการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานของตน (𝑋𝑋� = 3.91) และเห็นวาสงผลนอยที ่ส ุด คือ ขอมูลที ่ฝ กอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสมีความชัดเจน และเขาใจงาย (𝑋𝑋� = 3.78)  

 ดานคุณภาพของระบบ กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยี

ในดานคุณภาพของระบบที่สงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก                

(𝑋𝑋� = 3.91) โดยประเด็นที่เห็นวาสงผลมากที่สุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหฝกอบรมไดทุกเวลาท่ี

ตองการ (𝑋𝑋� = 4.06) รองลงมา คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหสามารถฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(𝑋𝑋� = 3.96) และท่ีเห็นวาสงผลนอยท่ีสุด คือ ระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีความเสถียรใน

การเขาใชงานทุกครั้ง (𝑋𝑋� = 3.66) 

 5.3 ความสำเร็จของการฝกอบรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.98) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาดานความ

พึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีความสำเร็จมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.02) รองลงมา คือ ดาน

ความรูความเขาใจเนื้อหาท่ีใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (𝑋𝑋� = 3.94) 

 ดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส กลุ มตัวอยางสวนใหญเห็นวา

ความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล ็กทรอนิกสอยู ในระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.02) โดยประเด็นที ่ เห ็นว ามีความสำเร ็จมากที ่ส ุด คือ                        

สื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหเขารับการฝกอบรมไดทัน และประหยัดเวลาเดินทาง (𝑋𝑋� = 4.18) รองลงมา คือ 

การฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหไดฝกทักษะใหมๆ (𝑋𝑋� = 4.08) และประเด็นที ่เห็นวามี

ความสำเร็จนอยท่ีสุด คือ มีความพึงพอใจท่ีไดใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการฝกอบรม (𝑋𝑋� = 3.88) 

 ดานความรูความเขาใจเนื้อหาท่ีใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางสวนใหญ

เห็นวาความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดานความรูความเขาใจเนื ้อหาที ่ใชใน                 

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.94) โดยประเด็นที่เห็นวามีความสำเร็จ  
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มากที่สุด คือ การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทำให สามารถนำความรูไปประยุกตใชกับการทำงานได 

(𝑋𝑋� = 4.04) รองลงมา คือ การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหไดเรียนรูอยางเต็มท่ี (𝑋𝑋� = 3.92) และ

ประเด็นที่เห็นวามีความสำเร็จนอยที่สุด คือ การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหไดรับความรู และ

เนื้อหาสาระครบถวน (𝑋𝑋� = 3.86) 

 5.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 พนักงานที ่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และความรู ดานเทคโนโลยีตางกันจะมี

ความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางกัน สรุปไดดังนี้ 

 เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใน  

ดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และโดยรวมไมตางกัน แตมี

ความเห็นตอความสำเร็จในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน             

อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 พนักงานที่มีอายุตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใน

ดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และโดยรวม  

ไมตางกัน 

 พนักงานที ่มีระดับการศึกษาตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอ             

การฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส ดานความรู ความเขาใจเนื ้อหาที ่ใชในการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส และโดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส

ในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรม            

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ

โดยรวมไมตางกัน 

 พนักงานที่มีความรูดานเทคโนโลยีตางกันมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานความรูความเขาใจ

เนื้อหาท่ีใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และโดยรวมไมตางกัน 

 ปจจัยเทคโนโลยีในดานคุณภาพของขอมูล และดานคุณภาพของระบบ สงผลตอความสำเร็จ

ของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ในดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
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อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และดานคุณภาพของระบบสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมผาน  

สื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวม อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 

 5.5 อภิปรายผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงค 

 ผลการศึกษาความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสดานความพึงพอใจตอ                 

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พบวา 3 หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสทำให             

เขารับการฝกอบรมไดทัน และประหยัดเวลาเดินทาง รองลงมา คือ การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ชวยใหไดฝกทักษะใหมๆ  และสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยลดข้ันตอนในการเขารับการฝกอบรม ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของ Ritchie, Marshal และ Eardley (1998) ที ่ได กลาวถึงประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีตอองคกรในดานตาง ๆ ไมวาจะทางดานการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในดาน

เวลา ดานการใชทรัพยากรบุคคล ตนทุน ดานการพัฒนาคุณภาพของสารสนเทศ ไดแก ความเที่ยงตรง 

ความชัดเจน การชวยประหยัดเวลา เปนตน และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดวยการใชฐานขอมูล

รวมกันทั ้งภายในและภายนอกองคกร เปนการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตอสื่อสารภายในและ

ภายนอกองคกร และสอดคลองกับ Kilby (2008) ไดกลาวถึงการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะ

สามารถเรียนรูและสื่อสารแบบโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน โดยใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร มือถือ 

แท็บเล็ต เชื่อมตอผานอินเทอรเน็ต จะทำใหการฝกอบรม การเรียนการสอนออนไลนเปนการนำเสนอ

ขอมูลท่ีมีความสดและทันสมัยมากข้ึน 

 ผลการศึกษาความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดานความรูความเขาใจเนื้อหา

ที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  พบวา 3 หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือการอบรมผาน               

สื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหสามารถนำความรูไปประยุกตใชกับการทำงานได รองลงมา คือ การอบรมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหไดเรียนรูอยางเต็มท่ี และการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหไดรับความรู 

และเนื ้อหาสาระครบถวน สอดคลองกับทฤษฎี Technology Acceptance Model - TAM ของ 

Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ท่ีไดเนนการศึกษาที ่เกี ่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลตอ               

การยอมรับ หรือการตัดสินใจที่จะใชเทคโนโลยี ซึ่งปจจัยหลักที่จะสงผลโดยตรงตอการยอมรับการใช

เทคโนโลยี ก็คือการรับรูถึงประโยชนที่เกิดจากการใชที ่กอใหเกิดความรูความเขาใจที่ไดจากการใช

เทคโนโลย ีและสอดคลองกับ อำไพวรรณ ทัพเปนไทย (2553) ท่ีเห็นวาการนำขอมูลขาวสารมาเผยแพร

อยางมากมายและรวดเร็ว จะมีความความสำคัญตอภาครัฐ ภาคเอกชน เปนอยางมากที่จะตองใช

สารสนเทศอยูตลอดเวลา ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศถือวาเปนปจจัยสำคัญตอการเปลี ่ยนแปลง             

ชีวิตผูคน หากผูใดมีสารสนเทศที่คุณภาพและคุณคาครบถวนอยางสมบูรณทันตอเหตุการณ ยอมจะมี

ความรูและความสามารถ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 

 จากผลการศึกษาที่สรุปไดวาพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และความรูดาน

เทคโนโลยีตางกันจะมีความเห็นตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไมตางกัน 

กลาวคือความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไมไดขึ้นอยูกับปจจัยดานคุณลักษณะ                
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สวนบุคคลท้ังในดานเพศ อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน และความรูดานเทคโนโลยี ผูวิจัยมีความเห็นวา

พนักงานโดยสวนใหญนาจะเห็นวาสื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหเขารับการฝกอบรมไดทัน และประหยัด                 

เวลาเดินทาง ชวยลดขั้นตอนในการเขารับการฝกอบรม และการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทำให 

สามารถนำความรู ไปประยุกตใชกับการทำงานได จึงเปนสาเหตุที ่สงผลใหพนักงานในทุกกลุม มี            

ความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และมีความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อหา                 

ที่ใชในการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส จึงทำใหการฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสประสบ

ความสำเร็จได  สอดคลองกับงานวิจัยของ พุทธารักษ ปลั่งแสงมาส (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผล               

ตอความสำเร็จในการใชระบบงาน พบวาปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล พบวาไมมีความสัมพันธกับ

เจตคติตอความสัมฤทธิ์ผลในการใชระบบงานคอมพิวเตอร 

 จากผลการศึกษาท่ีสรุปไดวาปจจัยดานคุณภาพของขอมูลสงผลตอความสำเร็จในการฝกอบรม

ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสำคัญ ซึ ่งคาดวานาจะมีเหตุผลมาจากขอมูลที ่หนวยงานใชใน                   

การฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ มีเนื้อหาท่ี มีความเกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานของพนักงาน และขอมูลที่ไดรับจากการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนขอมูลที่มี

ความถูกตอง มีความชัดเจน และเขาใจงาย พนักงานจึงเกิดความความพึงพอใจตอการฝกอบรม และมี

ความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในเกณฑที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ DeLone และ McLean (1992) ที่ไดกลาวถึงคุณภาพของขอมูล เปนตัววัดความพึงพอใจ

ของผู ใชงานที ่สงผลทำใหเกิดความสำเร็จในการเรียนรูระบบสารสนเทศใหมๆ ขององคกร และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ Lee และ Yu (2012) ที่ศึกษาเรื่องโมเดลแหงความสำเร็จระบบสารสนเทศ

การบริหารโครงการในงานกอสราง พบวา คุณภาพของสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจใน

การใชงานระบบสารสนเทศ และคุณภาพของสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของ

ผูใชงาน และสอดคลองกับ เอพร โมฬ, (2558) ที่ไดศึกษา “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใช

ระบบอีเลิรนนิ่ง กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” พบวาปจจัย

ดานการรับรูถึงประโยชนของระบบอีเลิรนนิ่งนั้นไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคุณภาพของขอมูล อยางมี

นัยสำคัญ 

 จากผลการศึกษาที ่สรุปไดวาปจจัยดานคุณภาพของระบบสงผลตอความสำเร็จของการ

ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงคาดวาเปนผลมาจากการท่ีสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยให

พนักงานสามารถเขารับการฝกอบรมไดทุกเวลาที่ตองการ  เปนการสนับสนุนการฝกอบรม และชวยให

ฝกอบรมสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานจึงเกิดความความพึงพอใจตอการ

ฝกอบรม และมีความรูความเขาใจเนื้อหาท่ีใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ De Lone และ McLean (1992) ที่ไดสรางโมเดลแหงความสำเร็จของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยพบวาองคประกอบปจจัยดานคุณภาพระบบจะเปนตัวกำหนดความสำเร็จของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตละงาน และจะเปนตัวแปรที่สงผลกระทบตอปจจัยการใชงานและปจจัย
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ความพึงพอใจของผูใชงาน ซ่ึงท้ังสองปจจัยนี้สงผลกระทบตอกันและกันและตอจากนั้นจะสงผลกระทบ

ตอปจจัยของผูใชงานไดรับ โดยปจจัยของผูใชงานไดรับจะสงผลตอปจจัยที่องคการไดรับอีกตอหนึ่ง 

และสอดคลองกับแนวคิดของ De lone และ Mclean (2003) ที ่ได กลาวถึงตัวช ี ้ว ัดท ี ่ม ีผลตอ

ความสำเร็จของระบบสารสนเทศโดยสวนใหญแลวจะไดแก ปจจัยดานคุณภาพระบบ ดังนั ้น ใน

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควร

ศึกษาปจจัยที่จะเกิดจากความสำเร็จของระบบสารสนเทศที่มาจากดานคุณภาพระบบ ซึ่งจะตอง

คำนึงถึงการใชงานที่งาย สะดวกตอการใชงาน ความเสถียรภาพในการใชงาน ความปลอดภัย และ 

เวลาที่ใชในการตอบสนอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรัตน บุญสงา (2555) ที่ได

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการนําระบบ SAP มาใชในงานบัญชี พบวา ปจจัยดานคุณภาพ

ระบบมีความสัมพันธกับตัววัดความสำเร็จดานบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสำคัญ และ

สอดคลองกับ สิทธิชัย ประชานันท (2554) ที่ไดมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใช

ระบบการจัดการความรู: กรณีศึกษาขององคกรโทรคมนาคม พบวาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชระบบการจัดการความรู คือ ความถูกตองและนาเชื่อถือของระบบ และฟงกชันการทำงานของ

ระบบ 

 5.6 ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ 

 หนวยงานตองปรับกลยุทธการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานฝกอบรมจากเดิมจัดฝกอบรม                  

ในรูปแบบหองเรียน มาเปนการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการแพรกระจายของไวรัส              

โคโรนาโดยสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในหลายสวนใหเพียงพอ เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล 

กระบวนการ และบุคลากร เปนตน 

 จากการศึกษาพบวา ความสำเร็จในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในดานความพึงพอใจ

ตอการฝกอบรม และดานความรูความเขาใจเนื้อหาที่ใชในการฝกอบรม อยูในระดับมาก แสดงวา

พนักงานเห็นคุณประโยชนของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทำใหเขารับการฝกอบรมไดทัน 

ประหยัดเวลาในการเดินทาง และความรูที่ไดจากการฝกอบรมสามารถนำไปประยุกตใชกับการทำงาน

ไดจริง ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสำคัญกับการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยพยายามนำเสนอ

ขอมูลใหม ๆ ที่เปนประโยชน หรือสนับสนุนการทำงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะชวยใหพนักงานทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 หนวยงานควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูการนําระบบสารสนเทศมาใชในการฝกอบรม

ออนไลน ควรมีการจัดฝกอบรมระบบสารสนเทศใหม ๆ แกพนักงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดความคุนเคยใน

การใชระบบ ในการฝกอบรมควรเนนการใชระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการทบทวน

ความรูความเขาใจ และเปนการเนนย้ำใหผูใชระบบอยูแลวสามารถใชงานไดงายข้ึน 
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 ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพนักงาน ไดแก ปจจัย

เทคโนโลยีในดานคุณภาพของขอมูล ดังนั้นในขั้นตอนการนำเสนอเนื้อหาการฝกอบรมหรือขอมูล               

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่ฝายฝกอบรมจะตองเนน การนำเสนอขอมูลที่มีการปรับปรุงที ่มี               

ความทันสมัย มีความชัดเจน เขาใจงาย เปนขอมูลที่ถูกตอง และที่สำคัญ คือ จะตองเกี่ยวของกับ              

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพนักงาน ไดแก          

ปจจัยเทคโนโลยีในดานคุณภาพของระบบ ดังนั้นในขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบการฝกอบรม            

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรมีการออกแบบใหเหมาะสมตอการใชงาน ใหพนักงานใชงานงายและสะดวก 

เพื่อใหพนักงานเกิดการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะตองตรวจสอบระบบ

สารสนเทศใหมีคุณภาพ นอกจากนี้การนำระบบสารสนเทศใหม ๆ มาใชควรมีกระบวนการจัดการ               

การเปลี่ยนแปลง (Change management) เพื่อวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย เตรียมรับมือหากเกิดปญหา

ตาง ๆ เกิดข้ึนจากการใชงานระบบ 

 5.7 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ศึกษาเปรียบเทียบความเห็นตอปจจัยดานเทคโนโลยีทั้งในดานคุณภาพของขอมูล และดาน

คุณภาพของระบบ ระหวางพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และความรูดานเทคโนโลยี

วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร ซึ่งจะทำใหการวิเคราะหแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใน                

การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกสกับพนักงานในหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ควรมีการประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของพนักงานตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจจะทำในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่ดำเนินการฝกอบรม เพื่อใหไดขอมูลที่จะ

เปนประโยชนตอการนำไปปรับปรุงแกไขการทำงานการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิด

ประสิทธิผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมมากยิ่งข้ึน 

 ควรศึกษาเพิ่มเติมในสวนของปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอความสำเร็จตอการฝกอบรมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน อาจศึกษาเพิ่มจากตัวแบบ (Model) แหงความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ     

De lone & Mclean (2003) ที ่ไดศึกษาปจจัยดานคุณภาพบริการ ในการศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอ                 

การยอมรับเทคโนโลยีที่ใชในการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ Technology Acceptance 

Model: TAM ที่คิดคนโดย Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ที่กลาวถึงปจจัยหลักที่จะสงผล

โดยตรงตอการยอมรับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมของผูใช โดยศึกษาในตัวของปจจัยในดานของการรับรู

ถึงความงายในการใชงาน และการรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดจากการใชงาน เปนตน 
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   บทคัดยอ 
  

การคนควาอิสระเรื่องปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื ่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการที ่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช                

บริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการอยางเสมอภาค, ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที่ตรงเวลา, 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการอยางเพียงพอ ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการอยางตอเนื่อง  

และปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการอยางกาวหนา เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพ

การบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง

สุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ และเพ่ือ          

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนราษฎรและ               

บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทองถิ ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรทำการ   

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทำการ

ทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติ  t-test, One-way ANOVA (f-test) และทำการทดสอบความแตกตาง 

รายคูดวยวิธีของ LSD (Least significant difference test) คา Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient (สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธเพียรส ัน) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
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Regression Analysis) กลุ มตัวอยางจำนวน 360 ตัวอยาง ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลพบวา                 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สำหรับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ             

20-39 ป สวนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายเปน             

สวนใหญ  และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด 

ผลจากการศึกษา ประสิทธิภาพการบริการกับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ   

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทรของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพ

การบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง

สุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยปจจัยทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง          

อยูในระดับมากเปนอันดับแรกรองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางกาวหนาอยูในระดับมาก ดาน              

การใหบริการที่ตรงเวลาอยูในระดับมาก ดานการใหบริการอยางเสมอภาคอยูในระดับมาก และดาน 

การใหบริการอยางเพียงพออยูในระดับมาก ตามลำดับ  ผลจากการศึกษา ดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผล

ตอความพึงพอใจของประชาชนมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และสถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจ

โดยรวมของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร              

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกตาง

กันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ ในการศึกษาครั ้งตอไป ผู ศึกษาควรศึกษาแนวทางการพัฒนาปจจัยดาน

ประสิทธิภาพการบริการดานตาง ๆ  เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพบริการ               

ใหเกิดประสิทธิภาพการบริการที ่ด ีย ิ ่งขึ ้นในทุกสวนงานที ่ตองใหบริการประชาชนของเทศบาล                   

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 

คําสำคัญ: ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการ  ความพึงพอใจของประชาชน  สำนักทะเบียนทองถ่ิน

เทศบาลเมืองสุรินทร 
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1.บทนำ 

 การใหบริการประชาชนเปนหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของทุกรัฐบาล และพยายามผลักดันให              

เกิดประสิทธิภาพการบริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยมีพันธกิจ ที่รัฐ                          

พึ่งกระทำใหความสำคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะ              

อยางยิ่งในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเขาสูยุคประชาธิปไตยที่มีจุดมุงหมายนั้นคือ การยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง โดยหนวยงานภาครัฐตองพัฒนาดานเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน รัฐบาลไดใหอิสระแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี

อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและมีอำนาจหนาท่ี

ของตน รัฐบาลเปนเพียงผูกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึง

แยกออกมาจากกรมการปกครองเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง                

สวนทองถ่ินโดยตรง  

 องคกรปกครองสวนทองถิ ่นชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลทั ้งทางดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาที่ใชในการดำเนินการเพื่อสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน

อยางตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความสำคัญในการเปนรากฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เปนอีกหนึ่งหนวยงานภาครัฐที่มีสวนชวยในการฝกสอนการเมืองการปกครอง

ใหกับประชาชน ทำใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ทำใหประชาชนรูจัก               

การปกครองตนเองเพราะมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบ                   

การปกครองที่ใหสิทธิในการเลือกตั้งผูแทนของตนเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  ซึ่งในสวนนี้ทำใหประชาชน

เกิดสำนึกของตนเองตอทองถิ่น อีกทั้งยังรับรูถึงปญหาและอุปสรรคที่กอใหเกิดความรวมมือเพื่อแกไข

ปญหาในทองถ่ินของตน 

 เทศบาลถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งในหลายหนวยงานที่นำนโยบายของรัฐบาล

และภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมาดำเนินการใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม             

ในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดการดานฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและ  

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่จะชวยในเรื่องการจัดการดานประชากรในพื้นที่อยางเปนระบบ                

มีฐานขอมูลของประชาชนเพื่องายตอการจัดสรรการดูแลในดานการใหบริการขั้นมูลฐานกับประชาชน

ในพื้นที่การปกครองของเทศบาลเอง ปจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทรเปนอีกหนวยงานซึ่งมีหนาที่หลัก               

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งปจจุบันการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของ

เทศบาลเมืองสุรินทรนั้นแบงออกเปน 3 ดานหลัก ๆ คือ 1) ดานการศึกษา 2) ดานงานทะเบียนราษฎร

และบัตรประจำตัวประชาชน 3) ดานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งในการบริการดานงาน

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัด
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สุรินทร ถือเปนอีกหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการเกี่ยวกับดานทะเบียนราษฎร และจัดทำบัตร

ประจำตัวประชาชน ถือเปนอีกหนึ่งหนวยงานที่ตองติดตอกับประชาชนเปนหลักและเปนหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับตัวบุคคลโดยตรง ไดแก การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่อยู การแจงเกี่ยวกับ              

การขอเลขท่ีบาน และการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

  การใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบเดิมมีความลาชา              

โดยมีขั้นตอนในการบริการที่สลับซับซอน ตองใชสำเนาเอกสารในการดำเนินการจำนวนมาก ตอมาจึง

ไดมีการพัฒนาในดานประสิทธิภาพการบริการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ จึงกอใหเกิดความตองการ

สิ่งตาง ๆ ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นตามมาดวย แตภาครัฐยังไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางทั่วถึง รัฐจึงแกไขปญหาโดยการจัดรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อแกไขปญหา

ประสิทธิภาพการบริการท่ีไมท่ัวถึง  

 ดังนั้น กรมการปกครองจึงไดกำหนดใหสำนักทะเบียนทองถิ่นทุกแหงทำการปรับปรุง และ

ยกระดับประสิทธิภาพการบริการใหผานเกณฑมาตรฐานของกรมการปกครอง แลวยกระดับประสิทธิภาพ

การบริการใหสูงข้ึน ประสิทธิภาพการบริการจึงถือไดวาเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงานของหนวยงาน

หรือการปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตลอดจนการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ           

ของรัฐ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความคุมคาในภารกิจแหงรัฐ โดยมุงเนนการลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และตอบสนอง

ความตองการของประชาชน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545, 

2557, หนา 1-2) ซึ่งสำนักทะเบียนทองถิ่นทั่วประเทศ รวมถึงสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง

สุรินทร จังหวัดสุรินทร จึงมีนโยบายในการใหเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนราษฎรเชิงรุก 

และภารกิจหนาที่ของสำนักทะเบียนทองถิ่น การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอประสทิธิภาพ

การบริการของสำนักทะเบียนทองถิ ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ในครั้งนี ้ผู วิจัยดำเนิน 

การศึกษาบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเปนหลักการ

ปกครองที ่เปนธรรมเพื ่อการอยูร วมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขประกอบดวย           

6 ประการ ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักความมีสวนรวม                

5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุมคา  

 ประการแรก คือ ใหประชาชนเกิดความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการใหบริการงาน

ทะเบียนของหนวยงาน โดยปรับปรุงพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนการทำงาน เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ

ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ตลอดจนความเปนธรรมและเสมอภาคกัน โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติและระบบการจัดการที่ทันสมัยมาใชซึ ่งเปนการพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริการท่ี

สอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสุรินทร รวมถึงสอดคลองกับความพึงพอใจ

ของประชาชน อยางไรก็ตามยังคงเกิดปญหาการใหบริการประชาชน ซึ่งจะเห็นไดจากการรองเรียน 



รัตนชนานุช สุคันธรัต 
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ผานชองทางโซเชียลตาง ๆ ไมวาจะเปนทางเว็บไซต แฟนเพจเฟซบุก ไลนออฟฟเชียลของเทศบาล             

เมืองสุรินทรเอง และศูนยดำรงธรรมของสำนักงานจังหวัดสุรินทร ซึ่งปญหาสวนใหญจะเกิดขึ้นมาจาก

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ รวมไปถึงดานเจาหนาที่บุคลากรผูใหบริการ และดาน                 

สิ่งอำนวยความสะดวกของผูมาใชบริการในงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล                

เมืองสุรินทร  

 จากสภาพปญหาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาดังกลาว โดยผลของการวิจัย            

ในครั้งนี้  จะชวยใหสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร รับทราบปญหาใน             

ดานประสิทธิภาพ การบริการของงานทะเบียนราษฎรและการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและ             

ทราบถึงประสิทธิภาพการใหบริการที่ตรงตามความตองการของประชาชน อีกทั้งเปนขอมูลสำหรับ                

ใชในการประเมินประสิทธิภาพ การบริการ และใชผลของการศึกษาในครั ้งนี ้เปนขอมูลสวนหนึ่ง                  

ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อใหประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนราษฎรและ              

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมุงสูประโยชนของประชาชนผูรับบริการไดอยางแทจริง ซ่ึงถือวาเปน

เรื ่องสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ และเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในดานการ

ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนผูรับบริการกับหนวยงานสำนักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทรของผูวิจัยเอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ             

การบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทรและสอดคลองกับ ความพึงพอใจรวมถึง    

ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรท่ีมารับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร

ประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร และเพื ่อตอบสนองนโยบาย              

การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสุรินทรเพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนทองถ่ิน

เทศบาลเมืองสุรินทรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการอยางเสมอภาคที่มีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการที่ตรงเวลาที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการอยางเพียงพอที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชน 

4. เพื่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการอยางตอเนื่องที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชน 
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5. เพื่อศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการอยางกาวหนาที่มีผลตอความพึงพอใจ             

ของประชาชน         

6. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียนราษฎรและ              

บัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

7. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการงานทะเบียน

ราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื ่อง ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษา สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดทำเอกสารที่เกี่ยวของ

ตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในประเด็นของการศึกษา และนำไปสูการศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการบริการ 

 Weber (1966) ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับการใชบริการวา การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและ 

เปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไมคำนึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการบริการท่ี

ปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามเกณฑ             

เมื ่ออยูในสภาพที่เหมือนกัน โดยทัศนคติเกี ่ยวกับการใชบริการนั้น Millet (1954) ไดอธิบายไววา 

เปาหมายสำคัญการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี

หลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรม ในการบริหารงานภาครัฐท่ี

มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน             

ในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ี

เปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการ

จะตองมองวา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะ            

ถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงตอเวลา ซึ่งจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชน การ

ใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจำนวนการใหบริการและ

สถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม Millet  (1954) เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมี

ความหมายเลยถามีจำนวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมให

เกิดขึ้นแกผูรับบริการ การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยาง

สม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะ

ใหบริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ไดและการใหบริการอยางกาวหนา หมายถึง การใหบริการสาธารณะ

ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ ่ง คือ การเพิ ่มประสิทธิภาพหรือ

ความสามารถท่ีจะทำหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม ผลิตภาพในการใหบริการในการเพ่ิมผลิต

ภาพของการใหบริการสามารถทำไดหลายวิธีคือ การใหพนักงานทำงานมากขึ้น หรือมีความชำนาญ
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สูงขึ้นโดยจายคาจางเทาเดิม เพิ่มปริมาณการใหบริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวนลง เชน                

หมอตรวจคนไขมีจำนวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใชสำหรับแตละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ใหเปนแบบ

อุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเขามาชวยและสรางมาตรฐานการใหบริการ  เชน บริการขายอาหาร  

แบบเรงดวนและบริการตนเอง การใหบริการท่ีไปลดการใชบริการหรือสินคาอื่น ๆ  เชน บริการซักรีด

เปนการลดบริการจางคนใชหรือการใชเตารีด การออกแบบบริการใหมีคุณภาพมากขึ้น เชน ชมรม               

วิ่งจอกกิ้งจะชวยลดการใชบริการการรักษาพยาบาลลง การใหสิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทน

แรงงานของบริษัท เชน รานขายอาหารแบบใหลูกคาชวยตัวเองธุรกิจที ่ใหบริการที ่ตองการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบริการตองระมัดระวังไมใหเกิดภาพพจนในแงการลดคุณภาพของบริการ               

รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา และ Millet (1954) ยังไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอการบริการของหนวยงานภาครัฐนั้น โดยไดสรุปประเด็นวา เปาหมายที่เปนที่นิยม               

มากท่ีสุดท่ีผูปฏิบัติตองยึดถือไวเสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 

 1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐ ที่มีฐานของความคิดวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยาง              

เทาเทียมกัน ในทุกแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับ                  

การปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

 2. การใหบริการที ่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการใหบริการจะตองมองวา                

การใหบริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถา               

ไมมีการตรงเวลา ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 

 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมีลักษณะ               

ที ่มีจำนวนการใหบริการและสถานที ่ ให บร ิการอยางเหมาะสม (The right quantity at the right 

geographical Location) Millet (1954) เห็นวาความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมาย

เลย ถามีจำนวนการใหการบริการที่ไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมให

เกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

 4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ การใหบริการท่ีเปนไปอยางสม่ำเสมอ           

โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลักไมใชยึดตามความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะให 

หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

 5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการที่มีการปรับปรุง

คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทำ

หนาท่ีไดมากข้ึน โดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

 สรุปไดวา “ประสิทธิภาพการบริการ” นั้น สวนใหญจะกลาวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐนั่นก็คือผูใหบริการประชาชน  การใหบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประชาชน

หรือผูรับบริการเปนหลักสำคัญ ซึ่งจะตองปฏิบัติตอผูรับบริการทุกคนอยางเสมอภาค มีความเทาเทียม 
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โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนที่ตั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแลวการกลาวถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

จะถือไดว า เปนเรื ่องเกี ่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานสูง ถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวา มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ำและประสิทธิภาพ หมายถึง ท่ีจะทำใหเกิดความสำเร็จตามความประสงค

โดยใชความพยายาม  เพียงเล็กนอยก็สามารถทำใหงานสำเร็จไดอยางสมบูรณ 

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได 

การที ่เรา  จะทราบความพึงพอใจของบุคคลซึ ่งสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน              

จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัดความคิดเห็น 

ของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงสามารถวัด            

ความพึงพอใจนั้นไดโดยมีผูกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไว ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (อางถึงใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542)                    

ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจและพึงใจ หมายถึง พอใจ          

ชอบใจ วิมลสิทธิ์ หรยางกรู (2551, หนา 9) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเรา             

และมีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี ่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคล              

ที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกเลว-ดีพอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน                 

โดย สงา ภูณรงค (2551, หนา 9) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดข้ึน                  

เมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายหรือเปนความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 

ดานมุมมองเรื่องความพึงพอใจของ Morse (1958, p.19) กลาววา  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิต

ที ่ปราศจากความเครียด ทั้งนี ้เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับ               

การตอบสนองทั ้งหมดหรือบางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ ้นและใน                

ทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

โดยท่ี Vroom (1964, p.8) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม

ในสิ ่งนั ้นทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ ่งนั ้น และทัศนคติดานลบจะ           

แสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง ดาน Maynard W.Shelly.(1975, p.9) ไดศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งสรุปไดวาความพึงพอใจเปนความรูสึก แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึก 

ในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื ่อเกิดขึ้นแลวทำใหเกิด

ความสุข ความสุขนี้เปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือเปนความรูสึกที ่มี

ระบบยอนกลับความสุขสามารถทำใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอื่นๆ ความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกท้ังสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ ความหมายความพึงพอใจของ Good (1973) กลาววา 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆ 
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และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีตอสิ่งนั ้น Oliver (1997) ไดใหความหมายของ  ความพึงพอใจ คือ การ

ตอบสนองที่แสดงถึง ความรูประสงคของลูกคาเปนวิจารณญาณของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ  

ความพึงพอใจมีมุมมองที ่แตกตางกันแล วแตม ุมมองของแตละคน นิยามความพึงพอใจของ                

Wolman (1973) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับผลสำเร็จตาม

จุดมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ ซึ่งสอดคลองกันกับ Quirk (1987) ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูที่มีความสุขหรือความพอใจ เมื่อไดรับความสำเร็จหรือไดรับสิ่งที่ตองการ ทางดาน Hornby 

(2000) ไดนิยาม ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการ

ใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ สวนความหมายของความพึงพอใจของ Davis (1967, p.61) กลาววา 

ความพึงพอใจเปนสิ่งที ่เกิดขึ ้นกับบุคคลเมื ่อความตองการพื ้นฐานทั้งรางกายและจิตใจไดรับการ

ตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยเปนความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด             

หรือความกระวนกระวายหรือสภาวะไมสมดุลในรางกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวออกไปได 

มนุษยยอมจะไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ โดย Aday & Anderson (1975, p.4) ไดกลาววา 

ความพึงพอใจเปน ความรูสึก ความนึกคิดเห็นที่เกี่ยวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณท่ี

ผูรับบริการเขาไปในสถานที่ที่ใหบริการนั้นและประสบการณเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ

และความพึงพอใจมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยท่ีแตกตางกัน 

 Millet (1954) ไดอธิบายไววา ทัศนคติและความพึงพอใจเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถใชแทนกันได

เพราะทั้งสองคำนี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั ้น ทัศนคติดานบวก                 

จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจนั้นเอง 

โดยความพึงพอใจในนิยามของ McComick (1965) หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย ซึ่งตั้งอยูบนความ

ตองการขั ้นพื ้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี ่ยวกันอยางใกลช ิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ ่งจ ูงใจ  

(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ี  ไมตองการ ซึ่งจากการศึกษาความพึงพอใจ Shelly (1985) 

ไดสรุป ความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยคือความรูสึกในทางบวกและความรูสึก              

ทางลบ ความรู สึกทางบวก เปนความรู สึกที่เมื ่อเกิดขึ ้นแลวจะทำใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปน

ความรู ส ึกที ่แตกตางจากความรู ส ึก ทางบวกอื ่น ๆ กลาวคือ เปนความรู สึกที ่มีระบบยอนกลับ             

ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ 

ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองในระดับหนึ่งเมื่อเกิดความตองการบุคคลจะ

ตั้งเปาหมายเพื่อใหบรรลุ ความตองการความพึงพอใจของบุคคลจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอม    

ทางกายภาพและลักษณะสวนบุคคล โดยจากการศึกษาของ Kotler (1994) ไดนิยาม ความพึงพอใจวา

เปนระดับความรูสึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทำงานหรือประสิทธิภาพ

กับความคาดหวังของลูกคาโดยลูกคาไดร ับบริการหรือสินคาต่ำกวาความคาดหวังจะเกิดความ                 

ไมพึงพอใจแตถาตรงกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพอใจและถาสูงกวาความคาดหวังจะเกิด            
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ความประทับใจ และ Chaphin (1998)  กลาววา ความพึงพอใจ  ตามคำจำกัดความของพจนานุกรม

ทางดานจิตวิทยา หมายถึง เปนความรูสึกในข้ันแรกเม่ือบรรลุถึงจุดมุงหมายโดยมีแรงกระตุน  

 สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง              

หรือมีความชื่นชอบพอใจตอการที่บุคคลอื่นกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความตองการของบุคคล

หนึ่งที่ปรารถนาใหกระทำในสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการ

ใหแกบุคคลนั้นได โดยสวนมากความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับการบริการในรูปแบบท่ี

สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลนั้นอยางเต็มท่ี แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี

ความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากนอยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธของ

ปจจัยที ่ทำใหเกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ ่งเราตาง ๆ ซึ ่งอาจสามารถทำใหระดับความพึงพอใจ              

แตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายที่ไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การเชิดชู   

ยกยอง การไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการและความศรัทธา เปนตน สิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจซ่ึง              

เปนพฤติกรรมภายในที่ผลักดันใหเกิดความรูสึกชอบ ไมชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย ยินดีไมยินดี เม่ือ

ไดรับการตอบสนองความตองการและความคาดหวังที่บุคคลนั้นตองการภายในจิตใจที่เกิดจากการ

ประมาณคา อันเปนการเรียนรูประสบการณจากการกระทำกิจกรรมหรือการใหบริการเพื่อใหเกิด             

การตอบสนองความตองการท่ีตรงตามเปาหมายของแตละบุคคล 

 3.3 ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการอยางเสมอภาคที่มีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชน 

 การบริการอยางเสมอภาคในความหมายของ Millet (1954) หมายถึง ความยุติธรรมใน               

การบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏบิตัิ

อยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับ                 

การปฏิบัติในฐานที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกัน การวัดความพึงพอใจใน

บริการ โดย Millet (1954, p.397) ยังไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะ

พิจารณาวา บริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไม โดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการ             

ที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนาไมวาผูนั้นจะเปนใคร ซึ่งปจจัยที่สำคัญของความพึงพอใจ              

อางถึง Millet (1954, p.390) การใหบริการอยางเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักวาคนเราทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน ทั้งทางกฎหมายและ                

ทางการเมือง การใหบริการงานของรัฐตองไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจน

สถานะทางสังคมภายนอก สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 16) ไดทำการสังเคราะหประเด็น   

ดานนี้โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับหลักความเสมอภาคเพ่ิมอีกดังนี้ หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากหลักการที่จะทำใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางเสมอภาคกัน            

ทุกผูทุกคนความเสมอภาคจึงเปนฐานของเสรีภาพและเปนหลักประกันในการทำใหเสรีภาพเกิดขึ้นได

จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใตกฎหมายจึงเปนหลักการที่ทำใหมีการปฏิบัติตอบุคคลที่เกี่ยวของกับ
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เรื ่องนั้นๆ อยางเทาเทียมกันหรือไมเลือกปฏิบัติ (Non - discrimination) ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลัก    

ความเสมอภาคนั้นจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอยางเทาเทียมกัน และจะตองปฏิบัติ    

ตอสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกตางกันใหแตกตางกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึงจะทำใหเกิดความ

ยุติธรรมภายใตหลักความเสมอภาคขึ ้นได หลักความเสมอมากเมื ่อพิจารณาจากบทบัญญัติแหง     

กฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได 2 ประเภท คือ หลักความเสมอภาคทั่วไป 

หลักความเสมอภาคทั่วไปเปนสิทธิขั ้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกลาวอางกับการกระทำใด ๆ              

ของรัฐไดและหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื ่องเปนหลักความเสมอภาคที่ใชเฉพาะเรื ่องเปนหลัก             

ความเสมอภาคที่ใชเฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนเฉพาะ สอดคลองกับ Weber (1966)             

ไดใหทัศนะเกี ่ยวกับการใหบริการอยางเสมอภาควา การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเปน            

ประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไมคำนึงถึงตัวบุคคล ไมมีความพอใจ สนใจหรือเปน

พิเศษกับทุกคน ปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑเมื ่อมีสภาพที่เหมือนกัน  ซึ ่ง Hoffman and 

Bateson (2006) ไดสรุปเกี่ยวกับการบริการอยางเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใช

บริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะ

แตกตางจากกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัดเจน  

 ดังนั ้นจึงสรุปการใหบริการอยางเสมอภาค คือ ความยุติธรรมในการบริหารงานโดยมี               

ฐานคติที ่ว าทุกคนเทาเทียมกัน ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในมุมมอง             

ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยก กีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานท่ีเปนปจเจก

บุคคลท่ีใชมาตรการใหบริการเดียวกันความตองการในการจัดบริการใหอยางเพียงพอ  

 3.4 ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการที่ตรงเวลาที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชน 

 Millet (1954, p.13) กลาวเกี่ยวกับการใหบริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตอง

มองวา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา  ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวา              

ไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงตอเวลา ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน การเขาถึงบริการ 

(access) และการวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการภาครัฐในความหมายวา การใหบริการ

รวดเร็วทันตอความตองการ คือ การใหบริการตามลักษณะความจำเปนรีบดวน และตามความตองการ

ของผูรับบริการ โดย Barry (1986) กลาวไววา บริการท่ีประสบผลสำเร็จจะตองประกอบดวยผูใชบริการ

เขาใช หรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมซับซอน ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาท่ี

ใหบริการสะดวกสำหรับผูรับบริการ ซึ่ง สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 17-18) อางถึง การ

ใหบริการที ่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาเปนการใหบริการ

สาธารณะจะตองตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลย               

ถาไมมีการตรงเวลา โดยการสังเคราะหประเด็นดานนี ้โดยอาศัยนักวิชาการและแนวคิดเกี ่ยวกับ             

การบริหารเวลาเพิ่มอีกดังนี้ การบริการนั้นผูใหบริการจะตองรูจักการบริการเวลากลาวคือ การรูจัก
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วางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอยางถูกตอง เหมาะสม ผู ใหบริการจะตองรู จักแบงเวลา             

โดยจัดสรรเวลาของตนเองใหถูกตองและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด (การบริการเวลา 2553, หนา 

4) การบริหารเวลาเปนตัวกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค

ที่กำหนด เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในงานหนาที่ที่รับผิดชอบ การบริการเวลาใหเกิดประสิทธิภาพ               

มีหลักการดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปนหลักการสำคัญของการทำงานจึงตองกำหนด

จุดมุ งหมาย ใชเวลาที ่ประหยัดและกอใหเกิดงานที ่มีประสิทธิภาพโดยกำหนดแบบงานที่ตองทำ               

และฝกใชปฏิทินในการวางแผนจนเปนนิสัยเพราะการวางแผนจะชวยรักษาเวลาและใหผลลัพธท่ีดีกวา 

 2. การจัดเวลาใหเหมาะสมงาน คือ การกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงานไวใน  

แผนการทำงาน งานใดที่ไมสำคัญหรือกิจกรรมใดที่ไมเกิดประโยชนควรตัดทิ้งไปและใหเวลาสำหรับ 

งานที่สำคัญ ๆ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุดโดยแยกประเภทของงานไวใหชัดเจน แลว

จัดทำพรอมกันเพ่ือประหยัดเวลาและเปนไปอยางมีระบบเสมอ 

 3. การจัดเวลาใหเหมาะสมกับคน กลาวคือ ควรตัดเวลาที่เกี่ยวกับงานหรือการประชุมที่ไม

จำเปนควร ใหบุคคลอื่นมีสวนแบงภาระความรับผิดชอบงานตามสมควร มีการมอบหมายงานกระจาย

งานใหบุคคลอื่น ทำอยางมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวัตถุประสงคในการทำงานที ่ชัดเจนและควร            

สรางบรรยากาศการทำงานใหเกิดข้ึนเสมอ 

 4. การสั ่งการเตือนตนเสมอ คือ ควรทำอะไรใหล ุล วงไปเปนขั ้นตอนแตไมใชใส ใจแต                     

การจัดระบบจนไมเคยประเมินคุณคาที ่แทจริงของผลงานฝกฝนการตัดสินใจเพื ่อทำงานตามท่ี           

เห็นวาเหมาะสมใหทันเวลา 

 5. การควบคุมการทำงานเพ ื ่อการมี เวลาท ี ่ด ีกว า คือ ควรฝ กมีว ิน ัยในการทำงานไม

ผัดวันประกันพรุง 

 ดังนั ้นจ ึงสรุปการใหบริการที ่ตรงเวลา คือ ผู ให บริการจะตองมีความตรงตอเวลากับ            

ผู ร ับบริการในทุกกรณีที ่มาติดตอขอรับบริการโดยอาศัยการใชทักษะเครื ่องมือหรือเทคนิคใน                 

การบริหารจัดการงานหรือบริการใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในเวลาที่กำหนด รวมถึงการวางแผน

และการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงาน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ                  

เขาไวดวยกันเพื่อกำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงคที่กำหนด      

เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในงานท่ีรับผิดชอบ 

 3.5 ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการอยางเพียงพอที่มีผลตอความพึงพอใจ               

ของประชาชนการใหบริการอยางเพียงพอ สอดคลองกับหลักการของ Millet (1954, p.13) ที่กลาววา 

การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจำนวนการใหบริการ  

และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม โดยหากความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมาย



รัตนชนานุช สุคันธรัต 
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เลยถามีจำนวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก

ผู รับบริการ หมายรวมถึง ความเพียงพอในดานสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามหลักคิด               

ของ Barry (1986) กลาวถึง การสรางสิ ่งที ่จับตองได (tangibility) ไดแก การเตรียมวัสดุอุปกรณ                    

ใหพรอมสำหรับใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูมาใชบริการและการจัด

สถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด สอดคลองกับสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 18) ได

ว ิเคราะหวา นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมกันและใหบริการอยางรวดเร็วแลวตองคำนึงถึง                

จำนวนคนที่เหมาะสม จำนวนคนที่ตองการในสถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกดวยการบริการ   

ท่ีพอเพียงหรือวาการบริการข้ันต่ำ (Adequate Service) คือ การบริการระดับท่ีต่ำท่ีสุดของการบริการ

ที่ลูกคาจะยอมรับได โดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากระดับบริการ   

ที่พึงประสงคและระดับบริการที่พอเพียงจะไดรับอิทธิพล ปจจัย 3 ดาน คือ จากคำสัญญาซึ่งผู ให       

บริการใหแกลูกคาท้ังท่ีเปนสัญญาท่ีชัดแจงและคำสัญญาท่ีไมชัดแจง จากการบอกปากตอปากของลูกคา

และจากประสบการณ   

 ดังนั้นจึงสรุปวาการใหบริการอยางเพียงพอ คือ การใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการ   

ของผูรับบริการในทุกๆ ดานอยางเพียงพอ เชน ดานจำนวนบุคลากร ดานสิ่งอำนวยความสะดวก                 

วัสดุ อุปกรณ และสถานท่ีใหบริการ เปนตน 

 3.6 ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการอยางตอเนื่องท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชน 

 การใหบริการอยางตอเนื ่อง ในนิยามของ Millet (1954, p.13) หมายถึง การใหบริการ

สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของ

หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหบริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได สอดคลองกับแนวคิดของ Hoffman 

and Bateson (2006) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับการบริการวา การบริการเปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือ            

ความพึงพอใจที่สนองความตองการของผูมารับบริการ โดยตองสรางระบบการบริการที่มีคุณภาพ               

ซึ่งตองคำนึงถึงหลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นจะตองดำเนินไปอยางตอเนื่องและ

สม่ำเสมอไมใชทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน มีสอดคลองเชื่อมโยงกับ 

สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 18-19) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) 

หมายถึง การใหบริการที ่มีความสม่ำเสมอ มีความพรอมและเตรียมตัวตอความสนใจตลอดเวลา              

มีการฝกอบรมอยู เปนประจำและมีความรับผิดชอบตองานที ่ทำความรับผิดชอบนี ้จะเปนภาระ            

หรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมใหเปนไปตามเปาหมายขององคการเนื่องจาก

บุคคลตองอยูรวมกันทำงานในองคการจำเปนตองปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพื่อชวยเปน

เครื ่องมือผลักดันใหปฏิบัติงานตามระเบียบรู จักเคารพสิทธิของผู อื ่นปฏิบัติงานในหนาที ่ที ่ต อง 

รับผิดชอบและมีความชื่อสัตย สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบจะทำใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ี             

วางไวและชวยใหการทำงานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันที่ผูนำ
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ตองสรางขึ้นเพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางดี  ถาองคการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม   

ก็จะทำใหเกิดผลตอตอองคการนั้น คือ 1) องคการจะไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูรวมงาน              

และผูอื ่น 2) การปฏิบัติงานจะพบความสำเร็จทันเวลาและทันตอเหตุการณภายใตสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3) ทำใหเกิดความเชื ่อถือในตนเองเพราะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย                  

4) องคการเกิดความม่ันคงเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอื่น 5) องคการประสบผลสำเร็จสามารถพัฒนา   

ไปสูความเปนปกแผนและม่ันคง 6) สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การใหบริการอยางตอเนื่อง คือ การใหบริการที่เปนไปอยางสม่ำเสมอ               

โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก มีความรับผิดชอบตองานที่ทำ ไมใชยึดความพึงพอใจของ

หนวยงานท่ีใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใด  

 3.7 ความสัมพันธของประสิทธิภาพการใหบริการอยางกาวหนาที่มีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชน  

 นิยามการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) ของ Millet (1954, p.13) หมายถึง               

การใหบริการสาธารณะที ่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ ่ง คือ                 

การเพิ ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที ่จะทำหนาที ่ไดมากขึ ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิมที ่มีอยู               

การใหบริการที ่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมี                 

ความเจริญกาวหนาไปเรื่อย ๆ สอดคลองกับนิยามหลักความสะดวก ของ Hoffman and Bateson 

(2006) กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผู รับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงายสะดวกสบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผู ใหบริการหรือผูมาใช               

บริการมากจนเกินไป มีความสอดคลองกับสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 19-20) โดย                

นิยามการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการที ่มีความเจริญ

คืบหนาไป   ทั้งทางดานผลงาน คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในการใหบริการจำเปนตองมี  

การพัฒนาระบบขององคการและบุคลากรอยูตลอดเวลา นอกจากนี้การสังเคราะหประเด็นดานนี้            

โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริการอยางกาวหนาเพิ่มอีกในการพัฒนาองคการและบุคลากรอยูเสมอ

นั ้นจะทำใหมีความพรอมตอการแขงขันและจะเปนบุคคลที ่พรอมรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา หนวยงานหรือองคการใดก็ตามที ่มีการพัฒนาตนเอง ยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพใน               

การทำงานและนำมาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคการ  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของ

บุคคล สามารถนำไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองไดดังนี้ 

 1. วิเคราะหตนเอง กอนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควรตองทำ คือ                 

การวิเคราะหตนเอง คนเรานั ้นถารู ว าตนเองมีความสามารถ ความชำนาญหรือมีศักยภาพพิเศษ              

ในดานใดก็ควรที่จะตองเสริมศักยภาพของตนเองในดานนั้น และควรที่จะตองทำในสิ่งที่ตนเองมี                

ความถนัดหรือมีความชำนาญ และสำหรับความสามารถในดานที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ              

ก็ควรท่ีจะหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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 2. มุ งมั ่นที ่จะเปลี ่ยนแปลง การที ่จะพัฒนาตนเองได ตองมีความกลาที ่จะเปลี ่ยนแปลง                 

และตองมีความมุงมั ่นมากกวาแคความตั้งใจ ตองมีความเชื่อวา ศักยภาพของตนเองนั้นมีสามารถ

พัฒนาขึ้นได และทุมเทกำลังกาย กำลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนคนใหมที่มีศักยภาพ 

เพ่ิมมากข้ึน และตองเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซ่ึงสิ่งดี ๆ ในชีวิตวันขางหนา 

 3. มองโลกในแงดี (คิดบวก) คือ สามารถทำใจใหคิดและยอมรับความรู สึกไดตลอดเวลา            

ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ใชวาจะเปนการพัฒนา  

 ดังนั ้นจึงสรุปการใหบริการอยางกาวหนา คือ การใหบริการที ่มีการปรับปรุงคุณภาพ                    

การใหบริการอยูเสมอ ไมวาจะเปนการปรับปรุงทางดานบุคลากรผูปฏิบัติงานที่ใหบริการ รวมไปถึง             

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ือการบริการสูงสุด 

 3.8 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

 การใหบริการเปนหนาท่ีสำคัญของหนวยงานหรือองคการท่ีจัดใหผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน         

Weber (1966, p.340) ไดชี ้ใหเห็นวา การใหบริการที ่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนมากที ่สุด               

คือ การใหบริการโดยไมคำนึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ เปนการใหบริการที ่ไมใชอารมณและไมมี              

ความชอบพอใคร  เปนพิเศษ ซึ่งทำใหเกิดความพึงพอใจแกผูไดรับบริการ ทุกระดับความพึงพอใจใน

การบริการมีความสำคัญในการดำเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา “การบริหารราชการตองเปนไป

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา                

ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน              

การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ

สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จำเปนอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 1) ความพึงพอใจในการแสดงออก

ทางอารมณและความรู ส ึกในทางบวกของบุคคลตอสิ ่งหนึ ่ง ซึ ่งบุคคลจำเปนตองปฏิสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอื่น ๆ และ               

สิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำใหแตละบุคคลมีประสบการณการรับรูเรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทน

แตกตางกันออกไป  ในสถานการณบริการก็เชนเดียวกัน บุคคลรับรูสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการไมวา

จะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัส

บริการตางๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดรับสิ่งท่ีคาดหวังทำใหเกิดความรูสึกท่ีดีและ

พึงพอใจในบริการที่ไดรับ 2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวัง              

กับสิ่งที่ไดรับจริงในสถานการณหนึ่ง ในสถานการณกอนที่ผูใชบริการจะมารับบริการก็ตาม มักจะมี

มาตรฐานการบริการนั ้นอยู ในใจอยู แลว ซึ ่งอาจเปนแหลงอางอิงคุณคาหรือเจตคติที ่ย ึดถือตอ              

การบริการประสบการณดั้งเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาจากผูอื่น การรับทราบการประกันขอมูล 
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จากที่ตางๆ การใหคำมั่นสัญญาของผูใหบริการ ความคาดหวังที่จะไดรับสิ่งตอบแทน ความพยายาม 

การรับรู ความสามารถและลักษณะเฉพาะบางอยางไดรับสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม โอกาสท่ีจะไดใช              

ความพยายามและโอกาสที่จะไดรับสิ่งตอบแทน การทำงาน สิ่งตอบแทน ความพึงพอใจ ผลการทำงาน                   

ทำใหเกิดความพึงพอใจ เหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่ผู รับบริการใชเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับใน              

วงจร การใหบริการตลอดชวงเวลาเผชิญความจริง สิ่งที่ผูรับบริการไดรับรูเกี่ยวกับบริการกอนมาใช

บริการ หรือความคาดหวังในสิ่งที่ควรจะไดรับนี ้มีอิทธิพลตอชวงเวลาเผชิญความจริง หรือพบปะ

ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนอยางมาก เพราะผูรับบริการจะเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจริงใน

กระบวนการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวัง หากสิ่งที่รับเปนไปตามที่คาดหวัง ถือวาเปนการยืนยันที่ถูกตอง

กับ ความคาดหวังท่ีมีอยู ผูรับบริการยอมพอใจตอบริการดังกลาว แตถาไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง อาจจะ

สูงกวาหรือต่ำกวานับเปนการยืนยันที่คลาดเคลื่อนจากความหวังดังกลาว ทั้งนี้ชวงความแตกตางท่ี

เกิดขึ้น จะชี้ใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจมากนอยได ถาขอยืนยันเบี่ยงเบน             

ไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถาไปในทางลบแสดงถึงความไมพึงพอใจ ความพึงพอใจสามารถ

เปลี ่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอม และสถานการณที ่ เก ิดขึ ้น ความพึงพอใจเปน                

ความรู สึกชอบสิ ่งหนึ ่งที ่ผันแปรไดตามปจจัยที ่เขามาเกี ่ยวของกับความคาดหวังไวของบุคคลใน                

แตละสถานการณชวงเวลาหนึ่งที่บุคคลอาจไมพอใจตอสิ ่งหนึ ่ง เพราะไมเปนไปตามที่คาดหวังไว               

แตอีกชวงหนึ่งหากสิ่งท่ีคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง บุคคลสามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิม

ตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันใด แมวาจะเปนความรูสึกที่ตรงกันขามก็ตาม นอกจากนี้ความพึงพอใจ               

เปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยไดขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งท่ี

ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไวสวนใหญลูกคาจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวัง

จากบริการตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Gooberge (อางถึงใน นายิกา มาธุพันธุ, 2550, หนา 9) 

การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการและตองไมคำนึงถึงตัวบุคคลทุกคน         

ไดรับความรูการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน คุณลักษณะของงานบริการประกอบดวยหลัก 3 ประการดังนี้                

1) คุณภาพของทรัพยากรตองเลือกสรรทรัพยากรวาสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและมี

คุณภาพที่ดี 2) ทรัพยากรบุคคลที่ใหบริการตองมีความรูความสามารถที่ถูกตอง 3) การสื่อสาร เชน     

การสื่อสารระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ การใชภาษาสัญลักษณสามารถสื่อความหมายเขาใจกัน

เปนอยางดี 

 จากขางตน ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน (2550, หนา 41-42) ไดใหนิยามเกี ่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรอันไดแก อายุ เพศ ลักษณะครอบครัวรายไดอาชีพ และการศึกษา เปนเกณฑที่นิยม               

ใชในการแบงกลุ มของผู ซ ื ้อสินคาและบริการ ลักษณะทางประชากรศาสตรนี ้เปนสวนสำคัญท่ี                 

จะชวยกำหนดกลุ มเปาหมายไดเปนอยางดีในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม             

จะชวยอธิบายไดเพียงความคิดและความรูสึกของกลุมลูกคาเทานั้น ลักษณะทางประชากรศาสตร

สามารถเขาถึงแตละบุคคลไดอยางมีประสิทธิผลมากกวา ตัวแปรอื่นๆ ในสวนของสุนทรี พัชรพันธ              

(อางถึงใน ธัญญชยา ออนคง, 2553, หนา 13-14) ไดใหคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรวา 
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บุคคลแตละคนนั ้นมีลักษณะเฉพาะที ่แตกตางกันออกไปทั ้งลักษณะที ่มองเห็นไดจากภายนอก                   

และลักษณะภายในจิตใจ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สังคมและศาสนา เปนตน ดังนั้น

การศึกษาปจจัยเหลานี้จะทำใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งคนที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันก็อาจจะมีลักษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกตางกันเชนกัน วราภรณ เอื้อการณ

และอิสระ อุดมประเสริฐ (2553) มนุษยมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและดานจิตวิทยา               

ทางรางกาย สติปญญา อารมณสังคมและปจจัยอื ่น ๆ อีกมากมาย สภาพแวดลอมที ่แตกตางกัน                

ทำใหบุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อความพึงพอใจรวมท้ังบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน 1) เพศ เพศหญิง

และเพศชาย มีความแตกตางกันเปนอยางมาก ในเรื ่องของความคิด ทัศนคติ คานิยม ทั ้งนี ้มา                

จากสังคมและวัฒนธรรมที่เปนตัวกำหนดบทบาทและกิจกรรมไวแตกตางกัน 2) อายุ อายุเปนปจจัยท่ี

ทำใหคนมีความแตกตางกันทางดานความคิดและพฤติกรรม คนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดแบบ             

เสรีนิยม ยึดมั่นอุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก แตในขณะที่คนอายุมากจะมี

ความคิดแบบอนุรักษนิยม ยึดมั่นการปฏิบัติมีความระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาเนื่องจากผาน

ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน 3) การศึกษา ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมท่ี

แตกตางกัน คนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีความไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะมี

ความรู กวางขวางและเขาใจสารไดดี 4) สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายได              

และสถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลที่สำคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแต

ละบุคคลมีประสบการณทัศนคติ คานิยม เปาหมายและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 กลาวโดยสรุป คือ ปจจัยสวนบุคคลไมวาจะเปนเพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม 

เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนอาชีพ รายได มีอิทธิและการแสดงออกทางทัศนคติที ่แตกตางกันออกไป               

รวมไปถึงการแสดงออกทางทัศนคติดานความพึงพอใจของการไดรับบริการก็มีความแตกตางกันดวย

เชนกัน ซึ ่งสามาถนำมาเปนตัวแปรเพื ่อใชในการศึกษาในเรื ่องของความสัมพันธเกี ่ยวกับปจจัย                   

สวนบุคคลท่ีสงผลตอความพึงพอใจได 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมปจจัยดานประสิทธิภาพ

การบริการที ่ม ีผลตอความพึงพอใจของประชาชน กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ ่นเทศบาล                    

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยกำหนดตัวแปรอิสระเกี ่ยวกับปจจัยสวนบุคคลดานเพศ, อายุ,  

การศึกษา, อาชีพ, สถานภาพ และประสิทธิภาพการบริการ Millet (1954) ไดแก การใหบริการอยาง

เสมอภาค การใหบริการที่ตรงเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง การ

ใหบริการอยางกาวหนา ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปนแนวทางกรอบแนวคิดในการวิจัยครอบคลุมเนื้อหา              

ในประเด็นการศึกษาวิจัย ดังแผนภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. วิธีการศึกษาวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยเปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการสุ มตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเครื ่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ประชากรและกลุมตัวอยางจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต18 ป ขึ้นไปที่มาใชบริการงานทะเบียนราษฎร

และงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร จำนวน 

360 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) จำแนกกลุมประชากรตามเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ และสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาการทดสอบท่ี Independent sample t-test เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุม และใชสถิติ (One-way ANOVA (f-test)) เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (level of significance) ท่ี

ระดับ 0.05 การวิเคราะหสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation)  เพ่ือใช

วัดความสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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6. สมมติฐานในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย               

ไวดังนี้  

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน ประกอบดวย 

 1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน 

 1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน 

 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน 

 1.4 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน 

 1.5 สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชน ประกอบดวย 

 2.1 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเสมอภาคมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 2.2 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่ตรงเวลามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 2.3 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเพียงพอมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 2.4 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางตอเนื่องมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 2.5 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางกาวหนามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพการบริการที ่ม ีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาในรูปแบบตาราง

ประกอบการอธิบายโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

ปจจัยดานประสิทธภิาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 
   1254  

 7.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน(คน) รอยละ(%) 

1. เพศ   

      ชาย 144 40 

      หญิง 216 60 

รวม 360 100.0 

2. อายุ   

อายุ นอยกวา 20 ป 29 8.1 

อายุ 20 – 39 ป 191 53.1 

อายุ 40 – 59 ป 111 30.8 

อายุ 60 ปข้ึนไป 29 8.1 

รวม 360 100.0 

3. การศึกษา   

ต่ำกวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา 28 7.8 

มัธยมศึกษา/ปวช. 106 29.4 

อนุปริญญา/ปวส. 68 18.9 

ปริญญาตรี 131 36.4 

สูงกวาปริญญาตรี 27 7.5 

รวม 360 100.0 

4. อาชีพสถานภาพ   

นักเรียน/นักศึกษา 74 20.6 

พนักงานบริษัทเอกชน 72 20.0 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 78 21.7 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 67 18.6 

อ่ืนๆ (เชน วางงาน/แมบาน/รับจางทั่วไป,

ขาราชการบำนาญ) 

69 19.2 

รวม 360 100.0 

5. สถานภาพ   

โสด 21 20.2 

สมรส 66 63.5 

หยา/แยกกันอยู/หมาย 17 16.3 

รวม 360 100.0 
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 ผลการวิจัยพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู ในชวง 20-39 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย และสถานภาพโสด 

 7.2 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 

ปจจัยดานการใหบริการอยางเสมอภาค n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. ความกระตือรือรนใหบริการดวยการเอาใจใสตอ

ผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียม 

360 3.86 .954 มาก 

2. ความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพตอ

ผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียม 

360 3.76 .993 มาก 

3. ความเปนมิตรและมีมนุษยสมัพันธที่ดีตอผูรับบริการ

ทุกคนอยางเทาเทียม 

360 3.70 1.020 มาก 

4. ความเต็มใจในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัต ิ 360 3.63 1.051 มาก 

5. การใหบริการเปนไปตามลำดบั กอน - หลัง  360 3.80 .994 มาก 

ภาพรวม 360 3.75 .900 มาก 

 
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการใหบริการอยางเสมอภาคในเรื่องความกระตือรือรน

ใหบริการดวยการเอาใจใสตอผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.86) เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ เรื ่องการใหบริการเปนไปตามลำดับกอน - หลังอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย             

= 3.80) เรื่องความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ ตอผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.76) เรื่องความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมอยู         

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.70) และสุดทายเรื่องความเต็มใจในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยู          

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.63) 

 7.3 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 

ปจจัยดานการใหบริการท่ีตรงเวลา n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. การใหบริการตรงตามความตองการอยางถูกตอง 360 3.80 .954 มาก 

2. การใหบริการตรงตามความตองการอยางครบถวน 360 3.78 .995 มาก 

3. การใหบริการมีความชัดเจนในดานของเวลาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 360 3.73 1.074 มาก 

4. การใหบริการมีความรวดเร็วในดานของเวลาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 360 3.74 1.041 มาก 

5. การใหบริการมีความแมนยำในดานของเวลาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 360 3.76 .991 มาก 

ภาพรวม 360 3.76 .942 มาก 
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 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการใหบริการอยางเสมอภาคในเรื่องการใหบริการ           

ตรงตามความตองการอยางถูกตอง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.80) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

เรื ่องการใหบริการตรงตามความตองการอยางครบถวน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เรื ่อง               

การใหบริการมีความแมนยำในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.76) 

เรื่องการใหบริการมีความรวดเร็วในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย              

= 3.74) และสุดทายเรื่องการใหบริการมีความชัดเจนในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.73) 

 7.4 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

ปจจัยดานการใหบริการอยางเพียงพอ n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. จุดบริการของหนวยงาน ชองบริการตาง ๆ สามารถ

เขาถึงไดอยางสะดวก 

360 3.83 .946 มาก 

2. ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของ

สถานที่จดุใหบริการ 

360 3.78 1.022 มาก 

3. ความเพียงพอ เหมาะสม ของที่จอดรถ หองน้ำ และ

จุดที่นั่งคอยรับบริการ 

360 3.67 .999 มาก 

4. ความเพียงพอ คุณภาพและทันสมัยของอุปกรณ/

เคร่ืองมือตาง ๆ ในการใหบริการ 

360 3.73 1.001 มาก 

5. ความเพียงพอของเจาหนาทีแ่ละชองบริการ 360 3.75 .994 มาก 

ภาพรวม 360 3.75 .833 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการใหบริการอยางเพียงพอในเรื่องจุดบริการของ

หนวยงาน ชองบริการตาง ๆ สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.83) เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของสถานที่จุดใหบริการอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่และชองบริการระดับมาก (คาเฉลี่ย               

= 3.75) เรื่องความเพียงพอ คุณภาพและทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือตาง ๆ ในการใหบริการอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.73) และสุดทายเรื่องความเพียงพอ เหมาะสม ของท่ีจอดรถ หองน้ำ และจุดท่ี

นั่งคอยรับบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.67) 
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 7.5 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 

ปจจัยดานการใหบริการอยางตอเนื่อง n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. ข้ันตอนของการใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความสะดวก และ

คลองตัว 

360 3.83 .923 มาก 

2. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนการใหบริการ 360 3.78 .960 มาก 

3. ความเปนธรรมของข้ันตอน การใหบริการตามลำดับกอนหลัง ไม

เลือกปฏิบัต ิ

360 3.74 1.033 มาก 

4. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ไมมีข้ันตอนมากเกินความ

จำเปน 

360 3.77 .991 มาก 

5. ข้ันตอนการใหบริการชัดเจน เขาใจงาย ทันทวงทีในการใหบริการ 360 3.77 1.041 มาก 

ภาพรวม 360 3.78 .921 มาก 

 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการใหบริการอยางตอเนื ่องในเรื ่องขั ้นตอนของ              

การใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความสะดวก และคลองตัวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.83) เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนการใหบริการอยู            

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เรื่องขั้นตอนการใหบริการชัดเจน เขาใจงาย ทันทวงทีในการใหบริการ

ระดับมาก (คาเฉลี ่ย = 3.77) เรื ่องระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมไมมีขั ้นตอนมากเกิน

ความจำเปนอยู ในระดับมาก (คาเฉลี ่ย= 3.77) และสุดทายเร ื ่องความเปนธรรมของขั ้นตอน                  

การใหบริการตามลำดับกอนหลัง ไมเลือกปฏิบัติอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.74) 

 7.6 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ดานการใหบริการอยางกาวหนา 

ปจจัยดานการใหบริการอยางอยางกาวหนา n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. มีคูมือและเอกสารใหความรูเก่ียวกับการติดตองานของงาน

ทะเบียนราษฎรฯ 

360 3.62 1.093 มาก 

2. มีปายประชาสัมพันธสญัลักษณบอกจุดบริการและชองบริการ

อยางชัดเจนเขาใจงาย 

360 3.66 1.073 มาก 

3. การเพ่ิมชองทางการใหบริการอ่ืน ๆ เชน การจองคิวออนไลน ฯ 360 3.54 1.224 มาก 

4. การบริการใหคำปรึกษางานทะเบียนฯ โดยเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญ 360 3.78 1.004 มาก 

5. การใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจรติ เชน ไมเรียกขอสิ่งตอบแทน 

ไมรับสินบน ฯ 

360 3.93 1.017 มาก 

ภาพรวม 360 3.71 .968 มาก 
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 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอดานการใหบริการอยางกาวหนาในเรื่องการใหบริการดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต เชน ไมเรียกขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ฯ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย = 3.93) เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ เรื ่องการบริการใหคำปรึกษางานทะเบียนฯ โดยเจาหนาที่ผู เชี ่ยวชาญอยู             

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เรื่องมีปายประชาสัมพันธ สัญลักษณบอกจุดบริการ และชองบริการ

อยางชัดเจนเขาใจงายระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.66) เรื่องมีคูมือและเอกสารใหความรูเก่ียวกับการติดตอ

งานของงานทะเบียนราษฎรฯ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.62) และสุดทายเรื่องการเพิ่มชองทาง              

การใหบริการอ่ืน ๆ เชน การจองคิวออนไลน ฯ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.54) 

 7.7 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมรายดาน 

ประสิทธิภาพการบริการท่ีมีผลตอ 

ความพึงพอใจของประชาชน 

n 𝒙𝒙 S.D. แปลความ 

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 360 3.75 .900 มาก 

2. ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 360 3.76 .942 มาก 

3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 360 3.75 .899 มาก 

4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 360 3.78 .921 มาก 

5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 360 3.78 .89 มาก 

ภาพรวม 360 3.75 .870 มาก 

 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มา            

รับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.75) 

เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความพึงพอใจกับดานการใหบริการอยาง

ตอเนื่องอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) ดานการใหบริการที่ตรงเวลาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.76) ดาน

การใหบริการอยางเสมอภาคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.75) และดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.75) ตามลำดับ 
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 7.8 จำนวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมารับบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ท่ีมารับบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 𝒙𝒙 S.D. แปล

ความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

1. ทานไดรับบริการจาก

เจาหนาท่ีดวยความสุภาพ 

เปนมิตร 

83 

(23.1%) 

133 

(36.9%) 

117 

(32.5% 

18 

(5.0%) 

9 

(2.5%) 

3.73  มาก 

2. ทานไดรับบริการจาก

เจาหนาที่ดวยความสะดวก 

รวดเร็ว 

77 

(21.4%) 

124 

(34.4%) 

129 

(35.8%) 

29 

(8.1%) 

1 

(0.3%) 

3.69 .907 มาก 

3. ทานไดรับบริการจาก

เจาหนาที่ดวยการดูแลเอาใจ

ใสกระตือรือรน เต็มใจ

ใหบริการ 

81 

(22.5%) 

119 

(33.1%) 

105 

(29.2%) 

49 

(13.6%) 

6 

(1.7%) 

3.61 1.031 มาก 

4. ทานไดรับบริการจาก

เจาหนาที่ดวยการใหคำแนะนำ 

ตอบขอซักถามเปนอยางดี 

81 

(22.5%) 

131 

(36.4%) 

96 

(26.7%) 

50 

(13.9%) 

2 

(0.6%) 

3.66 .993 มาก 

5. ทานไดรับบริการอยางเปน

ระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม 

83 

(23.1%) 

149 

(41.4%) 

92 

(25.6%) 

32 

(8.9%) 

4 

(1.1%) 

3.76 .943 มาก 

6. ทานไดรับบริการดวยการ

ใหขอมูลรายละเอยีดชัดเจน

และเขาใจงาย 

98 

(27.2%) 

134 

(37.2%) 

87 

(24.2%) 

38 

(10.6%) 

3 

(0.8%) 

3.79 .986 มาก 

7. ทานไดรับบริการที่เปนไป

ตามลำดับกอน - หลัง อยาง

ยุติธรรม 

109 

(30.3%) 

138 

(38.3%) 

82 

(22.8%) 

27 

(7.5%) 

4 

(1.1%) 

3.89 .960 มาก 

8. ทานไดรับบริการดวย

เคร่ืองมือ อุปกรณทันสมัย

และทำใหเกิดความสะดวก

มากขึ้น 

111 

(30.8%) 

126 

(35.0%) 

88 

(24.4%) 

32 

(8.9%) 

3 

(0.8%) 

3.86 .983 มาก 

9. ทานไดรับบริการที่ตรงกับ

ความตองการ (มีความถกูตอง 

ครบถวนไมมีขอผิดพลาด) 

111 

(30.8%) 

135 

(37.5%) 

87 

(24.2%) 

23 

(6.4%) 

4 

(1.1%) 

3.91 .948 มาก 

10. ทานไดรับบริการท่ีเปน

ประโยชน 

131 

(36.4%) 

117 

(32.5%) 

73 

(20.3%) 

35 

(9.7%) 

4 

(1.1%) 

3.93 1.027 มาก 

รวม 3.78 .839 มาก 
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 ผลการวิจัยพบวา จำนวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ             

ของประชาชนที่มารับบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พบวา 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัด

สุรินทรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปไดดังนี้  ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มารับบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรเกี ่ยวกับ            

การไดรับบริการที่เปนประโยชน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.93) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การ

ไดรับบริการที่ตรงกับความตองการ (มีความถูกตอง ครบถวน ไมมีขอผิดพลาด) อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.91) การไดรับบริการที่เปนไปตามลำดับกอน - หลัง อยางยุติธรรมระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

3.89) การไดรับบริการดวยเครื ่องมือ อุปกรณ ทันสมัยและทำใหเกิดความสะดวกมากขึ ้นอยู ใน          

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.86) การไดรับบริการดวยการใหขอมูลรายละเอียดชัดเจนและเขาใจงายอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.79) การไดรับบริการอยางเปนระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.76) การไดรับบริการจากเจาหนาที่ดวยความสุภาพ เปนมิตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

3.73) การไดรับบริการจากเจาหนาที่ดวยความสะดวก รวดเร็วอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.69)            

การไดรับบริการจากเจาหนาที ่ดวยการใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามเปนอยางดีอยู ในระดับมาก  

(คาเฉลี ่ย= 3.66) และการไดรับบริการจากเจาหนาที ่ดวยการดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ

ใหบริการอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.61) เปนลำดับสุดทาย 

 7.9  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) และการแสดงอำนาจการพยากรณของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว (X1 - X5) ของประสิทธิภาพ

การบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล 

เมืองสุรินทร 

         

ตัวแปรอิสระ 

(ปจจัยประสิทธภิาพการบริการ) 

Unstandardized 

Coefficients 

b 

Std.Error Standardized 

Coefficients 

β 

t P 

(Constant) .303 .060  5.050 .000** 

ดานการบริการอยางเสมอภาค (X1) .312 .036 .334 8.654 .000** 

ดานการบริการท่ีตรงเวลา (X2) .238 .036 .266 6.698 .000** 

ดานการบริการอยางเพียงพอ (X3) .233 .045 .248 5.215 .000** 

ดานการบริการอยางตอเน่ือง (X4) .117 .041 .128 2.854 .005** 

R = .956  R2 = .913   S.E. est = .24865   F = 719.040** 
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 ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise 

พบวา มีตัวแปรอิสระ (X1 - X4) จำนวน 4 ตัวแปรที่รวมกันอธิบายความพึงพอใจของประชาชนท่ี          

มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร (Y) โดยพบวา ดานการบริการ

อยางเสมอภาค (X1) มีคา β เทากับ 0.334 ดานการบริการท่ีตรงเวลา (X2) มีคา β เทากับ 0.266 ดานการ

บริการอยางเพียงพอ (X3) มีคา β เทากับ 0.248 และดานการบริการอยางตอเนื ่อง (X4) มีคา              

β เทากับ 0.128 อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจ 

การทำนายความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร 

จังหวัดสุรินทรไดดีที ่สุด คือ ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเสมอภาค ปจจัยประสิทธิภาพ             

การบริการที่ตรงเวลา ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเพียงพอ และปจจัยประสทิธิภาพการบริการ

อยางตอเนื่อง เมื ่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาสูสมการพยากรณ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ             

0.01 ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.956 มีอำนาจพยากรณ (R2) เทากับ 0.913 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร” นี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานเพ่ือ

ทดสอบความแตกตางของตัวแปรวาสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียน

ทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรหรือไม ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความสอดคลอง

และไมสอดคลองตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน ประกอบดวย 

 1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชน ซ่ึงผลการวิเคราะหจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 1.2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน ไมมีผลตอความพึง

พอใจของประชาชน ซ่ึงผลการวิเคราะหจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน มีผลตอ

ความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงผลการวิเคราะหจึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 1.4 อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชน ซ่ึงผลการวิเคราะหจึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 1.5 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนแตกตางกัน ไมมีผลตอความ

พึงพอใจของประชาชน ซ่ึงผลการวิเคราะหจึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชน ประกอบดวย 

 2.1 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเสมอภาคมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซ่ึงผลการวิเคราะห

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2.2 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการที่ตรงเวลามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซ่ึงผลการวิเคราะห

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2.3 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเพียงพอมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซ่ึงผลการวิเคราะห

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2.4 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางตอเนื่องมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซ่ึงผลการวิเคราะห

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2.5 ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางกาวหนามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมารับบริการสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซ่ึงผลการวิเคราะห

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

9. อภิปรายผล 

 ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน กรณีศึกษาสำนัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร สามารถอภิปรายผลการศึกษาแตละดานได ดังนี้ 

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมถึงสถานภาพมีผลตอความ            

พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร อยางมีนัยะสำคัญ 

ทางสถิติซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Weber (1966, p.340) ที่ไดชี ้ใหเห็นวา การใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนมากที่สุดคือ การใหบริการโดยไมคำนึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ เปน             

การใหบริการที่ไมใชอารมณและไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ ซึ่งทำใหเกิดความพึงพอใจแกผูไดรับ

บริการ ทุกระดับความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญในการดำเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดย Gooberge (อางถึงใน นายิกา มาธุพันธุ, 2550, หนา 9) วาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและ            

เปนประโยชนตอผูรับบริการและตองไมคำนึงถึงตัวบุคคลทุกคนไดรับความรูการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน 

ซึ ่งมีความสอดคลอง ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน (2550, หนา 41-42) ไดใหนิยามเกี ่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรอัน ไดแก อายุ เพศ ลักษณะครอบครัวรายไดอาชีพ และการศึกษา เปนเกณฑที่นิยม 
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ใชในการแบงกลุมของผูซื ้อสินคาและบริการ ลักษณะทางประชากรศาสตรนี้ เปนสวนสำคัญที่จะ             

ชวยกำหนดกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ในสวนการศึกษาของสุนทรี พัชรพันธ (อางถึงใน ธัญญชยา 

ออนคง, 2553, หนา 13-14) ไดใหคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรวา บุคคลแตละคนนั้นมี

ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไปทั้งลักษณะที่มองเห็นไดจากภายนอก และลักษณะภายในจิตใจ   

เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สังคมและศาสนา เปนตน  ดังนั้นการศึกษาปจจัยเหลานี้จะทำ

ใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน              

ก็อาจจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกตางกันเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ วราภรณ เอื้อการณ

และอิสระ อุดมประเสริฐ (2553) มนุษยมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและดานจิตวิทยาทาง

รางกาย สติปญญา อารมณสังคมและปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย สภาพแวดลอมที่แตกตางกันทำให              

บุคคลมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อความพึงพอใจรวมทั้งบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 1) เพศ เพศหญิงและ

เพศชาย มีความแตกตางกันเปนอยางมากในเรื่องของความคิด ทัศนคติ คานิยม ทั้งนี้มาจากสังคม             

และวัฒนธรรมที่เปนตัวกำหนดบทบาทและกิจกรรมไวแตกตางกัน 2) อายุ อายุเปนปจจัยที่ทำใหคนมี

ความแตกตางกันทางดานความคิดและพฤติกรรม 3) การศึกษา ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ

และพฤติกรรมที่แตกตางกัน 4) สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายได และสถานภาพ

ทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลที่สำคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละบุคคลมี

ประสบการณทัศนคติ คานิยม เปาหมายและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 ปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการกับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนัก

ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทรของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพการ

บริการที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรนิทร 

จังหวัดสุรินทรอยูในระดับมาก ซึ่งประสิทธิภาพการบริการไดแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานการใหบริการ

อยางตอเนื่องอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางกาวหนาอยู ใน             

ระดับมาก ดานการใหบริการที่ตรงเวลาอยูในระดับมาก ดานการใหบริการอยางเสมอภาคอยูในระดับ

มาก และดานการใหบริการอยางเพียงพออยูในระดับมาก เห็นไดวาทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

ตามลำดับ โดยปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที่สามารถพยากรณความพึงพอใจของประชาชนท่ี              

มารับบริการสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทรไดอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

ท่ี 0.01 จำนวน 4 ปจจัย คือ ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเสมอภาค ปจจัยประสิทธิภาพการบริการ

ที่ตรงเวลา ปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางเพียงพอ และปจจัยประสิทธิภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

ตามลำดับ โดยปจจัยท้ัง 4 ดานสามารถพยากรณได รอยละ 91.20 สามารถเขียนสมการพยากรณในรูป

คะแนนดิบ และคะแนนมาตราฐานดังนี้ 

 คะแนนดิบ คือ 

  Y = 0.303 + 0.334 (ดานการบริการอยางเสมอภาค) + 0.266 (ดานการบริการท่ีตรงเวลา) + 

0.248 (ดานการบริการอยางเพียงพอ) + 0.128 (ดานการบริการอยางตอเนื่อง) 
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 คะแนนมาตราฐาน คือ 

 Y = 0.334 (ดานการบริการอยางเสมอภาค) + 0.266 (ดานการบริการที่ตรงเวลา) + 0.248 

(ดานการบริการอยางเพียงพอ) + 0.128 (ดานการบริการอยางตอเนื่อง) 

 ผูวิจัยจึงขออภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้ 

  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ในเรื่องขั้นตอนของการใหบริการไมยุงยากซับซอนมี         

ความสะดวก และคลองตัวอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องความชัดเจนในการอธิบาย 

ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนการใหบริการอยูในระดับมาก เรื่องขั้นตอนการใหบริการชัดเจน เขาใจงาย 

ทันทวงทีในการใหบริการระดับมาก เรื่องระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมไมมีขั้นตอนมากเกิน

ความจำเปนอยูในระดับมาก และสุดทายเรื ่องความเปนธรรมของขั้นตอนการใหบริการตามลำดับ

กอนหลัง ไมเลือกปฏิบัติ  อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยสอดคลองกับนิยามของ Millet (1954, 

p.13) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะ                 

เปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได 

สอดคลองกับแนวคิดของ Hoffman and Bateson (2006) ท่ีไดสรุปเก่ียวกับการบริการวา การบริการ

เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการของผูมารับบริการ โดยตองสราง

ระบบการบริการที่มีคุณภาพซึ่งตองคำนึงถึงหลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นจะตอง

ดำเนินไปอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอไมใชทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน  

มีสอดคลองเชื่อมโยงกับการศึกษาของ สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 18-19) การใหบริการ

อยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการที่มีความสม่ำเสมอ มีความพรอมและ

เตรียมตัวตอความสนใจตลอดเวลา มีการฝกอบรมอยูเปนประจำและมีความรับผิดชอบตองานที่ทำ         

ความรับผิดชอบนี้จะเปนภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมใหเปนไปตาม

เปาหมายขององคการ  

  ดานการใหบริการอยางกาวหนา ในเรื่องการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต เชน            

ไมเรียกขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ฯ อยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องการบริการ                

ใหคำปรึกษางานทะเบียนฯ โดยเจาหนาที่ผู เชี ่ยวชาญอยูในระดับมาก เรื ่องมีปายประชาสัมพันธ 

สัญลักษณบอกจุดบริการ และชองบริการอยางชัดเจนเขาใจงายระดับมาก เรื่องมีคูมือและเอกสารให

ความรูเกี่ยวกับการติดตองานของงานทะเบียนราษฎรฯ อยูในระดับมากและสุดทายเรื่องการเพิ่มชอง

ทางการใหบริการอ่ืน ๆ เชน การจองคิวออนไลนฯ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยนิยามการใหบริการ

อยางกาวหนาของ Millet (1954, p.13) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และ

ผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทำหนาท่ีไดมากข้ึน

โดยใชทรัพยากรเทาเดิมที่มีอยู การใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดาน

ปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื ่อย ๆ สอดคลองกับนิยามหลักความสะดวกของ 

Hoffman and Bateson (2006) กลาวคือ บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติ 
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ไดงายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผู ให

บริการหรือผูมาใชบริการมากจนเกินไป โดย สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 19-20) โดยนิยาม

การใหบริการอยางกาวหนา หมายถึง การใหบริการที่มีความเจริญคืบหนาไปทั้งทางดานผลงาน 

คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในการใหบริการจำเปนตองมีการพัฒนาระบบขององคการและ

บุคลากรอยูตลอดเวลา นอกจากนี้การสังเคราะหประเด็นดานนี้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ

อยางกาวหนาเพ่ิมอีกในการพัฒนาองคการและบุคลากรอยูเสมอนั้นจะทำใหมีความพรอมตอการแขงขัน 

และจะเปนบุคคลที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หนวยงานหรือองคการใดก็ตาม               

ที่มีการพัฒนาตนเองยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและนำมาซึ่งความเจริญกาวหนาของ

องคการ   

  ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา ในเรื่องการใหบริการตรงตามความตองการอยางถูกตอง

อยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องการใหบริการตรงตามความตองการอยางครบถวน           

อยูในระดับมาก เรื่องการใหบริการมีความแมนยำในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยูในระดับ

มาก เรื่องการใหบริการมีความรวดเร็วในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยูในระดับมาก และ

สุดทายเรื ่องการใหบริการมีความชัดเจนในดานของเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดอยู ในระดับมาก

เชนเดียวกัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Millet (1954, p.13) ท่ีไดกลาวเก่ียวกับการใหบริการ

ที่ตรงเวลา หมายถึง การบริการจะตองมองวาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา การเขาถึง

บริการและการวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการภาครัฐในความหมายวา การใหบริการ

รวดเร็วทันตอความตองการ คือ การใหบริการตามลักษณะความจำเปนรีบดวน และตามความตองการ

ของผูรับบริการ โดย Barry (1986) กลาวไววา บริการท่ีประสบผลสำเรจ็จะตองประกอบดวยผูใชบริการ

เขาใช หรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมซับซอน ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย เวลาท่ี

ใหบริการสะดวกสำหรับผูรับบริการ ซึ่ง สัญญา เคณาภูมิและคณะ (2562, หนา 17-18) อางถึง การให 

บริการที่ตรงเวลา หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาเปนการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา             

ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลย ถาไมมีการตรงเวลา  

  ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ในเรื่องความกระตือรือรนใหบริการดวยการเอาใจ

ใสตอผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องการใหบริการ

เปนไปตามลำดับกอน - หลังอยูในระดับมาก เรื่องความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ ตอผูรับบริการ

ทุกคนอยางเทาเทียมระดับมาก เรื ่องความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธที ่ดีตอผู รับบริการทุกคน             

อยางเทาเทียมอยูในระดับมาก และสุดทายเรื่องความเต็มใจในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกัน โดยสอดคลองกับการบริการอยางเสมอภาคในความหมายของ Millet (1954) 

หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน

ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ

ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกัน การวัด
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ความพึงพอใจในบริการ โดยพิจารณาวา บริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการ             

อยางเทาเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนา ไมวาผูนั้นจะเปนใคร  ซ่ึงปจจัย

ที่สำคัญของความพึงพอใจอางถึง Millet (1954, p.390) การใหบริการอยางเสมอภาค (Equal table 

Service) หมายถึง การใหบริการอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักวาคนเราทุกคนเกิดมาเทาเทียมกันท้ัง

ทางกฎหมายและทางการเมือง การใหบริการงานของรัฐตองไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความ

ยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคมภายนอก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สัญญา เคณาภูมิ และคณะ 

(2562, หนา 16) กลาวคือ หลักความเสมอภาคนั ้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักเสรีภาพ 

เนื่องจากหลักการที่จะทำใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางเสมอภาคกันทุกผูทุกคน ความเสมอภาคจึงเปน

ฐานของเสรีภาพและเปนหลักประกันในการทำใหเสรีภาพเกิดขึ้นไดจริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต

กฎหมายจึงเปนหลักการที่ทำใหมีการปฏิบัติตอบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ อยางเทาเทียมกันหรือ 

ไมเลือกปฏิบัติ สอดคลองกับ Weber (1966) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการใหบริการอยางเสมอภาควา              

การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไมคำนึงถึง

ตัวบุคคล ไมมีความพอใจ สนใจหรือเปนพิเศษกับทุกคน ปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑเม่ือมีสภาพ

ที่เหมือนกัน ซึ ่ง Hoffman and Bateson (2006) ไดสรุปเกี ่ยวกับการบริการอยางเสมอภาค คือ 

บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกันไมมีการใชสิทธิพิเศษ  

แกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอื่น ๆ อยางเห็นได

ชัดเจน 

  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ในเรื่องจุดบริการของหนวยงาน ชองบริการตาง ๆ 

สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ เรื ่องความเปนระเบียบ

เรียบรอยและความสะอาดของสถานที่จุดใหบริการอยูในระดับมาก เรื่องความเพียงพอของเจาหนาท่ี

และชองบริการระดับมาก เรื่องความเพียงพอ คุณภาพและทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือตาง ๆ ใน 

การใหบริการอยูในระดับมาก และสุดทายเรื่องความเพียงพอ เหมาะสม ของท่ีจอดรถ หองน้ำ และจุดท่ี

นั่งคอยรับบริการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน สอดคลองกับหลักการของ Millet (1954, p.13) ท่ีกลาว

วา การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง  การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจำนวนการใหบริการ

และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม โดยหากความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมาย

เลยถามีจำนวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก

ผูรับบริการ หมายรวมถึง ความเพียงพอในดานสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามหลักคิดของ 

Barry (1986) กลาวถึง การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibility) ไดแก การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม

สำหรับใหบริการ การเตรียมอุปกรณเพื่ออำนวยความสะดวกแกผู มาใชบริการและการจัดสถานท่ี

ใหบริการสวยงาม สะอาด สอดคลองกับสัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2562, หนา 18) ไดวิเคราะหวา 

นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมกันและใหบริการอยางรวดเร็วแลวตองคำนึงถึงจำนวนคนที่เหมาะสม 

จำนวนคนที่ตองการในสถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกดวยการบริการที่พอเพียงหรือวาการ

บริการขั้นต่ำ (Adequate Service) คือ การบริการระดับที่ต่ำที่สุดของการบริการที่ลูกคาจะยอมรบัได 



รัตนชนานุช สุคันธรัต 
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โดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากระดับบริการที่พึงประสงคและ 

ระดับบริการที่พอเพียงจะไดรับอิทธิพล ปจจัย 3 ดาน คือ จากคำสัญญาซึ่งผูใหบริการใหแกลูกคาท้ัง               

ที ่เป นสัญญาที ่ช ัดแจงและคำสัญญาที ่ไม ช ัดแจง จากการบอกปากตอปากของลูกคาและจาก

ประสบการณ  

10. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. ควรกำหนดนโยบายดานการใหบริการอยางเสมอภาค โดยการออกแบบมาตรฐานของการ

ใหบริการที่เทาเทียมกัน จัดการฝกอบรมมาตรฐานและมีมาตรการในการรองรับการใหบริการอยาง

เสมอภาคของเจาหนาท่ีผูใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

 2. ควรกำหนดนโยบายดานการใหบริการอยางเพียงพอ โดยชวยเหลือประชาชนผูมารับบริการ

ใหเกิดความสะดวกอยางเต็มความสามารถ สรางนวัตกรรมในการใหบริการในรูปแบบใหม ๆ 

 ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ 

 1. จัดใหมีการฝกอบรมมาตรฐานและมีมาตรการในการรองรับการใหบริการอยางเสมอภาค

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

 2. จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให

ทราบ โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ และมีการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจแก

ประชาชนผูมารับบริการที่สำนักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เชนการ

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน เสียงตามสาย เว็บไซต เฟซบุก ฯลฯ 

 3. จัดใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และเรื่องรองเรียนเฉพาะสำนัก

ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เชน กลองรับฟงความคิดเห็น คิวอารโคดสำหรับ

สแกนเพื่อแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลน เปนตน และนำเรื่องตาง ๆ ที่ประชาชนผูมารับบริการ

ไดแนะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัด

สุรินทร 

 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1. ควรศึกษาปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการที ่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน 

กรณีศึกษาสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาปจจัยดานประสิทธิภาพการบริการดานตาง ๆ เพื ่อนำ

ผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพบริการใหเกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นในทุก

สวนงานท่ีตองใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
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รุง นิ้มศิร0ิ

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับความ

ผูกพันองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เปนการวิจัย            

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุม

ตัวอยางคือ พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ จำนวน 300 คน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลง              

ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานอำนาจและอิทธิพลของผูนำตอการทำงาน ดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวก               

กับความผูกพันตอองคการ (r =0.434, r =0.557, r =0.469, r =0.504, p < .01 ตามลำดับ) 

ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปเปนแนวทางในพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการสงเสริมความผูกพัน 

ตอองคการรูปแบบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสงเสริมใหพนักงาน             

เกิดการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความผูกพันตอองคการและคงอยูกับองคการตอไป   

คำสำคัญ: ภาวะผูนำ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ความผูกพันตอองคการ 
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1. บทนำ 

องคการทั่วโลกทั้งในอดีตและปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเจริญรุงเรืองหรือในทาง              

ที่เลวรายเสื่อมถอยนั้น บุคคลที่จะถูกกลาวถึงเปนอันดันแรกคือ ผูนำองคการ ยกตัวอยางเชน ความ

เจริญรุงเรืองของประเทศสิงคโปรที่ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางวา ลีกวนยู คือ ผูกอตั้งให

สิงคโปรยิ่งใหญถึงทุกวันนี้ เปนตน  

การบริหารงานองคการใหประสบความสำเร็จไดนั ้น บุคคลที ่เปนผู น ํามีความสำคัญตอ

ความสำเร ็จขององคการ ไมว าจะเปนการบริหารที ่ม ุ งผลสัมฤทธิ์ (Results-based management) 

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลลวนขึ้นอยูกับภูมิปญญา ความคิดอาน และแนวปฏิบัติที ่สรางสรรค              

ของผูนําองคการ (สงวน นิตยารัมภพงศ, 2540) หัวใจสำคัญขององคการก็คือผูนำ ทั้งนี้ ผูนําตองใช

ภาวะผูนํา ทักษะ ความรู ความเขาใจ ซึ่งภาระหนาที่ที่สำคัญอยางยิ่งของผูบริหาร คือ การอํานวยการ

ใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยการใชวางแผนสั่งการและจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ใหองคการอยางเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็จำเปนตองอาศัยสมาชิกหรือทรัพยากรมนุษย             

เปนผูขับเคลื่อนงานตาง ๆ ใหดำเนินไปตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด และผูบริหาร

โดยท่ัวไปจึงเห็นวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคการ ในบรรดาปจจัยทางการผลิต

ข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และ เครื่องจักร (Machine) สิ่ง

ที่องคกรควรคํานึงอยูเสมอคือ การปรับปรุงและพัฒนาอยางไรเพื่อจูงใจใหบุคคลากรในองคการเกิด

ความศรัทธาตอองคการ รวมถึงมีความจงรักภักดี และใชความสามารถที่มีอยูทำงานใหกับองคการ  

อยางเต็มความสามารถ  

ความผูกพันตอองคการถูกใหความสนใจจากผู บริหารและนักพัฒนาองคการ เนื ่องจาก               

ความผูกพันยังเปนสิ่งสำคัญของโครงสรางองคการ (Decotis & Summers, 1987) บูชานัน (Buchanan, 

1974) กลาวคือ ความผูกพันเปนทัศนคติที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับองคการ ซึ่งไมวาจะเปนองคการ

ลักษณะใด เพราะความผูกพันเปนตัวเชื ่อมระหวางมนุษยกับจุดมุ งหมายขององคการที ่ทำให 

ผู ปฏิบัติงานมีความรู สึกเปนเจาขององคการรวมทั ้งชวยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดวย ซ่ึง             

สเตียรส (Steers, 1977) กลาววา ความผูกพันตอองคการ สามารถทํานายจากอัตราการเขาออกจาก

งานของสมาชิกองคการ ไดอีกวาความพึงพอใจในงาน คือ ความผูกพันตอองคการเปนแนวคิดซ่ึง               

มีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงาน โดยสามารถสะทอนถึงผลโดยทั ่วไปที ่บ ุคคล

สนองตอบตอองคการ โดยสวนรวม ในขณะที่ความพึงพอใจในงาน สะทอนถึงการตอบสนองของบุคคล

ตองานหรือในแงใดแงหนึ่งของงานเทานั้น ความผูกพันตอองคการคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวา

ความพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีการพัฒนาไปอยางชา ๆ แตก็อยูอยางมั่นคง จะเห็นวา ความผูกพันตอ

องคการและมีความสัมพันธกัน อยางมากกับพฤติกรรมการทำงานของสมาชิกในองคการเพราะเม่ือ

สมาชิกมีความผูกพันตอองคการสูงก็ยอมจะทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มท่ี เพื่อผลักดันให

องคการบรรลุเปาหมายที่วางไว การที่จะสูญเสียบุคลากรไปและจะตองสรรหาบุคลากรใหมมาแทนท่ี 
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ดวยเหตุนี้ ความผูกพันตอองคการ จึงเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากจากนักวิชาการ นักบริหาร 

และนักวิเคราะหองคการ 

งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาจําเพาะเจาะจงลงไปในองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ท้ัง 4 องคประกอบ ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) การสรางแรงบันดาล

ใจ (Inspirational Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) และการคำนึง 

ถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration) เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ

แตละองคประกอบวาสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางไร เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ในทางวิชาการในการขยายขอบเขตงานวิจัยใหลึกลงไปถึงองคประกอบในดานตางๆ ซึ่งจะนำมาใชให

เกิดประโยชนในทางการบริหาร 

จากเหตุผลขางตนเห็นไดวาภาวะผู นําการเปลี ่ยนแปลงกับความผูกพันตอองคการของ            

พนักงานเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพตอองคการ ซ่ึงผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปน

ประโยชนในการนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

สูงสุดขององคการ 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ จำนวน 994 คน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2564) โดยการกำหนดขนาด   

กลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane โดยกำหนดคาเชื่อมั่นท่ี 95% ที่ความคลาดเคลื่อน + 5%        

ไดขนาดกลุมตัวอยาง 285 คน โดยผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจริง 300 ชุด โดยเลือกกลุมตัวอยางแตละ  

ชั้นภูมิดวยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

3.2 ตัวแปรท่ีใชศึกษา ไดแก 

สมมติฐานการวิจัยหลัก ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการโดยรวม 

 3.2.1 ภาวะผู นําการเปลี ่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวคิด

ของ แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1992) ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก 
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1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) 

2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)  

3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)  

4) การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration) 

 3.2.2 ความผูกพันต อองคการ (Organizational Commitment) แนวคิดของ 

Allen and Meyer (1990) ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

1) ความผูกพันดานจิตใจ (Affective Commitment) 

2) ความผูกพันดานการคงอยูใน (Continuance Commitment) 

3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน                 

3 สวน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับความคิดเห็น คือเห็นดวยอยางยิ่ง (5) เห็นดวย (4) ไมแนใจ 

(3) ไมเห็นดวย (2) และไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) และการแปลความหมายโดยใชคะแนนเฉลี่ยในแตละ               

ขอเปนเกณฑ ดังนี้ 4.21-5.00 (มากที่สุด) 3.41-4.20 (มาก) 2.61-3.40 (ปานกลาง) 1.81-2.60 (นอย) 

และ 1.00-1.80 (นอยท่ีสุด) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว                  

(One-way ANOVA) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

 ผูตอบแบบสอบถามเปนพนักงานปฏิบัติการบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน

ใหญ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชายมากที่สุด อายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษา                 

ในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีอายุการทำงานในระหวาง 1-5 ป 

 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 การรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลง แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานอำนาจและอิทธิพล

ของผูนำตอการทำงาน 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา และ 4) การคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล พนักงานมีระดับการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูใน  
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ระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.94,  S.D. = 0.59) โดยการเรียงลำดับคาเฉลี ่ยในแตละดานจากมากไปหานอย                

พบวา ปจจัยดานอำนาจและอิทธิพลของผูนำตอการทำงานพนักงาน อยูในระดับมากที่สุด  (𝑋𝑋�= 3.98,  

S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ปจจัยการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.95,  S.D. 

= 0.65)  ปจจัยดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.93,  S.D. = 0.59) และปจจัยดาน

การกระตุนทางปญญาในระดับสุดทาย อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.90,  S.D. = 0.68) 

 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคการ แบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานจิตใจ 2) ดานการคงอยู 

และ 3) ดานบรรทัดฐาน พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.20,        

S.D. = 0.58) โดยการเรียงลำดับคาเฉลี่ยในแตละดานจากมากไปหานอย พบวา ระดับความผูกพันตอ

องคการดานจิตใจ อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.27,  S.D. = 0.58)  รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน                 

อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.25,  S.D. = 0.54) และสุดทายคือ ดานการคงอยู อยูในระดับมาก (𝑋𝑋� = 

4.08,  S.D. = 0.77)  

 4.3 เปรียบเทียบการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปล่ียนแปลง 

 พนักงานที่มีเพศที่ตางกันมีการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื ่อทำการเปรียบเทียบในรายดาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทำงาน ของพนักงาน

ตางกัน มีการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื ่อพิจารณาเปน                 

รายดานพบวา ดานอายุที่แตกตางกันของพนักงานที่มีอายุมากกวา 40 ป ขึ้นไป และผูที่มีอายุมากกวา 

50 ป ข้ึนไป มีการรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงในองคการ 

 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการโดยรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี                

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.538 (หรือ r=0.538) จากการทดสอบสมมติฐาน

จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ซึ่งสรุปไดวา การรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการโดยรวม 

 เมื ่อพิจารณาการรับรู ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงในแตละดานที ่มีความสัมพันธตอความ           

ผูกพันตอองคการโดยรวม พบวา ปจจัยอำนาจและอิทธิพลของผูนำตอการทำงาน (r เทากับ 0.434) 

การสรางแรงบันดาลใจ (r เทากับ 0.557) การกระตุนทางปญญา (r เทากับ 0.469) และการคำนึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล (r เทากับ 0.504)  มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการโดยรวม 

หรือเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เทากับ 0.538 จากการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับสมมติฐานยอย 
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ตารางท่ี 1:  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยหลัก 

การรับรูบทบาทภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r =0.538, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยยอยท่ี 1  

การรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยาง

มีอุดมการณมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r =0.434, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยยอยท่ี 2  

การรับรู ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงดานการสรางแรง

บันดาลใจ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r =0.557, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยยอยท่ี 3  

การรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทาง

ปญญามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r =0.469, p < .01) 

สมมติฐานการวิจัยยอยท่ี 4  

การรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการคำนึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

ตอองคการโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(r =0.504, p < .01) 

5. สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรายผลการวิจัย 

 การรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.538) แสดงใหเห็นวา เม่ือหัวหนางานมีพฤติกรรม

ที่เปนตนแบบ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที ่ดี มีความคิดที่แสดงใหเห็นถึงทัศนคติที่ดีตอการทำงาน               

สรางความมั่นใจใหแกลูกนองไดวาสามารถกาวผานอุปสรรคตาง ๆ ในการทำงานได เห็นความสำคัญ             

ในการเปดโอกาสใหลูกนองไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน รวมถึงมีความเชื่อมั่นในตัวลูกนองวา

สามารถทำงานท่ีมีความทาทายไดสำเร็จ พนักงานก็จะมีความผูกพันตอองคการในระดับท่ีสูง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปทมา เจริญพรพรหม (2558) ที่ศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันในงาน 
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และความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาพนักงานกลุ มบริษัทผูผลิตสินคาบริโภคขามชาติแหงหนึ่ง                   

ในเขตกรุงเทพฯ พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (r = 0.402, p < .01) 

 5.2  ขอเสนอแนะ 

  5.2.1 ขอเสนอแนะตอองคการ 

  จากผลการวิจัย พบวา พนักงานมีระดับการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม

และรายดานทั้ง 4 ดานคือ 1) ดานอำนาจและอิทธิพลของผูนำตอการทำงาน 2) ดานการสรางแรง

บันดาลใจ 3) การกระตุนทางปญญา และ 4) การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับคอน            

ขางสูง แสดงใหเห็นวาหัวหนางานในองคการใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวางลูกนองหรือ

ผูรวมงาน การใสใจและสังเกตความสนใจ และความสามารถของลูกนองในทีมแตละคนอยางเสมอ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพไดอยางเหมาะสม ถือเปนวิธีการพัฒนา และยกระดับความสามารถและศักยภาพ              

ของลูกนองใหสูงข้ึน 

  ดังนั้น องคการควรเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพหัวหนางานใหมีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง

ครบทั้ง 4 ดาน โดยหัวหนางานจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกนองและผูรวมงาน เพราะพฤติกรรม

ของหัวหนายอมสงผลตอความผูกพันตอองคการของลูกนองหรือผูรวมงาน ซึ่งการสงเสริมใหบุคลากร               

มีความผูกพันตอองคกรจะชวยลดอัตราการขาดงาน และชวยในการรักษาบุคลากรขององคการได 

นอกจากนี้การพัฒนาหัวหนางานใหมีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง จะทำใหองคการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ยิ ่งขึ ้น ทำงานตรงตามศักยภาพของตัวเองจากการสนับสนุนของหัวหนางาน ซึ ่งจะเปนผลดีตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานขององคการ 

5.2.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) จากผลการวิจัยเปนเพียงผลการศึกษากรณีเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญเพียงแหงเดียว ดังนั้นผูที่สนใจสามารถใชตัว

แปรเดียวกันโดยไปศึกษากับหนวยงานแหงอื่นเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวามีความเหมือนหรือ 

ความแตกตางกันอยางไร เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดมาปรับใชในการพัฒนาองคการตอไป 

2) จากผลการวิจัยเปนการศึกษาโดยใชตัวแปร ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

และความผูกพันตอองคการ ดังนั ้นจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอื ่น ๆ ที่มีผลตอ

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันตอองคการ เพื่อใหไดผลการศึกษาท่ี

แตกตางไปจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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การศึกษาภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

กรณีศึกษา: พนกังานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ
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3) จากผลการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม ดังนั้นใน

การวิจัยครั้งตอไปจึงมีการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปดวย จะทำใหผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงและ

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

4) จากผลการวิจัย กลุมท่ีตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ซึ่งทำการวิเคราะหขอมูลโดยไมไดจำแนก

สวนงานตามความรับผิดชอบของพนักงานเปนฝายตาง ๆ ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไปควรมีวิเคราะหโดย

แบงสวนงานภายในบริษัท เพ่ือท่ีจะสามารถนำผลในการวิจัยมาประยุกตใชเพ่ือการบริหารงานในแตละ

สวนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยท่ีสงตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

ขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
 

 

 

 

วชิระ ชำนาญคา0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 2) เพื่อเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ                

ชั้นยศ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการ

กองบิน 4 ที่ไดจากการคำนวณตามสูตรการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Toro Yamane และได

กลุ มตัวอยางเพื ่อการศึกษาวิจัยครั ้งน้ี จำนวน 222 คน ดำเนินการแจกแบบสอบถามที่สรางข้ึน                  

ซึ่งใชเปนเครือ่งมือในการศึกษาวิจัย โดยผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการประเมินคา

ความเที ่ยงตรง (Validity) โดยคาดัชนีความสอดคลองจากผลการประเมินของผู เชี ่ยวชาญ และ              

การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟา ใหกับกลุม

ตัวอยางตามจำนวนที ่ไดจากการสุ มตัวอยางแบบชั ้นภูมิ (Stratified Sampling) ประกอบกับ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง และ

สงผลกระทบตอการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั ้งน้ี ผูศึกษาวิจัยจึงไดประยุกตใชแบบสอบถามทาง

อิเล ็กทรอนิกสเพื ่อเปนชองทางเพิ ่มเติมในการแจกและเก็บรวบรวมขอมูลควบคู ไปพรอมกับ

แบบสอบถามกระดาษ เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง และการตอบกลับที่ครบถวนตามขอบเขต

ประชากร และขอบเขตเวลาที่กำหนดไว จากน้ันดำเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ 
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2 กลุม (Independent Sample T-Test) และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา 1) โดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม อยูในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมระหวางปจจัยจูงใจ   

และปจจัยค้ำจุน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

ในกลุมของปจจัยจูงใจ อยูในระดับมาก และ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ในกลุ มของปจจัยค้ำจุน อยู ในระดับมากเชนเดียวกัน และ             

3) ขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ที่มีเพศ ชั้นยศ สถานภาพ และอายุงานท่ี

แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี           

ระดับ 0.05 และขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ที่มีระดับการศึกษา และ

เงินเดือนที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมที่แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ  การปฏิบัติงานของขาราชการ กองบิน 4  กองทัพอากาศ  กระทรวงกลาโหม 

1. บทนำ 

 กองบิน 4 เปนองคการดานความมั่นคงของประเทศ ที่มีหนาที่ในการเตรียมกำลังและใชกำลัง

ทางอากาศในระดับยุทธวิธีและระดับปฏิบัติการ เพ่ือพิทักษรักษาไวซ่ึงอธิปไตย และความสงบเรียบรอย

ของประเทศ เปนองคการที่มีกำลังพลปฏิบัติงานจำนวนมาก ที่พรอมปฏิบัติตามแนวทาง และนโยบาย

ดานความมั่นคงที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ แลวนำมาประยุกต

ปรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการใหมีความเหมาะสม  ซึ่งนโยบายการบริหารงานและ

ระบบการปกครองบังคับบัญชาในรูปแบบขององคการทหารนั้น มีระบบการบริหารงาน และการ

ปกครองบังคับบัญชา ที่อาจมุงเนนการสรางอำนาจ การควบคุม การสั่งการ ในการปฏิบัติงาน และ

ภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมายมากจนเกินไป สงผลใหเกิดความละเลย และขาดการใหความสำคัญกับ

ทรัพยากรมนุษยในองคการเทาที่ควร กอใหเกิดแรงกดดัน หรือเกิดอำนาจเชิงบีบบังคับสั่งการ จาก

ผูบริหารระดับสูงมาสูผูปฏิบัติงานระดับลาง ในรูปแบบของนโยบาย มาตรการ การดำเนินกิจกรรม หรือ

โครงการตาง ๆ โดยไมไดมุงเนน หรือใหความสำคัญในเรื่อง ทรัพยากรมนุษย ทั้งในมิติดานความรูสึก 

ความคิด ทัศนคติ และแรงจูงใจ อันเปนสวนสำคัญที่จะทำใหทรัพยากรมนุษยในองคการ สามารถ

ปฏิบัติงานดวยความทุมเท อยางเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นผูบริหารองคการจะตองมีความเขาใจ 

และมีความตระหนักรูวา ความสำเร็จขององคการจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดอยางยั่งยืนไดนั้น ก็ตอเม่ือทรัพยากรมนุษยในองคการมีความพึงพอใจ เต็มใจ ตั้งใจ ทุมเท และให

ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ 

กระทรวงกลาโหม 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ 

กระทรวงกลาโหม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ชั้นยศ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และเงินเดือน  

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา  

 วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย เปนรูปแบบของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีว ิธ ีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากขาราชการกองบิน 4 จำนวน 500 คน             

ทำการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย จากสูตรคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 

ตามแนวคิดของ ทาโร ยามาเน (สุวิมล ติรกานันท, 2548: 176) ซึ ่งผู ศึกษาวิจัยไดกำหนดระดับ            

ความเชื่อมั่นที ่รอยละ 95.0 และกำหนดใหมีคาความคลาดเคลื ่อนที่รอยละ 5.0 ไดกลุมตัวอยาง             

จำนวนท้ังสิ้น 222 คน โดยจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  

 ดำเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ซึ่งไดทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช

ศ ึกษาวิจ ัยแลว โดยมีคาความเที ่ยงตรงของเนื ้อหาตามดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence – IOC) ในแตละขอคำถามมากกวา 0.67 และมีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์

แอลฟารวม (Coefficient – α) เทากับ 0.721 โดยผู ศึกษาวิจัยไดทำการศึกษาทบทวน แนวคิด            

หลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ พิจารณานำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาวิจัย กำหนดขอบเขตดานขอมูล ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย และประเด็นคำถาม                  

ที่สอดคลองเหมาะสม สูการออกแบบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ  

สวนแรก เปนคำถามเกี ่ยวกับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม โดยรูปแบบคำถามเปนแบบ

เลือกตอบเพียงขอเดียว ในลักษณะเปนคำถามปลายปด จำนวน 6 ขอคำถาม ไดแก เพศ ชั ้นยศ                

อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา และเงินเดือน สวนท่ีสอง เปนประเด็นขอคำถามเก่ียวกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งไดกำหนดไว 5 ระดับ และสวนสุดทาย 

เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยรูปแบบคำถามเปนลักษณะเปนคำถามปลายเปด  จากนั้น

ผูศึกษาวิจัยไดกำหนดคาน้ำหนักคะแนน กำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและแปลผลขอมูลจากแบบสอบถาม 

เพ่ือใชในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ตอไป 

 จากนั้นดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย ดวยการแจกแบบสอบถาม จำนวน 

222 ชุด ใหกับขาราชการกองบิน 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง ตามจำนวนที่ไดกำหนดไวเปนไปตามวิธีการ

คำนวณการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ แกขาราชการทั้ง 11 หนวยงานที่ขึ้นตรงภายในกองบิน  4 เพ่ือ               
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ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ซึ่งไดรับแบบสอบถาม

ที ่ม ีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 222 ชุด คิดเปนร อยละ 100 โดยผู ศ ึกษาวิจ ัย คำนึงถึง            

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง และ

สงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยจึงไดประยุกตใชแบบสอบถาม

ทางอิเล ็กทรอนิกส เพื ่อเปนชองทางเพิ ่มเติมในการแจกและเก็บรวบรวมขอมูลควบคู  ไปกับ

แบบสอบถามกระดาษ โดยใชวิธีการสงตอรายละเอียดขอมูล ประกอบกับชองทางในการเขาถึง

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ใหแกผู รับผิดชอบที่ผู ศึกษาวิจัยไดทำการติดตอประสานไวในแตละ

หนวยงานขึ้นตรง เพื่อทำหนาที่ในการกระจายขอมูลแบบสอบถามใหแกขาราชการกองบิน 4 ที่เปน

กลุมตัวอยางไดอยางทั่วถึงตามแตละหนวยงานขึ้นตรง ในสถานการณที่ไมเอื้ออำนวยและขอจำกัด                

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยในข้ันตอนนี้ เพ่ือใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง และการตอบกลับท่ีครบถวน

ตามขอบเขตประชากรและขอบเขตเวลาท่ีผูศึกษาวิจัยไดกำหนดไว 

 การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบถวยสมบูรณเรียบรอยแลว                

ผู ศ ึกษาวิจ ัยไดนำแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห ตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจ ัยโดย                   

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาวิจัยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อแจกแจงความถ่ี 

และรอยละของขอมูลทั ่วไปสวนบุคคล สวนการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4 ผูศึกษาวิจัยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อแจกแจงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รวมไปถึงการแปลผลระดับของแรงจูงใจตามเกณฑที่ไดกำหนดไวประกอบกัน สวนการวิเคราะห

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลท้ัง                   

6 ดาน ผูศึกษาวิจัยใชวิธีการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม (Independent 

Sample T-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg et al. (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559: 179-181)  เปนทฤษฎี

จูงใจเชิงเนื ้อหาทฤษฎีหนึ ่งที ่มาจากผลงานวิจัยของ Herzberg et al. เพื ่อศึกษาถึง ปจจัยหรือ

องคประกอบตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะปจจัยที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ Herzberg et 

al. ไดทำการเก็บขอมูลจากกลุ มตัวอยางที ่เปนนักบัญชี และวิศวกรในเขตเมืองพิสเบิร กของ

สหรัฐอเมริกา จำนวนประมาณ 200 คน โดยแนวทางการสัมภาษณนั้น เปนการขอรองใหผูถูกสัมภาษณ

คิดถึงชวงการปฏิบัติงานที ่ตนมีความรู สึกดีเปนพิเศษ (Satisfied) ชวงที ่ร ู ส ึกไมดีมาก ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน (Dissatisfied) จากนั้น จึงนำคำตอบที่ไดมาวิเคราะหตามหลักวิชาการ พบคำตอบจาก               

การวิเคราะหผลที่นาแปลกใจ วา ปจจัยที่ทำใหกลุมตัวอยางเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานนั้น 

เปนคนละปจจัยกับปจจัยท่ีทำใหกลุมตัวอยางเกิดความไมพอใจตอการปฏิบัติงาน 
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 โดยปจจัยท่ีทำใหกลุมตัวอยางนั้น มีความรูสึกท่ีดี หรือเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานนั้น 

พบวา สวนมากเปนประเด็นที ่เกี ่ยวกับตัวเนื ้องานที ่ปฏิบัติ (Job Contents) สวนปจจัยที ่ทำให                  

กลุมตัวอยางเกิดความรูสึกท่ีไมดีหรือเกิดความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ปรากฏออกมาวาสวนใหญ 

เปนประเด็นที่เกี ่ยวกับสภาพที่อยูลอมรอบงานนั้น (Job Conditions) Herzberg et al. จึงสรุปวา 

ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfiers) จะสัมพันธกับลักษณะในเนื้องาน 

โดย Herzberg et al. เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซ่ึงประกอบไปดวย  

 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล (Achievement) การท่ีจะจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงาน

ใหเต็มความสามารถนั้น ผูบังคับบัญชาควรออกแบบใหงานมีลักษณะที่มีความทาทายตอความสามารถ 

แตตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย เพราะ งานที่มีลักษณะความทาทายตอบุคคลหนึ่ง 

อาจจะไมเปนงานท่ีมีลักษณะท่ีทาทายตออีกคนหนึ่งก็เปนได ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรจะตองพิจารณา

ถึง ความถนัด ทักษะ ระดับการศึกษาและความเชี ่ยวชาญ รวมถึงประสบการณของแตละบุคคล               

ในองคการ กอนที่จะมอบหมายงานนั้น ๆ เพื่อใหปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองคำนึงถึงขีดความสามารถใน              

การปฏิบัติงานหรือการแกปญหาตาง ๆ ซึ ่งจะทำใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไวของแตละบุคคล กอใหเกิดกำลังใจและแรงกระตุนในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน      

อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน และความกาวหนาในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  

 2. การไดร ับการยอมรับนับถือ (Recognition) การที ่บุคลากรไดร ับการยอมรับนับถือ             

ไมวาจะมาจากกลุมเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น ๆ เชน ไดรับคำชมเชย ไดรับคำแนะนำ 

คำชี ้แจงอยางมีเหตุผล ไดรับความไววางใจ ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษในเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับ              

สุขภาพและจิตใจ ผูบังคับบัญชายอมรับเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ยอมรับในความรู

ความสามารถ และยอมมอบหมายงานใหปฏิบัติ ไมวาจะเปน เรื่องผลงานหรือความคิด เรื่องสวนตัว 

การยอมรับในสวนตาง ๆ เหลานี้ทำใหบุคลากรเกิดความรูสึกภูมิใจในฐานะของตนเอง มีแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 3. ลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ (Work Itself) บุคลากรจะตองปฏิบัติงานที ่ตรงกับความรู

ความสามารถของตน เปนงานที ่ทาทายใหอยากปฏิบัติงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด   

เหมาะสมกับความรูความสามารถ งานที่ปฏิบัติตองมีสวนพัฒนาความรู และเพิ่มพูนประสบการณ            

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน งานท่ีปฏิบัติจะตองมีความทาทาย มีความอิสระ

ในการปฏิบัติงาน มีการสรางการมีสวนรวม มีความสะดวกสบายของสถานท่ี และสิ่งอำนวยความ

สะดวกอื่น ๆ  เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลว บุคลากรนั้นจะตั้งใจ ทุมเท และมุงม่ัน

ปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จไดตามท่ีองคการคาดหวัง 
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 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการหนึ่งๆ  ซึ่งในแตละ

องคการตองการใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและใหอำนาจบารมีมากขึ้น ไมใชวาบุคลกรทุกคน                 

มีความคาดหวังการที่จะมีความรับผิดชอบ และอำนาจบารมีที่เพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม มีบุคลากร

จำนวนมากท่ีปฏิบัติงานภายในองคการ ท่ีตองการท่ีจะมีความรับผิดชอบ และมีอำนาจหนาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากการเปนผูบังคับบัญชา ซึ่งจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ ่มขึ้น จากความคาดหวังวาจะได                

รับสิ่งเหลานี้จากการทุมเทในปฏิบัติงาน ดังนั้น  ผูบริหารควรใหมอบสิ่งเหลานี้แกทรัพยากรมนุษยใน

องคการ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและเปนพลังกระตุนศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในองคการ         

ไดแก การใหอำนาจหนาท่ี และการมอบความรับผิดชอบอยางเหมาะสม เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือ               

ในการจูงใจใหผูปฏิบัติงานดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5. ความกาวหนา (Advancement) บุคลากรทุกคนมีความปรารถนาที ่จะเจริญเต ิบโต              

หรือมีความเจริญกาวหนาในสายอาชีพภายในองคการ เพราะ พื้นฐานมนุษยนั ้น เปนสิ่งมีชีวิตที่มี

จุดมุงหมาย มีเปาหมายในชีวิต ดังนั้น การสรางความกาวหนาในการปฏิบัติงาน จึงเปนสวนสำคัญท่ี

สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น องคการตองมีการจัดการฝกอบรม การสรางการเรียนรู การหมุนเวียนงาน  

การสรางการรับรู การพัฒนา และการสรางประสบการณจากการปฏิบัติงาน สรางการรับรูถึงความ

ตองการที่จะไดรับการเลื่อนตำแหนงใหไปสูระดับที่สูงกวา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของทรัพยากรรมมนุษยในองคการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 สวนปจจัยท่ีทำใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job Dissatisfies) นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอม            

ที่อยูนอกเหนืองาน ซึ่ง Herzberg et al. เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) ประกอบ            

ไปดวย 

 1. นโยบายและการบริหารงาน (Organization Policy and Administration) การจัดการ 

และการบริหารงานขององคการซ่ึงสอดคลองกับนโยบายขององคการนั้น 

 2. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision – Technical) ความสามารถของผูบังคับบัญชา 

ในการดำเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารองคการ เทคนิคหรือรูปแบบที่ผู บริหารใชใน                

การปกครองหรือจูงใจใหผูปฏิบัติปฏิบัติตามความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 

 3. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship-Peers) เปนสัมพันธภาพ

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางเพ่ือนรวมงานดวยกันเอง ทั้งการติดตอสื่อสาร 

พูดคุย กริยา การแสดงออกที่เปนมิตรไมตรี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน                 

ใหความใสใจกัน ทั้งในเรื ่องงาน และเรื ่องสวนตัว สิ่งนี้จะเปนปจจัยที ่สำคัญที ่สงผลตอแรงจูงใจ                  

อาจกอใหเกิดความผูกพันเหมือนเครือญาติ มีการปฏิบัติงานเปนทีมท่ีดี 
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 4. สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน (Work Conditions) เปนสภาพทางกายภาพของสถานท่ี

ปฏิบัติงานหรือเก่ียวกับลักษณะของงาน เชน ความสะดวกสบายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน สถานท่ีตั้ง

ของท่ีปฏิบัติงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือ

ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมโดยรอบของสถานที่ปฏิบัติงาน แสงสวาง เสียง 

อากาศ ชั่วโมงในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 5. ผลประโยชนเกื ้อกูล (Interest and Benefit) เปนปจจัยค้ำจ ุนที ่ส งผลตอการจูงใจ 

ทรัพยากรมนุษย และมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน เพราะวา เงินเดือนหรือสวัสดิการตาง ๆ นั้นเปน              

สิ่งตอบแทนในการทุมเทปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ หากบุคลากรไดรับผลประโยชน

เกื้อกูลที่เปนมีความธรรมยอมสงผลดีตอการเพิ่มผลิตผลในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงาน               

ท่ีปฏิบัติ ทำใหเกิดตอความภักดีตอองคการตามมาดวย   

 6. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรในเรื่องชีวิตสวนตัว 

ซ่ึงมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

 7. สถานภาพของอาชีพ (Career Status) หมายถึง อาชีพงานท่ีปฏิบัตินั้น เปนท่ียอมรับนับถือ

ของสังคมโดยรวม ท้ังยังมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีแหงอาชีพดวย 

 8. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากร             

ท่ีมีตอความม่ันคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

 ทฤษฎีของเฮิรซเบิรกไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูบริหาร ตองมีทัศนะเกี่ยวกับงานของผูที่อยูใตบังคับ

บัญชาของตนใน 2 ประเด็น คือ สิ่งท่ีทำใหผูอยูใตบังคับบัญชามีความสุข และสิ่งท่ีทำใหผูใตบังคับบัญชา

ไมมีความสุขในงานที ่ปฏิบัติ และสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานที ่ด ีจะทำใหผลผลิตเพิ ่มข้ึน                

ปจจัยทั้งหมดนี้ เปนเพียงการปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานที่ปฏิบัติและปญหาเทานั้น ดังนั้น 

ปจจัยจูงใจจึงจะเปนสิ่งจูงใจและสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชาไดสรางผลิตผลในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น สรางทั้งประสิทธิภาพในการทำงานดวยความมุงมั่น ทุมเท อยางเต็มขีดความสามารถ และ               

สงมอบประสิทธิผลสูงสุด ผานคุณคาของผลงานตามท่ีองคการไดตั้งเปาหมายไว 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two Factors 

Theory) ผูศึกษาวิจัยสรุปความไดวา ความตองการของทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยภายนอกท่ีสามารถ

ควบคุมหรือแกไขได ซึ่งปจจัยแตละอยางนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยที่แยกออกจากกันอยาง

ชัดเจน คือ ปจจัยจูงใจที ่เกี ่ยวของกับงานที ่ปฏิบัติ วามีลักษณะเปนอยางไร มีความทาทายหรือ

ความกาวหนาในงานนั้นหรือไม ตองอาศัยความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด และอีกปจจัยหนึ่งคือ 

ปจจัยค้ำจุน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอแรงจูงใจ แตไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับงานนั้น ๆ 

เพียงแตมีอิทธิพลตอทรัพยากรมนุษยทางออม เชน ผลประโยชนเก้ือกูล ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน หรือนโยบายในการบริหารงาน และการปกครองบังคับบัญชา เปนตน 

สำหรับในสวนของทฤษฎีสององคประกอบของเฮิรซเบิรก ที่ไดกลาววา ปจจัยดานแรงจูงใจ เปนปจจัย
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ภายในของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทำงาน และปจจัยดานการบำรุงรักษา 

เปนปจจัยภายนอกท่ีปองกันไมใหทรัพยากรมนุษยเกิดความไมพึงพอใจในการทำงาน มีความเหมาะสม

กับการนำมาประยุกตใชในหนวยงานราชการ หรือองคการภาครัฐ ที่มีทรัพยากรที่ใชในการบริหาร 

อยางจำกัด และมีเหมาะสมกับหนวยงานที่มีลักษณะที่ใหบริการทางสังคม (Public Service) และ

เพื่อใหเกิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซ่ึง

ประสิทธิผลสูงสุดตอองคการตอไป ผูศึกษาวิจัยไดพิจารณา ทบทวนทฤษฎีนี้ เพื่อใชเปนสวนสำคัญใน

สรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework of Research) และมุ งศึกษาเพ่ือ

ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทรัพยากร

มนุษยในองคการ ก็คือ ขาราชการกองบิน 4 ซึ่งจะนำไปสูแนวทางในการสงเสริมแรงจูงใจการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบิน 4 และแผนในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  

 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 ผูศึกษาวิจัยไดเลือกแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two Factors Theory)  

มาประยุกตใชในการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ซ่ึงแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังภาพท่ี 1 

    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานบุคคล  

(Person Factors) 

1.  เพศ (Gender) 

2.  ช้ันยศ (Rank) 

3.  อายุงาน (Experience) 

4.  สถานภาพ (Status) 

5. ระดับการศึกษา (Education Level) 

6. เงินเดือน (Salary) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 

1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล     

(Achievement) 

2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) 

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself)  

4. ความรับผดิชอบ (Responsibility)  

5. ความกาวหนาและโอกาสท่ีจะไดรับความ

เจริญรุงเรือง (Advancement)   

ปจจัยค้ำจนุ (Hygiene Factors) 

6. นโยบายและการบริหารงาน (Organization 

Policy and Administration) 

7. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-

Technical) 

8. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 

(Interpersonal Relations - Peers)  

9. ความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน (Job 

Security and Working Conditions) 

    

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัย เรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ 

กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ                  

ชั้นยศ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา และเงินเดือน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ขาราชการกองบิน 4 จำนวน 222 คน จากนั้นผูศึกษาวิจัย ไดใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การ

ทดสอบสมมุติฐานเกี ่ยวกับคาเฉลี ่ยของประชากร 2 กลุ ม (Independent Sample T-Test) และ                 

การวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล  

ทางสถิติ ซ่ึงจะไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นยศ อายุงาน

สถานภาพ เงินเดือน และระดับการศึกษา ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 จำนวน และรอยละ ของขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

  1. เพศ (Gender)   

       ชาย 180 81.10 

       หญิง 42 18.90 

รวม 222 100 

  2. ชั้นยศ (Rank)   

       จาอากาศตรี – จาอากาศเอก 52 23.40 

       พันจาอากาศตรี – พันจาอากาศเอก 95 42.80 

       เรืออากาศตรี – เรืออากาศเอก 50 22.50 

       นาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก 25 11.30 

รวม 222 100 

  3. อายุงาน (Experience)   

       ต่ำกวา 5 ป 38 17.10 

       5 - 10 ป 43 19.40 

       11 - 15 ป 80 36.00 

       16 - 20 ป 52 23.40 

       21 ปข้ึนไป 9 4.10 

รวม 222 100 

4. สถานภาพ (Status)   
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ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

       โสด 129 58.10 

       สมรส 93 41.90 

รวม 222 100 

  5. ระดับการศึกษา (Education)   

       ต่ำกวาปริญญาตรี 113 50.90 

       ปริญญาตรี 94 42.30 

       สูงกวาปริญญาตรี 15 6.80 

รวม 222 100 

  6. เงินเดือน (Salary)   

       ต่ำกวา 15,000 บาท 43 19.40 

       15,000 – 30,000 บาท 121 54.50 

       30,000 บาทข้ึนไป 58 26.10 

รวม 222 100 

 
 ตารางที่ 4.1 จำนวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจาก

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวน และรอยละของกลุมตัวอยางทั้ง 222 คน จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล                

6 ขอมูล พบวา ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 81.10                 

เปนเพศหญิง จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ดานชั้นยศ ผูตอบแบบสอบถามมีชั้นยศระหวาง   

จาอากาศตรี - จาอากาศเอก จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.40 ชั้นยศระหวาง พันจาอากาศตรี - 

พันจาอากาศเอก จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 42.80 ชั้นยศระหวาง เรืออากาศตรี - เรืออากาศเอก 

จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และชั้นยศระหวาง นาวาอากาศตรี - นาวาอากาศเอก จำนวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 11.30 ดานอายุงาน ผูตอบแบบสอบถามมีอายุงานต่ำกวา 5 ป จำนวน  38 คน 

คิดเปนรอยละ 17.10 อายุงาน 5-10 ป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.40 อายุงาน 11-15 ป 

จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 36.00 อายุงาน 16-20 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.40 และ

อายุงาน 21 ปขึ ้นไป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.10 ดานสถานภาพ ผู ตอบแบบสอบถามมี

สถานภาพโสด จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 58.10 และมีสถานภาพสมรส จำนวน 93 คน คิดเปน

รอยละ 41.90 ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 

113 คน คิดเปนรอยละ 50.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.30            

และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.80 และดานเงินเดือน ผูตอบ

แบบสอบถามไดรับเงินเดือนต่ำกวา 15,000 บาท จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.40 ไดรับเงินเดือน 

15,000-30,000 บาท จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 54.50 และไดรับเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 

จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 26.10  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของขาราชการกองบิน 4 

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม  ดังตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 3.80 0.151 มาก 

    1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล  3.93 0.339 มาก 

    2. การไดรับการยอมรับนับถือ  3.89 0.287 มาก 

    3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  3.88 0.316 มาก 

    4. ความรับผิดชอบ  3.27 0.315 ปานกลาง 

    5. ความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงานและ 

       โอกาสท่ีจะไดรับความเจริญรุงเรือง  

4.05 0.385 มาก 

  ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 3.64 0.156 มาก 

    1. นโยบายและการบริหารงาน  3.37 0.303 ปานกลาง 

    2. การปกครองบังคับบัญชา  3.39 0.329 ปานกลาง 

    3. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  4.04 0.362 มาก 

    4. ความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน  4.00 0.328 มาก 

    5. ผลประโยชนเก้ือกูล  3.40 0.396 ปานกลาง 

รวม 3.72 0.116 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจ ของขอมูล

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 พบวา โดยภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบิน 4 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.116 

เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน พบวา แรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของขาราชการกองบิน 4 ในกลุมของปจจัยจูงใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.151 และในกลุมของปจจัยค้ำจุน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.64 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.156 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4  ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานการไดรับ

การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงานและ

โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ และดานความมั่นคง

และสภาพการปฏิบัติงาน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยท่ี 3.93, 3.89, 3.88, 4.05, 4.04 และ 4.00 

ตามลำดับ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.339, 0.287, 0.316, 0.385, 0.362 และ 0.328 ตามลำดับ ใน

สวนของดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดาน
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ผลประโยชนเกื ้อกูล อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยท่ี 3.27, 3.37, 3.39 และ 3.40 ตามลำดับ มี              

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.315, 0.303, 0.329 และ 0.396 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ และระดับของแรงจูงใจ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D.  ระดับ 

  1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล    
 

1.1 ทานมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานท่ีไปปฏิบัต ิ 3.93 0.796  มาก 

    1.2  ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดสำเร็จตามเปาหมาย

และระยะเวลาท่ีกำหนดไว 
4.10 0.798 

 
มาก 

    1.3 ทานใหความสำคัญกับงานหรือภารกิจท่ีปฏิบัตมิากกวาสิ่งอ่ืนใด 4.01 0.761  มาก 

    1.4 ผูบังคับบัญชามีความภาคภูมิใจในความสำเรจ็ของงานท่ี

ทานไดปฏิบัต ิ
4.19 0.675 

 
มาก 

    1.5 ทานมีความทุมเทกับการปฏิบัติงานแมจะตองปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากเวลาราชการ 
3.39 0.612 

 
ปานกลาง 

รวม 3.93 0.339  มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล (Achievement) 

พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ

บุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.339 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที ่สุด            

เปนอันดับแรก คือ ผูบังคับบัญชาภูมิใจในความสำเร็จของงานท่ีทานไดปฏิบัติ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675 ถัดมา คือ ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดสำเร็จตาม

เปาหมาย และระยะเวลาที่กำหนดไว ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.798 และทานใหความสำคัญกับงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติมากกวาสิ่งอื่นใด ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.01 มีคา 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.761 และทานมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ไดปฏิบัติ                    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.796 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ทานมีความทุมเทกับการปฏิบัติงานแมจะตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.39 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.612 
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  2. การไดรับการยอมรับนับถือ    
 

    2.1 ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 4.39 0.696 มากท่ีสุด 

    2.2 เพ่ือนรวมงานของทานช่ืนชม และพอใจในการปฏิบัติงาน

ของทาน 
4.16 0.796 มาก 

    2.3 ทานมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานใน

องคการของทาน 
3.33 0.584 ปานกลาง 

    2.4 ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจาก

ผูใตบังคับบัญชา 
3.39 0.582 ปานกลาง 

    2.5 ผูบังคับบัญชายกยอง และชมเชยในผลการปฏิบัติของทาน 4.18 0.419 มาก 

รวม 3.89 0.287 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) พบวา ระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก                 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.287 เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ 

ผลงานของทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.696 ถัดมา คือ ผูบังคับบัญชายกยองและชมเชยในผลการปฏิบัติของทาน ซึ่งมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.419 และเพื่อนรวมงานของทานชื ่นชม            

และพอใจในการปฏิบัติงานของทาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.16 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.796  

และทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจากผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 มี

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.582 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมีโอกาสไดแสดง

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานในองคการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.584 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
   

    3.1 ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีตรงกับตำแหนง และ

ความรูความสามารถของทาน 

4.45 0.498 มากท่ีสุด 

    3.2 ลักษณะงานของทานเปนงานท่ีมีความทาทาย แปลกใหม

และมีความนาสนใจ 

3.44 0.626 มาก 

    3.3 ทานมีความรูสึกสนุกไปกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี และ

งานไดรับมอบหมาย 

4.14 0.692 มาก 

    3.4 งานของทานเปนงานท่ีมีประโยชน มีความสำคัญ และมี

คุณคาตอองคการของทาน 

4.49 0.544 มากท่ีสุด 

    3.5 ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสใหทานไดใช

ความคิดรเิริม่สรางสรรค  

2.89 0.869 ปานกลาง 

รวม 3.88 0.316 มาก 

 
 จากตารางที ่ 4.5 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ (Work Itself) พบวา ระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก                  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.316 เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ                  

งานของทานเปนงานที่มีประโยชน มีความสำคัญและมีคุณคาตอองคการของทาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.49 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.544 ถัดมา คือ ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตรงกับ

ตำแหนง และความรูความสามารถของทาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.498 และทานมีความรู สึกสนุกไปกับการปฏิบัติงานในหนาที ่และงานไดร ับมอบหมาย                  

ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.14 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.692 และลักษณะงานของทานเปนงานที่มี

ความทาทาย แปลกใหมและมีความนาสนใจเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.626 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่มี

โอกาสใหทานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 

  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่สงตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

 
    1294  

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานความรับผิดชอบ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  4. ความรับผิดชอบ    
 

    4.1 ทานมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุผลสำเร็จ 

แมจะอยูนอกเหนือจากเวลาราชการ 

3.35 0.611 ปานกลาง 

    4.2 ทานสามารถเลือกใชวิธีการ และข้ันตอนตางๆ ในการปฏบัิตงิานดวย

ตัวของทานเองได 

3.01 0.770 ปานกลาง 

    4.3 ทานมีความรูสึกพึงพอใจ ท่ีไดรับมอบหมายงานท่ีไมเคยปฏบัิติมากอน 3.32 0.835 ปานกลาง 

    4.4 ทานมีความรูสึกพอใจท่ีไดรับมอบหมายงานท่ีบุคคลอ่ืนไมสามารถ

ปฏิบัติได 

3.00 0.861 ปานกลาง 

    4.5 ทานมีอิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

ผูบังคับบัญชา 

3.65 0.714 มาก 

รวม 3.27 0.315 ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่ 4.6 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานความรับผิดชอบ (Responsibility) พบวา ระดับแรงจูงใจ        

ในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.27 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.315 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ทานมีอิสระใน

การปฏิบัติงาน โดยปราศจากการแทรกแซงจากผู บังคับบัญชา ซึ ่งมีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.65 มีคา                      

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.714 ถัดมา คือ ทานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย                

ใหบรรลุผลสำเร็จ แมจะอยูนอกเหนือจากเวลาราชการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.611 และทานมีความรูสึกพึงพอใจท่ีไดรับมอบหมายงานท่ีมีความทาทายและไมเคย

ปฏิบัติมากอน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.32 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.835 และทานสามารถเลือกใช

วิธีการ และขั ้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดวยตัวของทานเองได มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.01 มีคา                   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.770 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมีความรูสึกพอใจท่ี

ไดรับมอบหมายงานที่บุคคลอื่นไมสามารถปฏิบัติได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.861 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับของ

แรงจูงใจ 

  5. ความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงาน และโอกาสท่ีจะไดรับความเจริญรุงเรือง  

    5.1 ทานมีโอกาสไดเรยีนรู ฝกฝนทักษะในการปฏิบัติงานท่ี

เพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถมากข้ึน  

4.00 0.764 มาก 

    5.2 งานในตำแหนงของทานมีโอกาสท่ีจะไดรับความ

เจริญกาวหนา  

4.24 0.726 มากท่ีสุด 

    5.3 ทานมีโอกาสท่ีจะไดรบัการเลื่อนตำแหนงงาน ตามขีด

ความสามารถของทาน 

4.16 0.783 มาก 

    5.4 ทานไดรับการสนับสนุนจากองคการในการฝกฝน อบรม 

หรือพัฒนา  

4.24 0.721 มากท่ีสุด 

    5.5 ทานไดรับการประเมินคาการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม   3.60 0.710 มาก 

รวม 4.05 0.385 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน และโอกาสที่จะ

ไดรับความเจริญรุ งเรือง (Advancement and Possibility of Growth) พบวา ระดับแรงจูงใจใน             

การปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน และโอกาสที่จะ

ไดรับความเจริญรุงเรือง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.385 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับ

แรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ทานไดรับการสนับสนุนจากองคการในการฝกฝน อบรม หรือ

พัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.721 และ งานในตำแหนงของทานมีโอกาสที่จะไดรับความกาวหนา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 มี                

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.726 ถัดมาคือทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง

งาน ตามทักษะ ความรูและขีดความสามารถของทาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.16 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.783 และทานมีโอกาสไดเรียนรู ฝกฝนทักษะในการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ

มากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.764 และรายขอที่มีคาเฉลี่ย               

นอยที่สุด คือ ทานไดรับการประเมินคาการปฏิบัติงานตามทักษะ ความรูและความสามารถอยางเปน

ธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.710 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานนโยบายและการบริหารงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  6. นโยบายและการบริหาร  
 

    6.1 องคการมีโครงสรางกำลังพลเหมาะสม  3.59 0.651 มาก 

    6.2 องคการใหความเปนอิสระในการตัดสินใจ 3.23 0.842 มาก 

    6.3 ทานไดมีโอกาสไดประชุม สัมมนา เพ่ือวางแผน และกำหนด

นโยบายในการบริหาร    

2.94 0.706 ปานกลาง 

    6.4 หนวยงานของทานมีนโยบายท่ีชัดเจน  3.64 0.655 มาก 

    6.5 องคการของทานมีการกำหนดบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

อยางเหมาะสม  

3.47 0.544 มาก 

รวม 3.37 0.301 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานนโยบายและการบริหารงาน (Organization Policy and 

Administration) พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานนโยบายและ

การบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.301 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจ

มากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ หนวยงานของทานมีนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.64 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.655 ถัดมาคือ องคการของทานมีโครงสราง และอัตรากำลัง

พลที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ               

3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.651 และองคการของทานมีการกำหนดบทบาทหนาท่ี                 

ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ไมมีความซ้ำซอนกัน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.47 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.544 และองคการของทานใหความเปนอิสระในการตัดสินใจตามแตละหนวยงานยอย ๆ                 

ในองคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.842 และรายขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด คือ ทานไดมีโอกาสไดประชุม สัมมนา เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในการบริหารของ

องคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.706 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานการปกครองบังคับบัญชา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  7. การปกครองบังคับบัญชา   
 

    7.1 ผูบังคับบัญชามีภาวะความเปนผูนำท่ีดี  3.68 0.755 มาก 

    7.2 ทานมีโอกาส หรือมีชองทางท่ีไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะดานการปกครอง 

3.13 0.756 ปานกลาง 

    7.3 หนวยงานของทานมีการเปดเผยขอมูลดานคาใชจายอยาง

โปรงใสและชัดเจน    

3.16 0.849 ปานกลาง 

    7.4 ผูบังคับบัญชาของทานมีความเปนกันเอง ใสใจในดานชีวิต

ความเปนอยูของทาน 

3.50 0.684 มาก 

    7.5 ผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถในการ

บริหารงาน  

3.48 0.568 มาก 

รวม 3.39 0.329 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) พบวา 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานการปกครองบังคับบัญชา อยู ใน                 

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.329 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปน

อันดับแรก คือ ผู บังคับบัญชาของทานมีภาวะความเปนผู นำที ่ดี ซึ ่งมีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.68 มีคา                   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.755 ถัดมา คือ ผูบังคับบัญชาของทานมีความเปนกันเอง และแสดงถึง

ความใสใจในดานชีวิตความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.684 และผู บังคับบัญชาของทานมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน                   

การปกครองบังคับบัญชา และมีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.48 มี

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.568 และหนวยงานของทานมีการเปดเผยขอมูลดานคาใชจาย                  

ในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ อยางโปรงใสและชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.849 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมีโอกาส หรือมีชองทางที่ไดแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการปกครองบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.13 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.756 
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

8. ความสัมพันธกับบุคคลในองคการ 
 

    8.1 ทานและเพ่ือนรวมงานมีความสมัครสมานสามัคคีในการ

ปฏิบัติงาน 
4.08 0.681 มาก 

    8.2 เพ่ือนรวมงานของทานใหความสนใจ ดูแลเอาใจใสทานท้ังในงาน 

และชีวิตสวนตัว 
4.10 0.707 มาก 

    8.3 เพ่ือนรวมงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ี

ไดรับมอบหมาย 
4.06 0.782 มาก 

    8.4 ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานของไดอยางมี

ความสุข 
4.00 0.790 มาก 

    8.5 ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กับเพ่ือนรวมงานท้ังในเวลางาน 

และเวลาสวนตัว 
3.93 0.790 มาก 

รวม 4.04 0.362 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ (Interpersonal 

Relations - Peers) พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในองคการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.362 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับ

แรงจูงใจมากที ่สุดเปนอันดับแรก คือ เพื่อนรวมงานของทานใหความสนใจ ดูแลเอาใจใสทานท้ัง             

ในเรื ่องการปฏิบัติงานและชีวิตความเปนอยูสวนตัว ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.707 ถัดมา คือ ทานและเพื่อนรวมงานมีความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัตงิาน 

ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.681 และผูเพื ่อนรวมงานของทาน                

ใหความรวมมือในการติดตอประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 

4.06 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.782 และทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน            

ของไดอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.790 และรายขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อนรวมงานทั้งในเวลางานและเวลา

สวนตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.790 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานความม่ันคงและสภาพการ

ทำงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

  9. ความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน  

    9.1 องคการของทานมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักของประชาชน และสังคม

โดยรอบ 

4.27 0.529 มากท่ีสุด 

    9.2 สภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงาน สะดวกสบาย เอ้ืออำนวย

ตอการปฏิบัติงาน 

3.36 0.804 ปานกลาง 

    9.3 ทานมีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคการ 4.00 0.840 มาก 

    9.4 เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานมีความพรอม มมีาตรฐาน และ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4.16 0.839 มาก 

    9.5 องคการของทานเปนองคการท่ีมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 4.20 0.621 มาก 

รวม 4.00 0.328 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน (Job Security and 

Working Conditions) พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานความ

มั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.328 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4               

ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ องคการของทานมีชื่อเสียง เปนที่รูจักของประชาชน 

และสังคมโดยรอบ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.529 ถัดมา คือ 

องคการของทานเปนองคการที่มีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.621 และเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีความพรอม มี

มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.16 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.839 และทานมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการของทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.840 และรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สภาพแวดลอมของสถานท่ี

ปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง อุณหภูมิ อากาศ มีความเหมาะสมและสะดวกสบาย เอื้ออำนวยตอการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804 
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในดานผลประโยชนเก้ือกูล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 

10. ผลประโยชนเกื้อกูล  
 

    10.1 เงินเดือนและสวัสดิการท่ีทานไดรับมีความเหมาะสมตาม

ความสามารถของทาน 

4.12 0.843 มาก 

    10.2 เงินเดือนและสวัสดิการทานท่ีไดรับ ทำใหทานมีชีวิตท่ีสุข

สบาย ไมตองหาอาชีพเสริม 

2.77 0.648 ปานกลาง 

    10.3 สวัสดิการท่ีทานไดรบัจากองคการ มีความคุมคา และ

เหมาะสมกับงานท่ีทานปฏิบัต ิ

4.12 0.773 มาก 

    10.4 คาเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ จากการออกราชการ

เพ่ิมเตมิ  เหมาะสมกับภารกิจท่ีไดรับ 

3.01 0.627 ปานกลาง 

    10.5 ผลการปฏบัิติงานของทานน้ัน สงผลตอการปรับข้ึน

เงินเดือน และการใหสิทธิประโยชน 

2.91 0.650 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.403 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานผลประโยชนเกื ้อกูล (Interests and Benefits) พบวา 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ดานผลประโยชนเกื ้อกูล อยู ในระดับ              

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.403 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับแรงจูงใจมากที่สุดเปนอันดับแรก 

คือ สวัสดิการที่ทานไดรับจากองคการ มีความคุมคาและเหมาะสมกับงานที่ทานปฏิบัติ ซึ่งมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.12 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.773 และ เงินเดือนและสวัสดิการที่ทานไดรับมี

ความเหมาะสมกับทักษะ ความรู ความสามารถของทาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.843 ถัดมา คือ คาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ จากการออกราชการเพิ่มเติม                  

มีความคุมคาและเหมาะสมกับภารกิจการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.01 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.627 และผลการปฏิบัติงานของทานนั ้น สงผลตอการปรับขึ ้นเงินเดือนและการใหสิทธิ

ประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.650 และรายขอ

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เงินเดือนและสวัสดิการทานที่ไดรับ ทำใหทานมีชีวิตที่สุขสบาย ไมตองหา

อาชีพเสริมเพ่ิมเติม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.648 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 โดยจำแนก

ตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นยศ สถานภาพ อายุงาน เงินเดือน และระดับการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามเพศ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพศ 

T SIG ชาย หญิง 

𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 

     1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล 3.91 0.337 4.01 0.339 1.778 0.077 

     2. การไดรับการยอมรับนับถือ 3.91 0.285 3.81 0.288 1.959 0.051 

     3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 3.88 0.324 3.87 0.282 0.158 0.875 

     4. ความรับผิดชอบ 3.30 0.307 3.14 0.320 2.966 0.003* 

     5. ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 4.02 0.377 4.15 0.407 1.896 0.059 

     6. นโยบายและการบริหารงาน 3.39 0.314 3.31 0.247 1.553 0.122 

     7. การปกครองบังคับบัญชา 3.40 0.335 3.34 0.301 1.033 0.303 

     8. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 4.08 0.348 3.84 0.360 3.964 0.001* 

     9. ความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน 4.02 0.321 3.91 0.346 1.919 0.056 

     10. ผลประโยชนเก้ือกูล 3.41 0.402 3.37 0.369 0.589 0.556 

รวม 3.73 0.112 3.68 0.126 2.848 0.005* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

 จากตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

จำแนกตามเพศ (Gender) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

เพศชาย มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู ในระดับมาก ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย 3.73 มีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.112 และ เพศหญิง มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงคิดเปนคาเฉลี่ย 

3.68 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.126 เมื ่อทำการทดสอบคาเฉลี่ย พบวา ขาราชการกองบิน 4            

เพศชาย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศชาย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง ในดานความ

รับผิดชอบ และดานความสัมพันธกับบุคคลในองคการ อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ เพศชาย               

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง ในดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานการ

ไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงานและ

โอกาสที ่จะไดรับความเจริญรุงเรือง ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา            

ดานความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน และดานผลประโยชนเกื้อกูล อยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ 

0.05 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามชั้นยศ 

แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ช้ันยศ 

F SIG 

จาอากาศตรี 

– 

จาอากาศเอก 

พันจาอากาศตรี 

– 

พันจาอากาศเอก 

เรืออากาศตร ี

– 

เรืออากาศเอก 

นาวาอากาศตร ี

– 

นาวาอากาศเอก 

 𝒙𝒙𝒙 S.D.  𝒙𝒙𝒙 S.D.  𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 

1. ความสำเร็จ  3.98 0.324 3.88 0.358 3.95 0.347 3.94 0.268 1.339 0.263 

2. การยอมรับนับถือ  3.81 0.288 3.89 0.288 3.96 0.300 3.94 0.212 2.657 0.049* 

3. ลักษณะของงาน  3.87 0.293 3.88 0.291 3.88 0.392 3.88 0.306 0.039 0.990 

4. ความรับผดิชอบ  3.12 0.302 3.29 0.285 3.35 0.290 3.30 0.405 5.646 0.001* 

5. ความกาวหนา  4.10 0.422 4.07 0.353 3.96 0.420 4.01 0.329 1.561 0.200 

6. นโยบายบริหาร  3.30 0.236 3.40 0.316 3.34 0.349 3.50 0.232 3.186 0.025* 

7. การปกครอง  3.33 0.309 3.36 0.335 3.44 0.297 3.52 0.379 2.488 0.061 

8. ความสัมพันธ  3.86 0.337 4.02 0.363 4.18 0.317 4.18 0.336 5.022 0.002* 

9. ความมั่นคง  3.93 0.335 4.01 0.340 4.06 0.300 3.96 0.311 1.381 0.249 

10. ผลประโยชน  3.38 0.365 3.51 0.416 3.24 0.351 3.30 0.342 6.119 0.001* 

รวม 3.67 0.125 3.73 0.120 3.74 0.098 3.76 0.086 4.928 0.002* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05         
 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

จำแนกตามชั้นยศ (Rank) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบตัิงานของขาราชการกองบิน 4 ท่ีมี

ชั้นยศ จาอากาศตรี – จาอากาศเอก, พันจาอากาศตรี – พันจาอากาศเอก, เรืออากาศตรี – เรืออากาศ

เอก และนาวาอากาศตรี – นาวาอากาศเอก มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงคิดเปน

คาเฉลี่ย 3.67, 3.73, 3.74 และ 3.76 ตามลำดับ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.125, 0.120, 0.098 

และ 0.086 ตามลำดับ และเม่ือทดสอบคาเฉลี่ย พบวา ชั้นยศท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ชั้นยศท่ีแตกตาง

กัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบาย

และการบริหารงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ และดานผลประโยชนเกื ้อกูล          

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 สวนชั้นยศท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดาน

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในตำแหนง

หนาที ่การงานและโอกาสที่จะไดรับความเจริญรุ งเรือง  ดานการปกครองบังคับบัญชา และดาน             

ความม่ันคงและสภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามอายุงาน 

แรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงาน 

อายุงาน 
F SIG 

ต่ำกวา 5 ป 5 - 10 ป 11 - 15 ป 16 - 20 ป 21 ปขึ้นไป 

𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D.   

1. ความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงาน  

4.00 0.345 3.99 0.310 3.84 0.353 3.94 0.335 4.02 0.211 2.422 0.049* 

2. การไดรับการ

ยอมรับนับถือ  

3.81 0.269 3.88 0.300 3.88 0.286 3.97 0.289 3.96 0.219 1.999 0.096 

3. ลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ  

3.86 0.275 3.87 0.317 3.89 0.288 3.89 0.387 3.87 0.332 0.100 0.982 

4. ความรับผิดชอบ  3.10 0.282 3.21 0.293 3.32 0.296 3.36 0.335 3.22 0.338 5.059 0.001* 

5. ความเจริญกาว 

หนาในอาชีพ  

4.17 0.403 4.08 0.381 4.04 0.369 3.95 0.396 3.96 0.279 2.131 0.078 

6. นโยบายการ

บริหารงาน  

3.31 0.245 3.38 0.302 3.35 0.313 3.43 0.325 3.58 0.211 2.193 0.071 

7. การปกครองบังคับ

บัญชา  

3.30 0.300 3.45 0.370 3.35 0.289 3.46 0.353 3.44 0.357 2.036 0.090 

8. ความสัมพันธ

บุคคล  

3.85 0.370 3.87 0.367 4.08 0.325 4.22 0.286 4.20 0.346 5.053 0.001* 

9. ความมั่นคงและ

สภาพทำงาน  

3.91 0.334 4.02 0.354 4.02 0.313 4.02 0.310 3.93 0.400 1.034 0.391 

10. ผลประโยชน

เกื้อกูล  

3.36 0.348 3.55 0.427 3.45 0.396 3.26 0.375 3.22 0.211 4.268 0.002* 

รวม 3.67 0.124 3.73 0.137 3.72 0.107 3.75 0.103 3.74 0.049 3.229 0.013* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

จำแนกตามอายุงาน (Experience) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองบิน 4 ที่มีอายุงานต่ำกวา 5 ป, 5-10 ป, 11-15 ป, 16-20 ป และ 21 ป ขึ้นไป มีระดับแรงจูงใน   

การปฏิบัติงานอยู ในระดับมาก ซึ ่งคิดเปนคาเฉลี ่ย 3.67, 3.73, 3.72, 3.75 และ 3.74 ตามลำดับ               

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.124, 0.137, 0.107, 0.103 และ 0.049 ตามลำดับ และเมื่อทำการ

ทดสอบคาเฉลี่ย พบวา ขาราชการกองบิน 4 ที่มีอายุงานที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการกองบิน 

4 ที่มีอายุงานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล     

ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  และดานผลประโยชนเก้ือกูลแตกตาง

กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และ ขาราชการกองบิน 4 ที่มีอายุงานแตกตางกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดร ับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ ดาน
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ความกาวหนา ในหนาที่การงานและโอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง ดานนโยบายและการบริหารงาน 

ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามสถานภาพ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สถานภาพ 

T SIG โสด สมรส 

𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 

     1. ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 3.91 0.332 3.95 0.350 0.830 0.408 

     2. การไดรับการยอมรับนับถือ 3.89 0.297 3.90 0.274 0.215 0.830 

     3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 3.86 0.331 3.90 0.296 0.907 0.365 

     4. ความรับผิดชอบ 3.21 0.318 3.31 0.304 2.228 0.027* 

     5. ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 3.95 0.376 4.18 0.358 4.595 0.001* 

     6. นโยบายและการบริหารงาน 3.39 0.305 3.36 0.302 0.651 0.516 

     7. การปกครองบังคับบัญชา 3.40 0.313 3.38 0.352 0.280 0.780 

     8. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 4.07 0.355 3.98 0.368 1.870 0.063 

     9. ความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน 3.98 0.309 4.02 0.352 0.969 0.334 

     10. ผลประโยชนเก้ือกูล 3.31 0.359 3.52 0.414 4.009 0.002* 

รวม 3.71 0.116 3.74 0.114 2.182 0.030* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       

 
 จากตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

จำแนกตามสถานภาพ (Status) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 

4 ที่มีสถานภาพโสด มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย 3.71 มีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.116 และ สถานภาพสมรส มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ซึ ่งคิดเปนคาเฉลี ่ย 3.74 มีคาเบี ่ยงเบนมาตรฐานอยู ท่ี 0.114 เมื ่อทำการทดสอบคาเฉลี่ย พบวา 

ขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาสถานภาพสมรส อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยเมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการกองบิน 4 ที่มี

สถานภาพโสดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาสถานภาพสมรส ในดานความรับผิดชอบ ดาน

ความกาวหนาและโอกาสท่ีจะไดรับความเจริญรุงเรือง และดานผลประโยชนเก้ือกูล อยางมีนัยสำคัญท่ี

ระดับ 0.05 และขาราชการกองบิน 4 ท่ีมีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาสถานภาพ

สมรส ในดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ

ของงานท่ีปฏิบัติ ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลในองคการ และดานความม่ันคงและสภาพการปฏิบัติงาน อยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามระดับการศึกษา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา 

F SIG 
ต่ำกวา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี 

𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 

    1. ความสำเร็จในการทำงาน  3.96 0.328 3.89 0.355 3.91 0.320 1.118 0.329 

    2. ไดรับการยอมรับนับถือ  3.89 0.288 3.89 0.296 3.87 0.235 0.062 0.940 

    3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  3.92 0.284 3.85 0.348 3.77 0.320 1.953 0.144 

    4. ความรับผิดชอบ  3.23 0.305 3.31 0.321 3.27 0.344 1.762 0.174 

    5. ความกาวหนาในอาชีพ  4.08 0.391 4.01 0.384 4.00 0.338 0.936 0.394 

    6. นโยบายการบริหารงาน  3.38 0.292 3.36 0.325 3.43 0.249 0.282 0.755 

    7. การปกครองบังคับบัญชา  3.37 0.338 3.41 0.314 3.47 0.360 0.813 0.445 

    8. ความสัมพันธบุคคล  3.98 0.384 4.12 0.332 3.93 0.269 4.777 0.009* 

    9. ความมั่นคงและสภาพงาน  4.01 0.328 3.99 0.322 3.93 0.375 0.446 0.641 

    10. ผลประโยชนเก้ือกูล  3.45 0.420 3.37 0.354 3.21 0.403 2.910 0.057 

รวม 3.73 0.119 3.72 0.115 3.68 0.101 1.107 0.332 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการขาราชการ

กองบิน 4 จำแนกตามระดับการศึกษา (Education Level) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับการศึกษา ต่ำกวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวา

ปริญญาตรี มีระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย 3.73, 3.72 และ 3.68 

ตามลำดับ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.119, 0.115 และ 0.101 ตามลำดับ และเม่ือทดสอบคาเฉลี่ย 

พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติที ่ระดับ 0.05 เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการกองบิน 4 ที่มีชั ้นยศแตกตางกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ   

ที่ระดับ 0.05 และขาราชการกองบิน 4 ที่มีชั้นยศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดาน

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและโอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง        

ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน 

และดานผลประโยชนเก้ือกูลแตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จำแนกตามเงินเดือน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เงินเดือน 

F SIG 
ต่ำกวา 

15,000 บาท 

15,000 ถึง 

30,000 บาท 

30,000 

บาทขึ้นไป 

𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 𝒙𝒙𝒙 S.D. 

    1. ความสำเร็จในการทำงาน  3.89 0.316 3.92 0.364 3.96 0.302 0.418 0.659 

    2. ไดรับการยอมรับนับถือ  3.85 0.275 3.89 0.272 3.92 0.324 0.903 0.407 

    3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  3.88 0.350 3.88 0.287 3.88 0.353 0.010 0.990 

    4. ความรับผิดชอบ  3.17 0.302 3.31 0.320 3.24 0.300 3.531 0.031* 

    5. ความกาวหนาในอาชีพ  4.14 0.453 4.03 0.357 4.00 0.383 1.687 0.187 

    6. นโยบายการบริหารงาน  3.35 0.283 3.36 0.308 3.42 0.308 0.928 0.397 

    7. การปกครองบังคับบัญชา  3.31 0.290 3.40 0.340 3.43 0.330 1.663 0.192 

    8. ความสัมพันธบุคคล  3.97 0.361 4.02 0.343 4.11 0.395 1.985 0.140 

    9. ความมั่นคงและสภาพงาน  3.96 0.333 4.01 0.330 3.99 0.323 0.366 0.694 

    10. ผลประโยชนเก้ือกูล  3.41 0.332 3.45 0.414 3.29 0.382 3.434 0.034* 

รวม 3.69 0.127 3.73 0.115 3.72 0.109 1.476 0.231 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
 
 จากตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

จำแนกตามเงินเดือน (Salary) พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 

ที่มีระดับเงินเดือน ต่ำกวา 15,000 บาท, 15,000 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป มีระดับ           

แรงจูงในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ย 3.69, 3.73 และ 3.72 ตามลำดับ มีคา

เบี ่ยงเบนมาตรฐานอยู  ท่ี 0.127, 0.115 และ 0.109 ตามลำดับ และเมื ่อทดสอบคาเฉลี ่ย พบวา 

ขาราชการกองบิน 4 ที่มีเงินเดือนแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการกองบิน 4 ที่มีเงินเดือน

แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบ และดานผลประโยชนเกื ้อกูล           

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และ ขาราชการกองบิน 4 ท่ีมีเงินเดือนแตกตางกัน มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ในดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ              

ดานลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในหนาที ่การงานและโอกาสที ่จะไดร ับความ

เจริญรุงเรือง ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลในองคการ และดานความมั่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญท่ี 

ระดับ 0.05 
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5. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมุติฐานท่ี 1 ขาราชการกองบิน 4 ท่ีเปนเพศชาย จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศ

หญิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ยอมรับสมมุติฐาน โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติ               

เทากับ 0.005 

 สมมุติฐานท่ี 2 ขาราชการกองบิน 4 ที่มีชั้นยศแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ยอมรับสมมุติฐาน โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติ

เทากับ 0.002 

 สมมุติฐานท่ี 3 ขาราชการกองบิน 4 ที่มีอายุงานแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ยอมรับสมมุติฐาน โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติ

เทากับ 0.013 

 สมมุติฐานท่ี 4 ขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพโสดจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวา

สถานภาพสมรส อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ยอมรับสมมุติฐาน โดยมีคานัยสำคัญทาง

สถิติ เทากับ 0.103 

 สมมุติฐานท่ี 5 ขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ปฏิเสธสมมุติฐาน โดยมีคา

นัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.332 

 สมมุติฐานท่ี 6 ขาราชการกองบิน 4 ท่ีมีเงินเดือนแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เทากับวา ปฏิเสธสมมุติฐาน โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติ

เทากับ 0.231 

 อภิปรายผลการศึกษา 

 อภิปรายผลสรุปตามวัตถุประสงขอท่ี 1. เพื ่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4 สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ไดดังตอไปนี้  

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม โดย

ภาพรวมมีระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื ่อพิจารณารายกลุมพบวา                

ทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนมีระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พันโทสุรศักดิ์ นนทพรหม (2550) เรื่อง ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ กรมกำลังพลทหารบก ที่พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ กรมกำลังพลทหารบก ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานปจจัย
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จูงใจ และปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมาก โดยเมื่อผูศึกษาวิจัย พิจารณาแยกเปนรายดานของแรงจูงใจ                

ในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 จะสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังตอไปนี้ 

 ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจใน                 

การปฏิบัติงานอยู ในระดับมาก อภิปรายไดว า ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญมีความตั ้งใจใน                  

การปฏิบัติงานใหสำเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกรอบระยะเวลาที่ไดกำหนดไวเปนอยางดี                  

มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานท่ีไดปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานของ

ทุกคน และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น ขาราชการสวนใหญมีความทุมเทและ                

มีความจริงจังในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในชวงเวลาราชการและเวลาปฏิบัติงาน อาจเปนเพราะวา 

ขาราชการกองบิน 4 นั้นไดรับการปลูกฝงใหเห็นความสำคัญของงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนภารกิจ

ที่ไดรับจากองคการมาเปนอยางดี รวมถึงองคการมุงใหความสำคัญใน เรื่อง การจัดสรรเวลาสวนตัว              

กับเวลาการปฏิบัติงาน (Work-Life Balance) เพื ่อใหขาราชการไดมีความทุ มเท และจริงจังใน                 

การปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีองคการกำหนดไว ไดมีเวลาชีวิตความเปนอยูสวนตัวนอกเหนือจากเวลา

งาน ไดมีเวลาพัก และผอนคลายอยางเต็มท่ี เปนสวนหนึ่งที ่จะสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้นเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงาน ประกอบกับองคการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และกรอบ

ระยะเวลาไวอยางชัดเจน (Timeline in Working Plan) ยิ่งสงผลใหเกิดแรงกระตุน ความตั้งใจใน              

การปฏิบัติงานใหสำเร็จตามแผนการปฏิบัติ วัตถุประสงค เปาหมาย และกรอบระยะเวลาที่ตั ้งไว 

ประกอบกับเมื่อการปฏิบัติงานตาง ๆ นั้น ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและมีภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการทุกคน ก็ยอมสงเสริมและสรางความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ไดปฏิบัติ               

มากยิ่งข้ึนตามไปดวย 

 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู 

ในระดับมาก อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน

อยางดีทั้งจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รวมถึงการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดรับการยอมรับ ชมเชย

จากผู บังคับบัญชาในระดับมากที ่สุด แสดงใหเห็นถึงความใสใจ การใหความสำคัญ และการให               

การยอมรับนับถือในทักษะฝมือ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 จาก

ผูบังคับบัญชา รวมไปถึงเพื่อนรวมงานที่ใหการยอมรับนับถือ ใหความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกัน              

และกัน รวมชื่นชมยินดี และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล สวนหนึ่งเปน เพราะ 

องคการมุงเนนปลูกฝงระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส การเคารพ ยกยองนับถือ และการใหเกียรติซ่ึง       

กันและกันเปนพื้นฐานขององคการตามแบบธรรมเนียมทหาร นอกจากนี้ ขาราชการกองบิน 4 ยังมี

โอกาสไดแสดงความคิดเห็นที่จำเปนตอการปฏิบัติงานขององคการบางเปนบางครั้งคราว อาจจะเปน

เพราะ รูปแบบการปกครองบังคับบัญชาในระบบทหารนั้น บางครั้งผู บังคับบัญชาอาจจะมีอัตตา                  

มีความถือตน ถือชั้นยศ ถือตำแหนง ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล                  

ท่ีสามารถสั่งการ ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด และเด็ดขาดไดตามวัฒนธรรมองคการของ
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ระบบทหาร และอาจเปนสวนสำคัญท่ีปดก้ันการติดตอสื่อสาร และการสรางการมีสวนรวมในปฏิบัติงาน 

ผานการรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะบางประการที่สำคัญในการปฏิบัติงานจากผูใตบังคับบัญชา              

ในบางครั้งคราว ผลของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในประเด็นของความรวมมือเปนอยางดีใน              

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชานั้น อยูในระดับปานกลาง อาจเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง เรื่อง 

โอกาสท่ีจะไดแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชาของตนนั้นเอง 

 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู             

ในระดับมาก อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตรงกับ

ตำแหนง และความรูความสามารถของแตละบุคคล เพราะวาการคัดเลือกบุคลากรเขาบรรจุ และ

ปฏิบัติงานกับองคการนั้น มุงเนนในเรื่องของคุณสมบัติ (Job Specification) อาทิเชน ระดับการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีสำเร็จ หรือมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ และมีขอกำหนดเพ่ิมเติม (Job Requirement) อาทิ

เชน ประสบการณในการทำงาน ที่มีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี และงานที่ไดรับมอบหมาย              

จากองคการตามที่องคการกำหนดเอาไวอยางชัดเจน ประกอบกับลักษณะของงานที่ไดปฏิบัตินั้น                   

มีคุณคา มีความสำคัญ และมีประโยชนตอองคการเปนอยางมาก ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญ                   

รูสึกสนุกสนาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี เต็มใจ โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย สวนหนึ่งเปน

เพราะ ปฏิบัติงานที่ตนเองถนัด ตรงตามความเชี่ยวชาญ และขีดความสามารถสวนบุคคล ลักษณะ                 

ของงานมีความโดดเดน ทาทายและแปลกใหม มีความนาสนใจเปนอยางมาก แตกตางจากการ

ปฏิบัติงานอื่นทั่วไป เพราะ เปนงานที่ความเฉพาะเจาะจงและตองอาศัยเทคนิคที่ไดรับการเรียนรู    

ฝกฝนมาโดยเฉพาะ เสมือนเปนการเปดโอกาส และประสบการณใหมในการปฏิบัติงาน ใหกับ

ขาราชการกองบิน 4 อาทิเชน การปฏิบัติงานกับเครื ่องบินรบสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ                      

การสนับสนุนและควบคุมการบัญชาการรบทางอากาศ การใหบริการเครื่องฝกจำลองการณบินรบทาง

อากาศ เปนตน เพ่ือใหขาราชการกองบิน 4 มีโอกาสเขามาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพ่ือองคการ

และสังคมประเทศอยางภาคภูมิใจ ประกอบกับองคการมีการกำหนดงาน หรือภารกิจที่แบงแยก                 

ตามหนวยงานยอยในองคการไวอยางชัดเจน มีรายละเอียดของงาน (Job Description) ที่เหมาะสม

ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัตินั้น ๆ แตลักษณะของงานที่ปฏิบัตินั้น โดยสวนใหญเปนงานที่ตองปฏบิัติ

ตามกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการตามคูมือ เอกสารเทคนิคที่กำหนดไว ถึงแมจะมีความทาทาย มี                

ความแปลกใหม นาสนใจมากเทาใด แตโอกาสที่ขาราชการกองบิน 4 จะไดใชความคิดสรางสรรคของ

ตนเอง มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานนั้น คอนขางมีขอจำกัดอยูพอสมควร  

 ดานความรับผิดชอบ พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ             

ปานกลาง อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญมีอิสระในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการ

แทรกแซงจากผูบังคับบัญชา เปนเพราะวา ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการปฏิบัติงาน ประกอบ

งานที่ปฏิบัติโดยสวนใหญ มีขั้นตอนวิธีการ กระบวนการในการปฏิบัติที่เปนตามคูมือ เอกสารเทคนิคท่ี

กำหนดไวเฉพาะเจาะจง เพียงแตองคการสรางมาตรการในการกำกับดูแล ใหการปฏิบัติงานในภาพรวม
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เปนไปตามมาตรฐานของงานในแตละสวน ใสใจในการกำกับดูแลในดานการบริหาร แตไมเขามา

แทรกแซงการปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ใหบรรลุผลสำเร็จ แมจะอยู

นอกเหนือจากเวลาราชการ ยังมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตรงสวนนี้ไมมากเทาที่ควร อันเนื่องมาจาก

องคการมุ งใหความสำคัญใน เรื ่อง การจัดสรรเวลาสวนตัวกับเวลาการปฏิบัติงาน (Work-Life 

Balance) จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคการดังที่ไดกลาวมาเบื้องตนแลว มีขอจำกัดใน เรื่อง การเลือกใช

วิธีการ และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดวยตัวเองได เพราะ องคการไมอยากใหเกิดขอผิดพลาด 

เพิ่มความเสี่ยง หรือพฤติกรรมของการปฏิบัติงานที ่ไมเปนไปตามหลักการ เอกสารคูมือ อันเปน                 

สวนหนึ่งของการนำมาซึ่งความไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) อาทิเชน กระบวนการขั้นตอนใน

การซอมบำรุงรักษาเครื่องบินตามวงรอบอายุการใชงานที่กำหนดไวในเอกสารคูมือ ขาราชการตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด เปนตน ขาราชการที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในดานนี้ จะตองปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่เอกสารเทคนิค หรือคูมือกำหนดไวอยางเครงครัด จะขามขั้นตอน หรือเลือกใชตามวิธีการ  

ของแตละบุคคลไมได นั่นหมายถึง ความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินของทางราชการทันที 

ประกอบกับความรูสึกพึงพอใจ ที่ไดรับมอบหมายงานที่ไมเคยปฏิบัติมากอน และความรูสึกพึงพอใจ                   

ท่ีไดรับมอบหมายงานท่ีบุคคลอ่ืนไมสามารถปฏิบัติไดนั้น อยูเพียงแคระดับปานกลางเทานั้น อาจเปนผล

มากจากการที ่ผู บริหารไมคอยไดมอบหมายงานเหลานี ้ใหแกขาราชการกองบิน 4 ไดปฏิบัติมาก

เทาที่ควร (Job Rotation) สวนใหญจะเปนงานประจำ ในรูปแบบเดิม แตเพิ่มในสวนของความเปนมือ

อาชีพ ความเชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงานนั้น ๆ ผานกระบวนการฝกฝน อบรม ใหความรูและพัฒนา

มากขึ ้นตามแผนพัฒนาสายงานอาชีพ (Career Path Development) ที่ไดกำหนดไวเปนขั ้นตอน               

เปนแบบแผนที่ชัดเจน มากกวาการมอบหมายงานที่ไมเคยปฏิบัติมากอน หรือ งานที่บุคคลอื่นไม

สามารถปฏิบัติได ซ่ึงอาจจะอยูนอกเหนืองานท่ีกำหนดไวตามแผนงานนั้น ๆ 

 ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และโอกาสท่ีจะไดรับความเจริญรุงเรือง พบวา ขาราชการ

กองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญ                

มีโอกาสไดรับความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน ตามสายงานอาชีพที่ตนเองไดปฏิบัติเปนอยางดี 

มีโอกาสไดรับการเลื่อนขั้น เลื ่อนตำแหนงงาน ตามทักษะ ความรูความสามารถของแตละบุคคล                   

มีการประเมินคาการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมตามขีดความสามารถ มีโอกาสไดรับการเรียนรู อบรม 

ฝกฝน ทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะดานที่สูงขึ ้น ตามแผนการพัฒนาสายงานอาชีพที่องคการได

กำหนดไวอยางชัดเจน ไดรับการสนับสนุนจากองคการในการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 

เชน การสงไปอบรมศึกษา หรือดูงานจากประเทศผูผลิตเทคโนโลยีดานการบิน เปนตน ทั้งหมดนี้เปน

เพราะวา ดานการประเมินคาการปฏิบัติงานนั้น มีการประเมินคาที่เปนธรรม และคลอบคลุมรอบดาน 

ทั้งการประเมินจากเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา มีหลักเกณฑการใหคะแนนท่ี

เปนธรรม และมีรายละเอียดที่กำหนดไวชัดเจน อีกทั้ง องคการมุงสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาในดานความรูความสามารถของขาราชการทุกคน โดยการใหทุนการศึกษา หรือจัดกิจกรรม               

การอบรมใหความรูอยางตอเนื่องตามแผนงานและโครงการตาง ๆ ที่ไดกำหนดไว ในดานตำแหนง
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หนาท่ีความรับผิดชอบนั้น มีการระบุทักษะ หรือความรูความสามารถท่ีตองการเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ี

พึงประสงคไวอยางชัดเจนตามแผนงานขององคการ ขาราชการกองบิน 4 ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ

เจริญเติบโต และมีความตองการที่จะเจริญกาวหนาในสายอาชีพภายในองคการของตนเอง เพราะ 

พื้นฐานมนุษยนั ้นเปนสิ ่งมีชีวิตที ่มีจุดมุ งหมาย และมีเปาหมายในชีวิต ดังนั ้น การที ่องคการให

ความสำคัญในการสรางความกาวหนาในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงจังเชนนี้ จึงเปนสวนท่ี

สำคัญยิ่งในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ใหอยูในระดับมากตามไปดวย   

 ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับปานกลาง อภิปรายไดวา องคการกองบิน 4 มีนโยบายท่ีชัดเจนใหขาราชการกองบิน 4 ถือปฏิบัติ

เปนรูปแบบเดียวกัน มีแบบธรรมเนียมทหารที่ไดรับการปลูกฝง และฝกฝนอยางตอเนื่อง เปนพื้นฐาน

เบื้องตนแกขาราชการทุกคน มีการกำหนดแบบแผนของการบริหารงาน และมาตรการในการกำกับดูแล

ปฏิบัติงานไวอยางละเอียดครอบคลุม ตลอดจนบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานตาง ๆ นั้น ไดถูกกำหนด

ไวอยางเหมาะสม ไมมีความซ้ำซอนกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ สภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะของ

งานท่ีปฏิบัติ รวมไปถึงขอบเขตอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและอัตรากำลังพลขององคการ 

มีความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและภารกิจที่องคการไดรับมอบหมาย การบริหารมุงเนน            

การใหความเปนอิสระในการตัดสินใจในการจัดการ การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตามแตละ

หนวยงานยอย ๆ ในองคการภายใตขอบเขตหนาที่ที่ระบุไวอยางชัดเจน บนพื้นฐานของมาตรการและ

นโยบายที่องคการกำหนดไว แตสวนสำคัญที่ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการ

บริหารอยูในระดับปานกลาง เปนผลมาจากการสรางการมีสวนรวมในการกำหนดรูปแบบนโยบายของ

ขาราชการกองบิน 4 นั้น ผูบริหารใหความสำคัญดานการมีสวนรวมในองคการไมเพียงพอ ขาราชการ

กองบิน 4 สวนใหญไมคอยไดมีโอกาสประชุมรวม สัมมนา เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในการ

บริหารขององคการ จึงทำใหโอกาสที่จะไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค ขอควร

ปรับปรุงตาง ๆ ตอนโยบายการบริหารขององคการนั้นลดลง การประชุมสัมมนา เพื่อวางแผนและ

กำหนดนโยบายในการบริหารขององคการสวนใหญจะพิจารณาเฉพาะ ผูบริหารองคการเพียงเทานั้น 

รูปแบบของนโยบายจึงเปนแบบของการสั่งการจากผูบริหารระดับสูงขางบนลงมาสูผูปฏิบัติงานดานลาง 

(Top-Down Policy) ผานรูปแบบนโยบายหรือมาตรการ การดำเนินกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ โดย

ไมไดมุงเนนหรือใหความสำคัญใน เรื่อง การสรางการมีสวนรวม เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนรับฟง 

ปญหาขอขัดของ ขอเสนอแนะ ความรูสึก ความคิด ทัศนคติ และแรงจูงใจตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือ

องคการ อันเปนสวนสำคัญที่จะทำใหทรัพยากรมนุษยในองคการสามารถปฏิบัติงานโดยอยางพึงพอใจ 

เกิดความทุมเท มุงม่ันตั้งใจอยางเต็มกำลังความสามารถตอไปได 

 ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับปานกลาง อภิปรายไดวา ผูบังคับบัญชาของขาราชการกองบิน 4 มีภาวะความเปนผูนำที่ดี มี

ความเปนกันเอง แสดงถึงความใสใจในดานชีวิตความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา ทำใหสามารถใช
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เทคนิค หรือรูปแบบการปกครอง โดยการจูงใจใหผูปฏิบัติ ปฏิบัติตามความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา

ไดอยางดีเยี่ยม ประกอบกับผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถในการบริหารงาน การปกครองบังคับ

บัญชา และมีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ เพราะ กระบวนการในการข้ึนตำแหนง

เปนผูบริหารในระดับตาง ๆ ขององคการนั้น ตองเพียบพรอมไปดวยคุณสมบัติที่ทางองคการกำหนดไว

อยางครบถวน มีการคัดเลือก คัดกรองอยางละเอียดเพื ่อใหไดผ ู ที ่มีความเพียบพรอมมากที ่สุด                   

ตามความเหมาะสมในแตละตำแหนงงานดานการปกครองบังคับบัญชา แตโดยสวนใหญขาราชการ

กองบิน 4 ยังขาดโอกาส หรือขาดชองทางท่ีจะไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะดานการปกครอง

บังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาของตนเอง รวมไปถึงดานการบริหารงานอยางเปนทางการดวย วาระการ

ประชุมวางแผนในการบริหาร การกำหนดนโยบาย สวนใหญจะจัดใหมีการประชุมเฉพาะคณะผูบริหาร

ระดับสูงเพียงเทานั้น อีกทั้งองคการมีการเปดเผยขอมูลดานคาใชจายในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ                 

ที่โปรงใสและชัดเจนอยางไมเพียงพอ ใหขาราชการกองบิน 4 ไดมีความตระหนักรูรวมกับการใชจาย

เกิดขึ้น วา การใชจายนั้นเปนไปตามกรอบงบประมาณหรือไม ใชจายแลวมีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใด กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางไรตอขาราชการกองบิน 4  ที่เปนผูไดรับผลจากการกำหนดนโยบาย

และการปกครองบังคับบัญชาโดยตรง ดังนั ้น เรื ่องโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และเรื ่อง                     

ความโปรงใสในการปกครอบบังคับบัญชา จึงเปนสวนสำคัญที่อาจจะนำมาซึ่งความไมพึงพอใจ และ 

การบั่นทอนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4   

 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญสามารถปฏิบัติงานรวมกัน              

กับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน การสรางการติดตอประสานงาน    

สรางเครือขายเปนทีมในการปฏิบัติงานอยางดี สนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันเปน

อยางดีในการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบกับเพื่อนรวมงานใหความสนใจ ดูแลเอาใจ

ใส ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และชีวิตความเปนอยูสวนตัว มีความสนิทสนมกลมเกลียว อาจจะเปน

เพราะ พื้นฐานการฝกศึกษานั้น สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากสถาบันทางการทหารเดียวกัน หรือมี

ลักษณะขององคการ ที่มีวัฒนธรรมองคการ คานิยม รูปแบบการปกครองและบริหารงานตาง ๆ ที่มี

ความใกลเคียงกัน เกิดการใหเกียรติและนับถือซ่ึงกันและกัน เปรียบเสมือนพ่ีนองกัน สงผลใหปฏิบัติงาน

รวมกับท้ังผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมปฏิบัติงานนั้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข ประกอบกับ

องคการมีการสานสัมพันธและสรางการสวนรวมผานกิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อนรวมงานทั้งในเวลางาน

และเวลาสวนตัว เชน ในเวลางานมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน 

(On Job Training) จากงานที่ไดปฏิบัติ นอกเวลางานมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ จาก

กีฬาและกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ รวมกัน ทั้งหมดนี้เปนเพราะวา องคการใหความสำคัญกับความ

สามัคคีในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก และรูปแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานในระบบทหารนั้นจะ

มุงเนนการพึ่งพาอาศัยกัน ตองไดรับความรวมมือจากขาราชการกองบิน 4 ในแตละสวนเปนอยางดี             
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จึงจะสามารถบรรลุผลของภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามเปาหมาย             

และวิสัยทัศนขององคการ 

 ดานความมั ่นคงและสภาพการปฏิบัติงาน พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา องคการกองบิน 4 เปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจัก และ

ไดรับการยอมรับจากประชาชนและสังคมโดยรอบ เปนองคการที่มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานสูง 

ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการของตนเอง ตลอดจน

องคการจัดใหมีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีความเพียบพรอม มีมาตรฐานและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามารวม               

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท พลั้งเผลอ หรือหลงลืม ซ่ึงเปนสภาพ

พื้นฐานและขอจำกัดของมนุษยทุกคนในการปฏิบัติงาน ชวยในการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงใน               

การปฏิบัติงาน เพิ่มความมั่นใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการกองบิน 4 ทุกคน

มากยิ่งขึ้น องคการมุงเนนที่จะเปนองคการแหงความปลอดภัย (Safety Organization) เปนสำคัญ                

มีมาตรการ นโยบาย โครงการและกิจกรรมที ่สงเสริมจิตสำนักดานนิรภัยและดานความปลอดภัย                 

อยางตอเนื่อง ในสวนสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงาน เชน ความสวางของแสงในการปฏิบัติงาน 

เสียงรบกวน ระดับอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ มีความเหมาะสม และสะดวกสบาย เอื ้ออำนวยตอ                 

การปฏิบัติงานในระดับปานกลางเทานั้น ทั้งนี้เปนเพราะวา อาคารสิ่งปลูกสรางสวนใหญของกองบิน 4 

ยังอยูในระหวางการปรับปรุงเปนสวนมาก รูปแบบของสถานที่ปฏิบัติงาน ยังคงใชอาคารสิ่งปลูกสราง

เดิมที่มีมากอน ตามแบบแผน (Platform Building) ที่กองทัพอากาศสรางไวตั้งแตสมัยสงครามโลก  

ครั้งท่ี 2 และกำลังอยูในชวงปรับปรุง พัฒนาเปนสวนๆ ตามแผนที่องคการไดวางไวระยะยาว ทำให

อาคารและสถานที่ที่ขาราชการกองบิน 4 ปฏิบัติงานนั้น สวนใหญยังไมเอื้ออำนวย และสนับสนุนให    

การปฏิบัติงานราบรื่นสะดวกสบายเทาท่ีควร  

 ดานผลประโยชนเกื ้อกูล พบวา ขาราชการกองบิน 4 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน              

ระดับปานกลาง อภิปรายไดวา ขาราชการกองบิน 4 สวนใหญไดรับเงินเดือนและสวัสดิการที่มี                

ความเหมาะสมกับทักษะ ความรู ความสามารถของแตละบุคคล ตามอัตราเงินเดือนที่กองทัพอากาศ

กำหนดไวเปนมาตรฐานชัดเจน มีสวัสดิการ สิทธิพิเศษ และผลประโยชนดานตาง ๆ ที่มีความคุมคา

เหมาะสม และครอบคลุมไปถึงดานชีวิตความเปนอยู อาทิเชน การสนับสนุนทางดานการรักษาพยาบาล 

ดานท่ีพักอาศัย ดานการศึกษาของบุตรหลานของขาราชการ แตก็ไมไดทำใหชีวิตของขาราชการกองบิน 

4 สวนใหญมีความสุขสบายเพิ่มมากขึ้น โดยไมตองหางานหรืออาชีพอื่น ๆ เสริมเพิ่มเติมจากงาน    

ประจำที่ปฏิบัติอยู คาเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ จากการออกราชการเพิ่มเติม  ยังไมมีความคุมคา

และเหมาะสมกับภารกิจไดรับมาเพ่ิม ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของขาราชการสวนใหญนั้น ยังไมได

สงผลตอการปรับขึ ้นเงินเดือนและการใหสิทธิประโยชนอื ่น ๆ เพิ ่มเติมโดยตรงจากทางองคการ                   

อันเนื่องมาจากองคการยังไมไดสรางกลไกการมีสวนรวม การรับฟงปญหาและขอเสนอแนะที่ควร
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ปรับปรุง ในดานเบี้ยเลี ้ยงและสวัสดิการที่ขาราชการพึงไดรับอยางเหมาะสมในกรณีที่ออกปฏิบัติ               

หนาที่เพิ่มเติม อีกทั้งการปรับขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ รวมไปถึงสิทธิพิเศษตาง ๆ นั้น องคการได

จัดสรรใหขาราชการกองบิน 4 อยางเทาเทียมกันเปนภาพรวมทั้งหมด ไมไดเฉพาะเจาะจงเปน

รายบุคคลถึงเรื่องของผลการปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบขอกำหนดที่ชัดเจนถึงกรณีปรับขึ้นเงินเดือน   

และการใหสิทธิพิเศษเพ่ิมข้ึนจากผลของการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน แตองคการมีเรื่อง การประกาศเกียรติ

คุณ การมอบประกาศนียบัตรเปนเครื่องจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน รวมไป

ถึงมีเฉพาะบางหลักสูตรเทานั้น ที่สามารถไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากผลของการปฏิบัติงาน                 

ไดรับคาเสี่ยงภัย หรือการปรับขึ้นเงินเดือนเพิ่มเติมจากผลของการปฏิบัติงานซึ่งถือเปนสวนนอยของ

ขาราชการกองบิน 4 อาทิเชน คาฝาอันตรายของนักบิน และผูทำการในอากาศของกองทัพอากาศ               

เปนตน 

  อภิปรายผลสรุปตามวัตถุประสงขอท่ี 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ กองบิน 4 โดยพิจารณาจากปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ชั ้นยศ อายุงาน สถานภาพ                

ระดับการศึกษา และเงินเดือน สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ไดดังตอไปนี้  

 1. ขาราชการกองบิน 4 ที่เปนเพศชายจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง                 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั ้งไว อภิปรายผลไดวา กองบิน 4               

เปนองคการที่ขาราชการโดยสวนใหญเปนเพศชาย การเขาถึงโอกาสในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

เฉพาะดานโดยสวนใหญนั้น เพศชายจะไดรับความไววางใจจากผูบริหารขององคการมากกวาเพศหญิง 

ทำใหมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ นั้นที่สูงขึ้น มีอำนาจในการปกครอง

บังคับบัญชา เพื่อใหงานไดดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนดไว มีโอกาสปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง

บริหารและตำแหนงหัวหนางานมากกวาเพศหญิง ความรับผิดชอบมากขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและภูมิใจในความสำเร็จ เปนเสมือนพลังผลักดัน และกระตุนให

เกิดความทาทายที่จะปฏิบัติงานตามตำแหนงและโอกาสที่ไดรับจากผูบริหารใหสำเร็จตามแผนงานท่ี

องคการกำหนดไวมากยิ่งขึ ้นตามไปดวย สวนหนึ่งมาจากเรื ่องของ ความสัมพันธระหวางบุคคลใน

องคการ วาจะเปนเรื่องของการใหเกียรติ การเคารพนับถือ วัฒนธรรมองคการ การทำงานรวมกัน ให

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน การสรางการติดตอประสานงาน สรางเครือขายเปนทีมในการปฏิบัติงาน

อยางดี สนับสนุนเก้ือกูลพ่ึงพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันเปนอยางดีในการปฏิบัติงาน โดยท่ีขาราชการ

เพศชายมีขีดความสามารถในดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการไดดีกวาเพศหญิง 

ประกอบกับพื้นฐานการฝกศึกษานั้น สำเร็จหลักสูตรตาง ๆ จากสถาบันทางการทหารเดียวกัน หรือมี

ลักษณะขององคการที่วัฒนธรรมองคการ คานิยม รูปแบบการปกครองและบริหารงานตาง ๆ ที่มี           

ความใกลเคียงกัน อาทิเชน จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ จากโรงเรียนจาอากาศ จาก

โรงเรียนชางฝมือทหาร มีความเปนรุนพี่รุนนอง มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยใกลเคียงกัน สวนหนึ่งเกิด

จากการหลอหลอมปลูกฝงมาจากสถาบันเดียวกัน สงผลระยะยาวไปยังดานของความรวมมือใน            



วชิระ ชำนาญคา 
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

การปฏิบัติงาน ตลอดจนดานชีวิตความเปนอยูสวนตัวในองคการดวย แตกตางจากขาราชการท่ีเปนเพศ

เพศหญิง โดยสวนมากจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่แตกตางกัน ประกอบพื้นฐานทางสรีระวิทยา 

ทางกายภาพมีความแตกตางกับเพศชาย และมีจำนวนนอยในองคการ อาจเปนสวนที่สงผลตอเรื่อง 

ทัศนคติ คานิยม ความรูสึกนึกคิด การวางตัว การปรับ ตัวลักษณะพฤติกรรม นิสัยและการแสดงออก 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางขาราชการทั้งหมดในกองบิน และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับบุคคล

ในองคการ คอนขางจำกัดมากกวาขาราชการกองบิน 4 ที่เปนเพศชาย โดยผลการวิเคราะหทางสถิติ

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดานเพศ จะเห็นไดวา เฉพาะ

ดานความรับผิดชอบ และ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ท่ีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

เพศชายมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติท่ี  0.003 

และ 0.001 ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศชยณัฐ สุรสิทธิ์ (2563) เรื ่อง แรงจูงใจใน               

การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทหาร กรมการเงินทหารบก ที่พบวา ขาราชการทหาร กรมการเงิน

ทหารบกที่เปนเพศชาย จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่มากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 2. ขาราชการกองบิน 4 ที่มีชั้นยศแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานหลักที่ตั ้งไวอภิปรายผลไดวา ชั้นยศ             

ของขาราชการกองบิน 4 ตามแบบธรรมเนียมของทหารท่ีถือปฏิบัติ  ทุกชั้นยศของขาราชการกองบิน 4 

เปนผูที่มีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของความเปนทหารอาชีพ ถึงแมองคการจะมีการปลูกฝงระบบเกียรติ

ศักดิ์ ระบบอาวุโส การเคารพยกยองนับถือ และการใหเกียรติซึ่งกันและกันเปนพื้นฐานที่ดีอยูแลว                

แตเพราะรูปแบบการปกครองบังคับบัญชาในระบบทหารนั้น บางครั้งผูบังคับบัญชาอาจจะมีอัตตา มี

ความถือตน ถือชั้นยศ ถือตำแหนง ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล ท่ี

สามารถสั่งการ ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด และเด็ดขาดไดตามวัฒนธรรมองคการของ

ระบบทหาร และอาจเปนสวนสำคัญที่ปดกั้นการติดตอสื่อสาร และโอกาสที่จะการสรางการมีสวนรวม

ในปฏิบัติงานรวมกับชั้นยศที่อาวุโสนอยกวา และสงผลตอการยอมรับนับถือและการใหความสำคัญกับ

บุคคลในองคการ เกิดการแบงแยกไปตามชั้นยศดวย ยิ่งชั้นยศสูง ก็จะไดรับความเคารพยกยองสูงตาม 

ไดรับเงินเดือน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนจากองคการมากขึ ้นตามตามตำแหนงหนาท่ี และ             

ตามโยบายหรือขอระเบียบตาง ๆ ท่ีองคการกำหนดไวแลวดวย ประกอบกับขาราชการกองบิน 4 ในแต

ละชวงชั้นยศนั้น มีหนาที่ความรับผิดชอบหรือตำแหนงงานที่แตกตางกันไป อาทิเชน  ขาราชการที่มี

อาวุโสนอยหรือมีชั ้นยศที่นอยกวา อาจจะมีความอึดอัดในการปฏิบัติงาน หรือมีแนวคิด ทัศนคติ                   

ที่ตองการความเปนอิสระมากขึ้นในการปฏิบัติงาน ตองการความคิดสรางสรรค แสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตาง ๆ มากข้ึนจากขอขัดของ อุปสรรค ขอจำกัดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในบางครั้งดวยชั้นยศ 

และตำแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่นอยกวา ประกอบกับวัฒนธรรม และคานิยมขององคการ สงผล

ใหมีความกดดันเพ่ิมสูงข้ึน จากการถูกจำกัดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยท่ีตนเองนั้นสามารถนำความรู 

ความสามารถมาประยุกตใช และสรางสรรคในการปฏิบัติงานไดเพียงบางครั้งคราวเทานั้น ทางดาน
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ขาราชการที่มีอาวุโสมากหรือมีชั้นยศสูงกวา จะมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ตองกำกับดูแล

กำลังพล ปกครองบังคับบัญชา รวมทั้งบริหารงาน การไดรับโอกาสในการวางแผนดานนโยบายและ    

การบริหารท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย สงผลไปถึงเรื่องของความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ท่ีอาจจะทำให

ขอราชการกองบิน 4 ที่ระดับชั้นยศที่ใกลเคียงกัน มีความสัมพันธกันสูงกวาระดับชั้นยศที่แตกตางกัน 

อันเกิดจากสาเหตุที่สำคัญคือ เรื่องของโอกาสที่จะไดแสดงความคิดเห็นระหวางชั้นยศนั่นเอง จากการ

วิเคราะหทางสถิติของผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ในดาน     

ชั้นยศ จะเห็นไดวา เฉพาะดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและ                 

การบริหารงาน ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  และดานผลประโยชนเกื้อกูลที่ชั้นยศแตกตาง

กัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคานัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี 0.049, 0.001, 0.025, 0.002 และ 0.001 ตามลำดับ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระเดช 

โงวศิริ (2550) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอโกสมุพิสัย 

จังหวัด มหาสารคาม ที่พบวา ตำรวจที่มีระดับชั้นยศแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติที ่งาน

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 3. ขาราชการกองบิน 4 ที่มีอายุงานแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว สามารถอภิปรายผลไดวา 

ขาราชการกองบิน 4  ท่ีมีชวงอายุงานนอย เปนชวงท่ีอยากเรียนรูในการปฏิบัติงาน ตองการปฏิบัติงาน

ที่มีความทาทาย ไดใชความรูความสามารถตามที่แตละบุคคลไดศึกษาเรียนรูมา ตองการโอกาสหรือ

ชองทางในการแสดงความคิดเห็น ตองการการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก หากถูก

จำกัดในเรื่องของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขาดโอกาสในการเสนอแนะ รวมวางแผน 

นโยบายการปฏิบัติงานตาง ๆ ในองคการ ก็สงผลกระทบตอเรื่องของการปฏิบัติงานโดยตรง เพราะวา 

ปญหา อุปสรรค ขอจำกัด ที่เกิดขึ้นนั้น ไมไดถูกแกไขอยางตรงประเด็น อีกทั้งยังถูกจำกัดในเรื่องของ

การประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานดวย ทั้งนี้เนื่องจาก องคการไดกำหนดระเบียบ

มาตรการในการปฏิบัติงานที่รัดกุม โดยการปฏิบัติงานตาง ๆ ตองสอดคลองตามคูมือ เอกสารเทคนิค  

ที่มีมาตรฐานตามที่องคการใหการยอมรับและระบุเอาไวเทานั้น มีบทลงโทษกำกับไว ใหเปนไปตาม

นโยบายสงเสริมการเปนองคการแหงความปลอดภัย (Safety Organization) ทำใหผูบริหารระดับกลาง

ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตองคอยกำกับดูแลผูมีประสบการณหรืออายุงานนอย ๆ ใหเกิดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยที่สุด ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนทุกกระบวนการ จำกัดความคิด

สรางสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  เพราะ ความเสี่ยงหรือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ไมอาจประเมินคาเปนราคาได 

ไมคุมที่จะยอมรับใหเกิดขึ้น อาทิเชน อากาศยานอุบัติเหตุ เปนตน และสงผลกระทบไปถึงระดับของ

ความสัมพันธในองคการระหวางขาราชการในแตละอายุงานดวย เพราะการมีสวนรวมของขาราชการท่ี

มีอายุงานนอยไมไดรับเทาที่ควรนั้นเอง ในสวนขาราชการกองบิน 4 ที่มีชวงอายุงานมาก เปนชวงท่ี

ตองการความมั่นคงในอาชีพสูง มีการวางแผนในชีวิต ประกอบกับหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตาม

อายุงานและประสบการณ มีภาระในการกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาที่มากขึ้น มุงเนนในดานสวัสดิการ 
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ผลประโยชนตอบแทน สิทธิพิเศษ และความคุมคาที่ไดรับจากองคการมากขึ้น ซึ่งอาจเปนผลทำให

ขาราชการกองบิน 4 ที่มีอายุงานแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที ่แตกตางกัน จาก               

การวิเคราะหทางสถิติของผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ใน

ดานอายุงาน จะเห็นไดวา เฉพาะดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคล ดานความรับผิดชอบ 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ และดานผลประโยชนเกื ้อกูลที ่อายุงานแตกตางกัน                  

จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคานัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.049, 0.001, 0.001 และ 0.002 ตามลำดับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ หวังพิทักษ 

(2551) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการตำรวจภูธร 

จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบวา ขาราชการตำรวจ ที่มีระดับอายุงานตางกัน จะมีระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

 4. ขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพโสด จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาสถานภาพ

สมรส อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลไดวา 

ขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพที ่แตกตางกัน ไมวาจะสถานภาพโสด หรือสถานภาพสมรส                 

อาจสงผลใหมุมมองในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน หรือมีการใหความสำคัญในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน ขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพโสดนั ้น มีความเปนอิสระ ความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดสรรเวลาทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตความเปนอยูสวนตัวไดงายกวา 

สามารถใหความสนใจในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ถึงแมในบางครั้งที่มีภารกิจ หรืองานที่ไดรับ

มอบหมาย ที่จำเปนจะตองเดินทางไกล และใชระยะเวลานานในการปฏิบัติ ก็สามารถปฏิบัติได             

อยางเต็มใจ เชน การปฏิบัติราชการตางหนวย นอกพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน 4 หรือการวางกำลัง

เฉพาะกิจ ณ พื้นที่ตาง ๆ ตามที่กองทัพอากาศมอบหมาย อาทิเชน ปฏิบัติการฝนหลวง ปฏิบัติการ              

ไฟปา ปฏิบัติการจิตวิทยา ปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ปฏิบัติการคนหา

และชวยชีวิตในพื้นที่ปาภูเขา ซึ่งลวนแตเปนพื้นที่นอกความรับผิดชอบของกองบิน 4 ตองเคลื่อนยาย

กำลังไปวาง ณ ที่ตั้งตางถิ่น แตเปนภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกองทัพอากาศ เปนตน ที่ตองปฏิบัติ

เพื่อตอบสนองผลประโยชนของประเทศเปนสำคัญ สวนขาราชการกองบิน 4 ที่มีสถานภาพสมรส 

อาจจะตองมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว และดานภาระหนาที่ใน

ครอบครัวเพิ ่มเติมขึ ้นจากสถานภาพโสด สงผลตอแรงจูงใจการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมไปถึง              

การตัดสินในตาง ๆ นั้น ขาราชการอาจมุ งใหความสำคัญกับครอบครัวเปนหลัก หรืออาจจะให

ความสำคัญในดานของผลประโยชนตอบแทนหรือสวัสดิการมากขึ้น วา มีความครอบคลุม คุมคา               

มากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหนาที่รับผิดชอบดานครอบครัวที่เพิ ่มเติมดังที่กลาวมา

เบื ้องตน และจากการวิเคราะหทางสถิติของผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4 ในดานสถานภาพ จะเห็นไดวา เฉพาะดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา                 

ในหนาที่การงานและโอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง และดานผลประโยชนเกื้อกูล  ที่ขาราชการ

กองบิน 4 ที่มีสถานภาพโสด จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาสถานภาพสมรส อยางมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคานัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.026, 0.001 และ 0.002 ตามลำดับ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ เรือโทมงคล พวงนอย (2562) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารเรือ 

กองบัญชาการกองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ท่ีพบวา ขาราชการทหารเรือ กองบัญชาการกองเรือ

ทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ที่มีสถานภาพโสด จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏบิัติงานมากกวาสถานภาพ

สมรส อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 5. ขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี

แตกตางกัน อยางไมมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอภิปราย

ผลไดวา ระดับการศึกษาของขาราชการกองบิน 4 นั้น ไมไดมีผลตอการเลื่อนขั ้น เลื ่อนตำแหนง             

ในการปฏิบัติงานมากนัก เพาะ องคการมีลักษณะการเลื่อนตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตาง

ไปจากองคการอื่น ๆ ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในเรื่องของ ระดับการศึกษา เพื่อที่จะสามารถ

เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง มีอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ เงินเดือน สวัสดิการหรือผลประโยชน

เกื้อกูลที่ไดมากขึ้น สงผลใหเรื่อง ระดับการศึกษาของขาราชการกองบิน 4 ถูกใหความสำคัญนอยกวา

การปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 ซึ่งตำแหนงหนาท่ี หรือลักษณะของงานที่ปฏิบัติขององคการ

นั้น มุงเนนและใหความสำคัญกับประสบการณในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ความชำนาญในการ

ปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการประสานงานเปนหลัก ซึ่งบางครั้งเนนไปที่หลักสูตรการฝกพิเศษ หรือ

หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของเฉพาะดาน อาทิ หลักสูตรพิเศษดานการบินยุทธวิธีการรบทางอากาศ 

สำหรับนักบินขับไลโจมตีของกองทัพอากาศ หลักสูตรการควบคุมการจราจรทางอากาศของแผนก

สนับสนุนการบิน หลักสูตรเฉพาะทางดานการซอมบำรุงเครื่องยนตเครื่องบินขับไลแบบท่ี 19 หรือ

เครื่องบิน F-16 เปนตน ซ่ึงเม่ือขาราชการไดผานการอบรมหลักสูตรพิเศษตาง ๆ  เหลานี้ จึงจะมีผลเปน

อยางมากตอความกาวหนาในตำแหนงหนาที่การงาน ดังนั้นจึงทำใหความสำคัญของระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันนั้น ไมไดมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกองบิน 4 มากเทาที่ควร สรุป

ผลไดวา ขาราชการกองบิน 4 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษพิภพ อรุณเลิศ (2553) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

ขาราชการ สังกัดกองรอยลาดตระเวนระยะไกลท่ี 1  กองพลท่ี 1 รักษาพระองค ที่พบวา ขาราชการ

สังกัดกองรอยลาดตระเวน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยาง

ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 6. ขาราชการกองบิน 4 ที่มีเงินเดือนแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไว อภิปรายผลไดวา 

ขาราชการกองบิน 4 มีเขาใจเกี่ยวกับ เรื่อง ระดับเงินเดือน และมีทัศนคติ วา การที่องคการจะเพ่ิม

ระดับเงินเดือนที่ขาราชการกองบิน 4 จะไดรับใหสูงขึ้นนั้น จะเปนไปตามอายุงาน ประสบการณใน          

การปฏิบัติงาน สอดคลองตามระบบคุณธรรมที่เปนมาตรฐานของทางราชการ และระเบียบของทาง

องคการที่กำหนดเอาไวอยางชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลใหเปนที่รับทราบแกขาราชการกองบิน 4             
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ทุกคนในองคการโดยทั่วกัน ขาราชการกองบิน 4 ที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานาน มีประสบการณ              

ในการปฏิบัติงานสูง มีอายุงานและมีความชำนาญงาน ก็ยอมจะไดรับเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นตามระยะ   

เวลาที่ปฏิบัติงานใหกับองคการ อีกทั้งระดับของเงินเดือนที่ขาราชการพึงไดรับเพิ่มสูงขึ้น ก็หมายถึง 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นขาราชการที่ไดรับเงินเดือนในระดับ

นอย ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดี เพราะวา มีความอิสระในการปฏิบัติงานที่สูง มีภาระหนาท่ี

รับผิดชอบไมมาก ไมตองมีภาระงานเพิ่มขึ้นหลายๆ ดานทั้งดานบริหารและดานปฏิบัติการ หรือมี             

ความรับผิดชอบ และความพรอมรับผิด (Accountability) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชา 

มีทัศนคติวา เงินเดือนที่ไดรับนั้นก็เปนไปตามตำแหนงงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ โดยสวนใหญ

ขาราชการที่ระดับเงินเดือนนอย ๆ จะเปนผูรับคำสั่ง อยูในระดับปฏิบัติการเปนสวนมาก และพรอม

ปฏิบัติงานเฉพาะตามกรอบที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น เพราะ องคการกำหนดลักษณะของงาน และ

เงินเดือนที่ไดรับควบคูกันไปอยางเหมาะสมและชัดเจน  ในสวนของขาราชการที่ไดรับเงินเดือนใน

ระดับสูงนั้น ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีไดเชนเดียวกัน เพราะ นอกจากเรื่องของการไดรับ

เงินเดือนที่สูงกวาเดิมแลว ยังมีเรื่องของ อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ การไดรับเกียรติและการเปนท่ี

ยอมรับนับถือจากผูใตบังคับบัญชา ตามตำแหนงงานและสายการปกครองบังคับบัญชาท่ีสูงข้ึน มีโอกาส

ที่จะไดรับความกาวหนาเพิ่มขึ้นในชีวิต มีโอกาสที่จะไดปกครองบังคับบัญชา และทำใหมีเปาหมายใน

การวางแผนชีวิตท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน สงผลให ขาราชการกองบิน 4 ท่ีมีเงินเดือนแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิบเอกหญิง ณัฏฐิญา บัวรุง (2560) 

เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ กรมสงกำลังบำรุงทหารบก ท่ีพบวา ขาราชการของกรม

สงกำลังบำรุงทหารบก ที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน               

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงมาตรการ 

 1. องคการควรมีนโยบายที่สงเสริมการเปดโอกาสใหขาราชการกองบิน 4 ทุกคน ไดสามารถ

แสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของตนได เปดโอกาสใหไดเขารวมประชุม สัมมนา เพื่อวางแผน

และกำหนดนโยบายในการบริหารองคการ สามารถเสนอความคิดเห็น แสดงทรรศนะ เกี ่ยวกับ                  

การปกครองบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาของตนเองไดอยางอิสระ มีวาระการประชุมที่ใหความสำคัญ

กับทุก ๆ ความคิดเห็นของขาราชการทุกคน เพื่อขอมูลหรือความคิดเห็นนั้น ๆ จะสามารถนำมา

ปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอจำกัดตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางตรงจุด รวมไปถึง

เรื ่องของการปกครองบังคับบัญชาดวย มีการกำหนดเปนวิสัยทัศน นโยบายขององคการอยางเปน

รูปธรรม เพื ่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางการมีสวนรวมในองคการ ผานรับฟงความคิดเห็น                 

ซึ่งอาจจะเปนการสื่อสาร จากขาราชการในแตละสวนผานผูบริหารระดับกลาง ขึ้นมาถึงผูบริหาร

ระดับสูงตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ตลอดจนมีนโยบายในการจัดการประชุมใหญขององคการ เพ่ือ

เปดโอกาสในการสื่อสารรับฟงความคิดเห็นโดยตรง โดยไมผานการกลั่นกรองจากผูบริหารระดับกลาง 
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เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และแปลความของผูบริหารระดับกลาง ประกอบกับผูบริหาร

ระดับสูงก็จะไดรับขอมูลตรงกับความมุงหมายที่แทจริงของขาราชการที่เสนอแนะขึ้นมา การประชุม

ใหญควรจัดเปนประจำอยางตอเนื ่อง เพื่อใหขาราชการทุกคนไดรับทราบขอมูลที่จำเปน มีความ

ตระหนักรูในสถานการณ แสดงความคิดเห็นใหม ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการผานการมีสวนรวม

มากยิ่งข้ึน ไมเพียงแตรูปแบบการประชุมใหญเทานั้น อาจใชความคิดสรางสรรคประกอบกับเทคโนโลยี

ใหม สรางเปนรูปแบบ (Platform) ในการติดตอสื ่อสารโดยตรง อาทิเชน กลองจดหมายรับฟง              

ความคิดเห็นโดยตรงจากขาราชการถึงผูบริหารระดับสูง รูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ถึง

ผู บังคับบัญชาระดับสูง กลุ มสื ่อสังคมออนไลน (Social Networks) ที่เปนทางการเพื ่อการรับฟง           

ความคิดเห็นจากขาราชการกองบิน 4 เปนตน ก็จะยิ่งเปนการอำนวยความสะดวก และการเขาถึง

โอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน เพ่ิมเติมจากการจัดการวาระการประชุมใหญ  

 2. องคการควรมีนโยบายอยางชัดเจนเกี ่ยวกับ เรื ่อง การเผยแพรขอมูลดานคาใชจาย                 

ใหขาราชการทุกคนไดรับทราบ มีการกำหนดนโยบายไวโดยละเอียดแตก็ตองคำนึง และพิจารณาถึง

เรื่อง ชั้นความลับทางราชการ และพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ

ประกอบกันดวย ซึ่งจะทำใหขาราชการกองบิน 4 ทุกคนไดมีความตระหนักรูรวมกับการใชจายตาง ๆ  

ที่เกิดขึ้น หรือการบริหารแผนการเงิน (Financial Plan) ขององคการ เพราะ การบริหารงานในทุก

องคการ จะบรรลุผลสำเร็จไดตามวัตถุประสงคนั้นตองอาศัยทรัพยากรที่สำคัญสวนหนึ่งก็คือ เงินหรือ

งบประมาณ ที่ขาราชการทุกคนควรไดรับรู รับทราบถึงการใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขององคการ วา

เปนไปตามกรอบงบประมาณ ตาแผนงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่กำหนดไวหรือไม ใชจายแลวมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางไรตอขาราชการกองบิน 4 ที่เปนผูไดรับผล      

จากการบริหารแผนการเงินขององคการโดยตรง หากการใชจายตาง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล เกิดความโปรงมากขึ้น ก็เปนสวนสำคัญในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบิน 4  

 3. องคการควรมีนโยบายเพิ ่มเติมในการจัดสรรสวัสดิการ เบี้ยเลี ้ยง ใหเพียงพอตอความ

ตองการของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนไดรับความสะดวกสบายในชีวิตความเปนอยูมากยิ่งข้ึน

กวาเดิม มีกิจกรรมหรือโครงการที่มุงปลูกฝง เรื่องการจัดสรรการใชจาย แผนการเงินสวนตัว อยางมี

ประสิทธิภาพใหแกขาราชการทุกคน สงเสริมสวัสดิการใหมากขึ้น เปนไปตามแผนงบประมาณของ

องคการที่กำหนดไวควบคูกันไป มีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการตาง ๆ ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงาน 

โดยพิจารณา และกำหนดใหเปนสวนสำคัญ หรือคุณสมบัติอยางหนึ่ง ที่สงผลตอการปรับขึ้นเงินเดือน

และการใหสิทธิประโยชนอื ่น ๆ เพิ ่มเติมแกขาราชการกองบิน 4 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี ่ยมมี            

ความโดดเดน มีคุณคา และเปนประโยชนตอองคการ เพราะ สวนใหญจะมีเฉพาะรูปแบบของการให

ประกาศเกียรติคุณเทานั้น อีกทั้งยังตองพิจารณาถึงเรื่อง นโยบายการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ

เพิ่มเติมจากการออกราชการตางหนวย ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบของคาเบี้ยเลี้ยงและ
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รูปแบบของสวัสดิการอยางชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ชี้แจงใหแกขาราชการไดมีความตระหนักรู และ

มีความเขาใจเพ่ิมเติมในสวนนี้มากข้ึน  

 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1. พิจารณาหาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการ

วิจัยแบบสำรวจประกอบกันไปดวย เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น โดยอาจจะใช              

การสัมภาษณ หรือ การสอบถามความคิดเห็นสวนบุคคล เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม   

ซึ่งอาจจะไดคำอธิบายที่มีความแตกตางไปจากการสำรวจเพียงวิธีการเดียว และสงผลใหการแปล

ความหมาย การวิเคราะหและการอภิปรายผลมีความชัดเจน ครอบคลุม งายและแมนยำมากยิ่งข้ึน  

 2. ทำการศึกษาวิจัยเพิ ่มเติม โดยใชกรอบแนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี            

สองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two Factor Theory) ในหนวยงานราชการอื่น ๆ ดวย เพ่ือ            

ใหไดรับขอมูลที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน เนื่องจากขอมูล ปจจัย สภาพแวดลอม คานิยม              

ของแตละองคการนั้นมีสภาพพ้ืนฐานท่ีมีความแตกตางกัน สามารถท่ีจะนำมาผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย

มาเปรียบเทียบและวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

และสามารถวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 3. เพ่ิมเติมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กองบิน 4 ใหมีระดับที่เพิ ่มมากขึ้น เพราะวา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการพัฒนา

แรงจูงใจนั้น จะเปนสวนที่สนับสนุนในการทำการศึกษาวิจัยในดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานฉบับนี้ มี

ความสมบูรณพรอม และสามารถใชเปนขอมูลเพื ่อเสนอตอผู บริหารขององคการ ใหเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเห็นแนวทางในการพัฒนาแรงจงูใจของทรัพยากรมนุษย

ในองคการมากยิ่งข้ึน 

 4. การศึกษาวิจัยในสวนของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนบุคคล ควรเพิ่มเติมการพิจารณาใน

เรื่อง การมีบุตรหรือไมมีบุตร ในปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ (Status) ดวย เนื่องจากเปนปจจัย

สำคัญที่คอนขางมีน้ำหนักมาก และสงผลตอตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบิน 4 
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การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

 

 

วรเดช แสงสาคร 0

* 

     บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระ เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร (3) เพื ่อนำขอมูลที ่ไดจากการวิจัยน้ี

นำเสนอผูบริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานใหดียิ่งขึ้น โดยเก็บขอมูลจาก         

กลุมตัวอยางจำนวน 172 คน ผานทางแบบสอบถามออนไลน และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถติิ 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ  t-test การวิเคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA) และการถอถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับ

การศึกษาสวนใหญปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายไดที่ 10,000-20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตใน             

การทำงานอยูในระดับเห็นดวยมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที ่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก (1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิต         

การทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 (2) ปจจัยดานลักษณะงานที่แตกตางกันจะ        

มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: sekjib@gmail.com 

 



วรเดช แสงสาคร 

 
                                                                                                                        1325 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ของที่ทำงาน แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ขอเสนอนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ องคการควรมีมาตรการในการทำงานใหสอดคลองตอชวงอายุ เพศ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได ควรใหความสำคัญตอความกาวหนาของบุคลากร และควรให

ความสำคัญกับกับความปลอดภัย สุขลกัษณะ สิทธิสวนบุคคล ของบุคลากรมากยิ่งข้ึน 

 

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตการทำงาน บุคลากร 

1. บทนำ 

 ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน การเขาถึงขอมูลเปนแบบไรพรมแดน มีการรับรูสิ ่งตาง ๆ อยาง

รวดเร็ว ทำใหวิถีชีวิตของคนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป จากเมื่อกอนติดตามขาวสารผานทางวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ ปจจุบันเราสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเพียงแคปลายนิ้วสัมผัส ผานทางสมารท

โฟน (smart phone) ซึ่งทำใหงายตอการเขาถึงขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ เมื่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดข้ึนทำใหองคการตาง ๆ ตองเตรียมความพรอมและรับมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีเกิดข้ึนในโลก  

 ปจจุบันองคการตาง ๆ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งการพัฒนานั้น

จะตองใสใจในรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพราะบุคลกรในองคการสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได              

งายข้ึน ทำใหการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น จะตองคำนึงถึงคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี เพราะคุณภาพ

ชีวิตในการทำงานที่ดีในลักษณะความพึงพอใจตอองคการนั้น นอกจากจะสงผลตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองคการแลวยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความตองการทำงาน ซึ่งนำไปสูประสิทธิภาพ และเกิด   

การเพ่ิมผลผลิตขององคการ องคการจึงควรใหการดูแลเอาใจใสและใหความสำคัญตอบุคลากรในฐานะ

ที่เปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงที่สุดดวยกลยุทธการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี มีประสิทธิภาพ   

ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน จะทำใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีเนื ่องจากคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธในทางบวกกับผลิตภาพและผลการ

ปฏิบัติงาน  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน จึงเปนแนวทางที่จะกระตุนใหการปฏิบัติงานของบุคลากร

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พรอมท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ กำลังสติปญญา ใหกับงานท่ี

ตนรับผิดชอบอยางเต็มท่ี เพ่ือใหคุณภาพชีวิตการทำงานพัฒนาข้ึน รวมท้ังยังสงผลถึงการมีสัมพันธภาพ

อันดีกับบุคลากรของหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงในทางตรงกันขาม หากบุคลากรขาดคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ที่ดีบุคลากรเหลานั้นก็อาจขาดความกระตือรือรนในการทำงาน ไมเอาใจใสตองาน จะสงผลใหงานขาด

ประสิทธิภาพ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงานได จึงนับไดวาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

เปนสิ่งจูงใจสำคัญที ่จะทำใหบุคลากรในองคการสามารถปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดสำหรับองคการนั้น โดยองคการตองใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการ



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาปจจยัที่มีผลตอคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
    1326  

ทำงานของบุคลากรเปนลำดับตน ๆ เพราะบุคลากรจะเปนตัวขับเคลื่อนองคการใหประสบความสำเร็จ

ไดในอนาคต (สุภารัตน น้ำใจดี, 2548: 2) 

 ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรสาคร จึงเปนเรื่องที่นาสนใจวา มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร อะไรบางที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงผล

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน จะสามารถทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ทราบถึงปจจัยท่ี

สงผลตอคุณภาพชีวิต และสามารถนำผลของการวิจัยในครั ้งนี้ ไปใชสำหรับเปนฐานขอมูลในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานใหดียิ่งขี้น เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยูตลอดเวลา 

และนำองคการไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรสาคร 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวม ปจจัยท่ี

คาดวาจะมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ดังภาพท่ี 1 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ       - อาย ุ    - ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ   - รายได 

คุณภาพชีวิตการทำงาน 

ลักษณะงาน 

- ความกาวหนา 

- โอกาสพัฒนาตนเอง 

- งานท่ีเปนประโชนตอสังคม 

 

สภาพแวดลอมของท่ีทำงาน 

- ความปลอดภยั 

- สุขลักษณะ 

- สิทธิสวนบุคคล 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากร

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนท้ังสิ้น 300 คน (ขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี องคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ณ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564) โดยกลุมตัวอยาง คำนวณจากสูตร 

Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อน ±5% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

งาย (sample random sampling) ไดกลุมตัวอยาง 172 ราย โดยใชการซุมตัวอยางแบบงาย จากนั้น

นำขอมูลท่ีไดมาทำการประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS)  

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผู ว ิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และขอความรวมมือ

บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสารที่เปนตัวอยาง เปนผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ 

ผูวิจัยไดชี้แจงขอคำถามในแตละสวน รวมถึงอธิบายใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจ และทำการคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณเพ่ือนำมาวิเคราะห 

 วิธีการวิเคราะขอมูล คือ วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ               

เชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ ในการอธิบายขอมูลลักษณะดานสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามโดยวิเคราะหปจจัยที ่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายระดับความคิดเห็นดานปจจัยมีผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร และมีการวิเคราะหเพื่อตอบ

แบบสมมติฐาน วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในสังกัดองคการบริหาร    

สวนจังหวัดสมุทรสาคร โดยการวิเคราะหความแตกตาง ระหวาง เพศท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ดวยการทดสอบ t-test และวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ รายได ท่ี

มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะหปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอม

ของที่ทำงาน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

4. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปจจัยดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

 4.1 ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอมของท่ีทำงาน 

 ปจจัยดานบุคคล จากการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

(รอยละ 63.4)  มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 41.3)  ระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรี (รอยละ 

59.3) สถานภาพโสด (รอยละ 50.0)  มีรายไดท่ี 10,000-20,000 บาท (รอยละ 50.0)  
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 ปจจัยดานลักษณะงาน ผลการศึกษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมาก                     

มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 แปลวาผูตอบสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานลักษณะงานวามีผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงาน ในระดับมาก โดยปจจัยดานงานที่เปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .625 รองลงมาคือ ปจจัยดานความกาวหนา               

มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .592 และปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.62  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .632 ลำดับทายสุด   

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่ทำงาน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย                 

ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.63  แปลวาผูตอบสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานสภาพแวดลอมของท่ี

ทำงานวามีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมาก โดยปจจัยดานความปลอดภัยคาเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .607 รองลงมาคือ ปจจัยดาน

สุขลักษณะมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .668 และปจจัยดานสิทธิสวนบุคคล มีคะแนน

เฉลี ่ย 3.60 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน .684 ลำดับทายสุด4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่ทำงาน โดยท้ัง                

3 ปจจัย มีคาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 จากผลการทำสมมติฐานเพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสามารถ

สรุปไดตามตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

มีความสัมพันธ ไมมีความสัมพันธ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได 

ลักษณะงาน 

- ความกาวหนา 

- โอกาสพัฒนาตนเอง 

- งานท่ีเปนประโชนตอสังคม 

สภาพแวดลอมของท่ีทำงาน 

- ความปลอดภยั 

- สุขลักษณะ 

- สิทธิสวนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

      คุณภาพชีวิต       

       การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั ้งนี ้ม ีบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครเปนผู ตอบ

แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 172 ชุด (100%) โดยเปนเพศหญิง 109 คน (63.6%) และเพศชาย 63 คน 

(36.4%) สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป (41.3%) รองลงมาคือ อายุระหวาง 20 -30 ป (25.6%) ใน

สวนของระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 102 คน (59.3%) รองลงมา

คือระดับปริญญาโท 24 คน (14.0%) ในดานสถานภาพ พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน                

86 คน (50.0%) รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จำนวน 79 คน (45.9%) และในดานรายได พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดท่ี 10,000 – 20,000 บาท จำนวน 86 คน (50.0%) รองลงมาคือ 

20,001-30,000 บาท (36.6 %) 

 โดยสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน จากการ

วิเคราะหโดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐานลักษณะสวนบุคคล เพศ 

และใชคาสถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานลักษณะสวนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา  

สถานภาพ และรายได มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 ปจจัยดานลักษณะงาน ผลการศึกษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมาก มี

คะแนนเฉลี่ย 3.68 แปลวาผูตอบสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานลักษณะงานวามีผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงาน ในระดับมาก โดยปจจัยดานงานที่เปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

สูงที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .625 รองลงมาคือ ปจจัยดานความกาวหนา               

มีคะแนนเฉลี ่ย 3.63 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน .592  และปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง                     

มีคะแนนเฉลี่ย 3.62  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .632 ลำดับทายสุด 

 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก โดย

เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานงานที ่เปนประโยชนตอสังคม ในเรื ่องหนวยงานมี               

การรณรงคใหพนักงานปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .670 ปจจัยดานงานที่เปนประโยชนตอสังคม ในเรื่องทานมีความภูมิใจในงานของ

ทาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .720 ปจจัยดานงานที่เปนประโยชนตอสังคม               

ในเรื่องทานมีความภูมิใจในหนวยงาน ที่ใหความชวยเหลือและบำเพ็ญประโยชนใหกับสังคม มีคะแนน

เฉลี่ย 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .639 ตามลำดับ 

 สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 3 อันดับสุดทาย โดยเรียงจากนอย              

ไปหามาก ไดแก ปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในเรื ่องหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมให            

ทานเขารวมฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .768 ปจจัยดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในเรื ่องทานไดรับการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .742 ปจจัยดานความกาวหนา ในเรื่องทานมีโอกาศไดรับการเลื่อนตำแหนงในสายงานอยาง

เหมาะสมและเปนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .700 ตามลำดับ 

 โดยสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานลักษณะงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน จากผลการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยดานลักษณะงานมีผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทำงานในระดับมาก โดยปจจัยดานงานที ่เปนประโยชนตอสังคม มีผลตอคุณภาพชีวิต               

การทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานความกาวหนา ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดย

ปจจัยดานลักษณะงาน สามารถอธิบายคุณภาพชีว ิตการทำงานของบุคลการในองคการบริหาร               

สวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดรอยละ 64.7 

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่ทำงาน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย             

ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.63  แปลวาผูตอบสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานสภาพแวดลอมของท่ี

ทำงานวามีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมาก โดยปจจัยดานความปลอดภัยคาเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .607 รองลงมาคือ ปจจัยดาน

สุขลักษณะมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .668 และปจจัยดานสิทธิสวนบุคคล มีคะแนน

เฉลี่ย 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .684 ลำดับทายสุด 



วรเดช แสงสาคร 
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 เมื ่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก              

โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานสุขลักษณะ ในเรื่องหนวยงานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการออกกำลังกายและจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำทุกป มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .753 ปจจัยดานความปลอดภัย ในเรื่องหนวยงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ที่จัดเตรียมไวใหเพื่อความปลอดภัย เชน ที่จอดรถ หองน้ำ หองทำงาน เปนตน มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .671 และปจจัยดานความปลอดภัย ในเรื่องหนวยงานมีการเตรียมความพรอม

และมีมาตรการในการจัดสภาพการทำงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ หรือเหตุรายตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .645 ตามลำดับ 

 สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 3 อันดับสุดทาย โดยเรียงจากนอย            

ไปหามาก ไดแก ปจจัยดานสิทธิสวนบุคคล ในเรื ่องภาระงานที่ทานรับผิดชอบไมทำใหเกิดปญหา

เกี่ยวกับสุขภาพรางกายหรือจิตใจ มีคะแนนเฉลี่ย 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยสิทธิสวนบุคคล 

ในเรื่องหนวยงานมีการสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงและแกไขสภาพการทำงาน มีคะแนน

เฉลี ่ย 3.59 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน .748  และปจจัยดานสิทธิสวนบุคคล ผู บังคับบัญชาเคารพ               

การตัดสินใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบไดอยางอิสระมีคะแนนเฉลี่ย 

36.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .770 ตามลำดับ 

 โดยสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่ทำงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานจาก

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม

ของที ่ทำงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมาก โดยปจจัยดานสิทธิสวนบุคคลมีผลตอ 

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครมาท่ีสุด ท่ีระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยที่ปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่ทำงาน สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการทำงาน

ในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดรอยละ 46.0 

 5.2 การอภิปรายผล 

  5.2.1 ปจจัยสวนบุคคล 

   จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวนบุคคลดาน เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายได มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร               

ผลการศึกษา ดังนี้ 

  เพศ พบวา โดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิง มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนผลมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติของเพศชายและเพศ

หญิงมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ลาวรรณ (2551)  ไดทำการศึกษาเรื่อง

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิพบวา เพศหญิง

และเพศชายมีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกตางกัน แตขัดแยงกับงานวิจัยของ สมพร สังขเสริม 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาปจจยัที่มีผลตอคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
    1332  

(2555:82) ไดทำการศึกษาเรื ่องคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรพบวา บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพศหญิงและเพศชาย มีคุณภาพชีวิต                

การทำงานไมแตกตางกัน 

  อายุ พบวา โดยภาพรวมระดับของอายุที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะระบบราชการไทยยิ่งอายุมากยิ่งมี

เงินเดือรนที่สูงขึ้น ตำแหนงที่มั่นคงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาลัด จันทรเสนา (2550:68)               

ไดทำการศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอคุณภาพชีว ิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในศูนย                

สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่มีอายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงาน  

ท่ีแตกตางกัน แตขัดแยงกับงานวิจัยของ สมพร สังขเสริม (2555:82) ไดทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                   

พบวา บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพชีวิตการทำงานไมแตกตางกัน 

  ระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีคุณภาพชีวิต

การทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะการศึกษาที่สูงสามารถ

ทำใหมีเงินเดือน และตำแหนงที่มั่นคงได ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ ณัฐพล ศิลาทอง (2552:77)             

ไดทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาพนักงานสรรพากร 

สำนักงานสรรพากรภาค 6 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทำงาน

ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ แตขัดแยงกับผลการวิจัยของ จันทรทิมา รุงเรือง (2553:90) ได

ทำการศึกษา เรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา   

ครูเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที ่ไม

แตกตางกัน 

  สถานภาพ พบวาโดยภาพรวมสถานภาพที ่แตกตางกันจะมีผลตอคุณภาพชีวิต               

การทำงานที ่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะคนที่สมรสแลวมี

ความคิดในในการดำรงชีวิตหลายๆ เรื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐพล ศิลาทอง (2552:77) 

ไดทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาพนักงานสรรพากร 

สำนักงานสรรพากรภาค 6 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทำงาน

ท่ีแตกตางกัน 

  รายได พบวา โดยภาพรวมรายไดที่แตกตางกันจะมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนรายไดมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต            

ทั้งชีวิตในการทำงาน และชีวิตครอบครัวยิ ่งมีรายไดเพิ ่มมากขึ ้นก็จะทำใหคุณภาพชีวิตดียิ ่งข้ึน                  

ซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐพล ศิลาทอง (2552:77) ไดทำการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของเจาพนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 6 พบวา 

กลุ มตัวอยางที ่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที ่แตกตางกัน ขัดแยงกับ
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ผลการวิจัยของ เพ็ญศรี เวชประพันธ (2557:57) ไดทำการศึกษาเรื ่องคุณภาพชีวิตการทำงานของ                 

ขาราชกครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา คุณภาพชีวิต                 

การทำงานของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญ 

  5.2.2 ปจจัยดานลักษณะงาน 

        ผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวมปจจัยดานลักษณะงาน ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพ

ชีวิตการทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 อาจเปนเพราะลักษณะงานแตละ

ตำแหนงนั ้นมีการปฏิบัต ิงานที ่แตกตางกัน ไดร ับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่แตกตางกัน โดย

ความกาวหนาที่จะสามารถขึ ้นสูงตำแหนงที่สูงขึ ้นก็แตกตางกัน เพราะบางตำแหนงสามารถขึ ้นสู

ตำแหนงท่ีสูงข้ึนไดเลย บางตำแหนงจะตองไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐาน

กำหนดตำแหนง จึงจะสามารถเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุบล อำพันธ 

(2552:54) ไดทำการศึกษาเรื ่องคุณภาพชีว ิตการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน                     

เขตกรุงเทพมหานครพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผูที ่มีลักษณะงาน

แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกตางกัน 

  5.2.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมของท่ีทำงาน 

  ผลการศึกษาพบวา  โดยภาพรวมปจจัยดานสภาพแวดลอมของท่ีทำงานท่ีแตกตางกัน

จะมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 อาจเปนเพราะสภาพแวดลอม

ของแตละสวนราชการมีความแตกตางกัน วัฒนธรรมในการทำงานที ่ตางกันทำใหคุณภาพชีวิต               

การทำงานที่ตางกันได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ วอลตัน (Walton,1973) ที่ระบุวา การมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีจะตองมีองคประกอบ 8 ดาน เขาดวยกันหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของปจจัยดานสภาพแวดลอม               

ของท่ีทำงาน ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานในองคการ 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยไดนำขอคนพบจากงานวิจัยมาอธิบายเพื่อใหขอเสนอแนะ เพื่อที่จะไดนำไปใชปรับปรุง 

และวางแผนการพัฒนาปจจัยตาง ๆ เพ่ือใหคุณภาพชีวิตการทำงานดีข้ึนตอไป ดังนี้ 

  5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   5.3.1.1 ดานสวนบุคคล องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ควรมี

นโยบาย หรือมาตรการในการทำงานใหสอดคลองตอชวงอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได  

เพราะความแตกตางดานสวนบุคคลมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคล เพื่อจะนำไปสูคุณภาพ

ชีวิตการทำงานท่ีดีข้ึน 
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   5.3.1.2 ดานลักษณะงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ควรให

ความสำคัญ ในดานความกาวหนาของบุคลากร ดานโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการสงบุคลากร 

เขารับการอบรมเฉพาะดานตามสายงานของตนเอง เชน สายงานชางก็ตองเขารับการอบรมสาย                

งานชาง ตามตำแหนงของตนเอง เพื ่อจะไดมีความเจริญกาวหนาและมีโอกาสพัฒนาในสายงาน              

ตนเองได 

   5.3.1.3 ดานสภาพแวดลอมของที ่ทำงาน องคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร ควรกำหนดนโยบายที่ใหความสำคัญกับ ความปลอดภัย สุขลักษณะ สิทธิสวนบุคคล              

เชน การจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปอยางตอเนื่องทุกป  ควรมีการจัดสถานที่ทำงานใหความ

ปลอดภัยตอคนทำงาน ควรใหบุคลากรมีสิทธิในการตัดสินใจในการทำงานของตนเอง เพื่อจะนำไปสู

คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีข้ึน เปนตน 

  5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

   5.3.2.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เชน ดานวัฒนธรรมองคการ ที่อาจมีผลตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยท่ีแตกตางกันออกไป 

   5.3.2.2 ควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยศึกษากรณีขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดอ่ืน ๆ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ิม เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา 

   5.3.2.3 ควรนำการศึกษาครั้งนี้ไปตอยอดโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก และสัมภาษณแบบกลุม เพ่ือไดผลการศึกษาในแตละประเด็นไดละเอียด

และตรงกับสภาพความเปนจริงมากข้ึน 
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาขาราชการของสังกัดกรมควบคุมโรค  
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* 

  

   บทคัดยอ 
  

งานวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอใน  

ระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาขาราชการของสังกัดกรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัย

ในการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของขาราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค                     

2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของขาราชการในสังกัด

กรมควบคุมโรค 3) เพื่อศึกษา และเสนอแนะกลไกในการพัฒนาบุคคลในดานการศึกษาตอ ของขาราชการ   

ในสังกัดกรมควบคุมโรค 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ขาราชการในระดับปฏิบัติการข้ึนไปของสังกัดกรมควบคุมโรค 

ที่ตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 352 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 2,919 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามขอมูลทั่วไป คำถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล               

ตอการตัดสินใจศึกษาตอ และคำถามเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งไดรับการตอบ

แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้น 336 ชุด คิดเปนรอยละ 95.45 
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  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: ek_wor2011@hotmail.com 
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ผลจากการวิจัยพบวา ขาราชการของสังกัดกรมควบคุมโรคมีความตองการลาศึกษาตอในเวลา

ราชการ และสวนใหญตองการศึกษาตอในประเทศ เหตุผลในการศึกษาตอ เพราะตองการเพิ่มพูน

ความรูอิทธิพลในการตัดสินใจศึกษาตอคือ ตนเอง และสวนใหญหนวยงาน/ผูบังคับบัญชาสนับสนุนหรือ

สงเสริมใหมีการไปศึกษาตอ 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิต โดยภาพรวม

พบวา ปจจัยดานราคา/คาใชจาย (𝑋𝑋� = 4.26, S.D. = 0.66) ปจจัยดานสถาบัน/หลักสูตร (𝑋𝑋� = 4.24, 

S.D. = 0.479) ปจจัยดานความกาวหนาในสายอาชีพ (𝑋𝑋� = 4.22, S.D. = 0.64) ปจจัยดานสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม (𝑋𝑋� = 4.19, S.D. = 0.677) และปจจัยดานสนับสนุนการใหทุน (𝑋𝑋� = 3.72, S.D. = 1.073) 

ตามลำดับ 

ดังนั้น กรมควบคุมโรค ควรมุงเนนใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนบุคลากร                

ไดเขาถึงแหลงการใหทุนในการศึกษาตออยางทั่วถึง เพื่อใหขาราชการในสังกัดตัดสินใจศึกษาตอใน

ระดับการศึกษาที่สูงขึ ้น เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรในทุกระดับและ

หนวยงาน ใหสอดรับกับภารกิจและความคาดหวังรวมทั ้งสอดรับกับสถานการณที ่เปลี ่ยนแปลง            

อยางรวดเร็วในอนาคต 

 

คําสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การศึกษา  กรมควบคุมโรค 

1. บทนำ 

 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ในประเด็นของการลดความ               

เหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ไดกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขตองมีการจัดระบบบริการ กําลังพล 

และงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขโดยที่กระทรวงสาธารณสุขได               

มีการปรับบทบาท เพื่อสรางความเขมแข็งในการเปนหนวยงานกำหนดทิศทางสาธารณสุขระดับชาติ 

(National Health Authority) (ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561) 

 กรมควบคุมโรคเปนหนึ่งในกรมหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญ

รับผิดชอบ ระบบการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคของประเทศไทย และในยุคของการปฏิรูปบทบาท

ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2556 กรมควบคุมโรคไดใหความสำคัญตอการปฏิรูปบทบาทเพ่ือ

พัฒนาสูการเปนหนวยงาน ระดับชาติท่ีดูแลระบบปองกันควบคุมโรคของประเทศไทย ตามนโยบายการ

ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขจึง ไดวางแผนพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคและ               

ภัยสุขภาพใหสามารถดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนจุดเนนของกรมควบคุมโรค สอดรับกับบทบาทการ

กำหนดนโยบายและจัดการกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อมุงสูการเปน National Health Authority ใน
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ระบบการปองกันควบคุมโรคตามทิศทางการพัฒนาของ กระทรวงสาธารณสุขรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไดตามท่ียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กำหนดตอไป  

 แมวาหลายบทบาทเหลานี้มีการดําเนินงานโดยสำนักวิชาการและสำนักงานปองกันควบคุมโรค

อยูบางแลว ในเวลานี้แตบางบทบาทจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

เพิ ่มขึ ้นทั ้งปริมาณ และคุณภาพเพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วและนอกจากนี้                 

ยังมีความคาดหวังของสังคม และประชาชนท่ีมีเพ่ิมข้ึนตอบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ลวนเปนปจจัย

สำคัญผลักดันใหกรมควบคุมโรคตองพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและทักษะ

สำคัญๆ ซึ่งจําเปนตอการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณของปจจุบันและอนาคต ซึ่งประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุและมีภาระ             

โรคไมติดตอเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แมในขณะเดียวกันปญหา โรคติดตออุบัติใหมและอุบัติซ้ำยังมี           

การเกิดข้ึนไดเปนระยะ 

 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของกรมควบคุมโรคในบทบาทของ National Health Authority 

ดานการ ปองกันควบคุมโรคของประเทศและการดําเนินงานตามแผนยกระดับประสิทธิภาพดาน                

การปองกันควบคุมโรค สามารถขับเคลื่อนไปดวยดีจึงตองบริหารจัดการแผนอัตรากําลังในสายงาน            

หลัก ๆ ซ่ึงยังขาดอัตรากําลังตาม กรอบท่ีควรจะเปน (กองยุทธศาสตรและแผนงาน, 2563) 

 ดวยอายุเฉลี่ยของขาราชการสังกัดกรมควบคุมโรคประมาณ 45 ป ดังนั้น ในระยะสิบปขางหนา 

จะมีขาราชการเกษียณอายุในตำแหนงตางๆ ซึ่งสวนใหญขาราชการรับใหมมักจะจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเปนอยางนอย การสงเสริมการศึกษาตอระดับหลังปริญญาตรีไดแกปริญญาโท และปริญญา

เอก เพื่อใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จึงมีความจําเปนมากข้ึน ผูศึกษา

จึงมีความตองการคนควาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการไปศึกษาตอ เพื่อเปนขอมูล

ใหกับหนวยงานในการเตรียมแผนงานเพ่ือสงขาราชการศึกษาตอระดับหลังปริญญาตรี ซ่ึงมีคาใชจายสูง

จำเปนตองมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยวางเปาหมายใหมีผูจบการศึกษาระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น และตองการคนควาการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรใน

ทุกระดับและหนวยงาน เพื่อใหสอดรับกับภารกิจและความคาดหวังรวมทั้งสอดรับกับสถานการณ

ดังกลาวขางตนจึงเปนเรื่องสำคัญเรงดวน และนํามาสูการจัดทำแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน 

การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใตแผนยกระดับ ความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคุม

โรคของประเทศ เพื่อผลักดันการดําเนินงานดาน การปองกันควบคุมโรคของประเทศในประเด็นสำคัญ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2. วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของขาราชการ

ในสังกัดกรมควบคุมโรค 

2.2 เพื ่อศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ของ

ขาราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค 

2.3 เพ่ือศึกษา และเสนอแนะกลไกในการพัฒนาบุคคลในดานการศึกษาตอ ของขาราชการใน

สังกัดกรมควบคุมโรค 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเนื ้อหา การวิจัยในครั ้งนี้เปนการศึกษาเพื ่อใหทราบถึงปจจัยที ่สงอตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาขาราชการในระดับปฏิบัติการขึ้นไป

ของสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งขอมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดมาจากแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดจัด             

ทำข้ึนมาและเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบถามของขาราชการในระดับปฏิบัติการข้ึนไปของสังกัด

กรมควบคุมโรค  

3.2 ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการในระดับปฏิบัติการ

ข้ึนไปของสังกัดกรมควบคุมโรค คือ 352 จากประชากร 2,919 คน  

3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 32 หนวยงาน 

3.4 ขอบเขตดานเวลา ชวงระยะเวลาในการศึกษา ใชเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ

ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
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4. กรอบแนวคิด  

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

5. สมมติฐาน 

 1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแตกตางกัน 

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลดานแรงจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ดาน

สถาบัน/หลักสูตร ดานการตัดสินใจดานราคา/คาใชจาย ดานการตัดสินใจดานความกาวหนาในสาย

อาชีพ ดานการตัดสินใจดานสนับสนุนการใหทุน  และดานการตัดสินใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานะภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ประสบการณในการทำงาน 

- รายได 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอ 

- การใหเหตผุลสวนบุคคล 

- การสงเสริมของคนครอบครัว 

- การสงเสริมจากหนวยงาน 

ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอ 

- ดานสถาบัน/หลักสูตร 

- ดานราคา/คาใชจาย 

- ดานความกาวหนาในสายอาชีพ 

- ดานสนับสนุนการใหทุน 

- ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

การตัดสินใจในการศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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6. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาของ

ขาราชการในระดับปฏิบัติการขึ้นไปของสังกัดกรมควบคุมโรค ผูศึกษาไดทำการศึกษาคนควาจาก

เอกสารตาง ๆ ประกอบทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 6.1 ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จาก

หลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย

ขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสำคัญ และเกี่ยวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุก

ขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทำงาน การประสานงาน และการ

ควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน ดังท่ี บารนารด (Barnard, 1938) ไดใหความหมายของ              

การตัดสินใจไววา คือ "เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกตางๆ ใหเหลือทางเลือกเดียว" อางจาก 

ไพลิน ผองใส (2536:155) 

 ลักษณะของการตัดสินใจ 

 กุลชลี ไชยนันตา (2539:130) ไดสรุปลักษณะของการตัดสินใจ ไว ดังนี้ 

 1. การตัดสินใจเปนกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่จะได               

รับจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยท่ีผูตัดสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหประโยชนสูงสุด 

 2. การตัดสินใจเปนหนาท่ีท่ีจำเปน เพราะทรัพยากรมีจำกัด และมนุษยมีความตองการไมจำกัด 

จึงจำเปนตองมีการตัดสินใจเพื่อใหไดรับประโยชนและความพอใจจากการใชทรัพยากรที่มีจำกัด              

เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 

 3. ในการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ในองคการ อาจมีการขัดแยงกัน เชน ฝายผลิต ฝาย บุคคล 

ฝายการเงินการบัญชี ฝายการบริหารงานบุคคล แตละฝายอาจมีเปาหมายของการทำงานขัดแยงกัน 

ผูบริหารจึงตองเปนผูตัดสินใจชี้ขาด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยสวนรวม 

 4. กระบวนการตัดสินใจประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกเปนเรื ่องเกี ่ยวกับการกำหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย ขอจำกัด การกำหนดทางเลือก สวนท่ีสอง เปนการเลือกทางเลือกหรือ กลยุทธ

ท่ีดีท่ีสุดตามสภาวการณ 

 5. การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและลักษณะของปญหา เชน อาจแบงออก

ไดเปนการตัดสินใจตามลำดับขั้น ซึ่งมักเปนงานประจำ เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตารางการทำงาน 

เปนตน และการตัดสินใจท่ีไมเปนไปตามลำดับข้ัน เปนการตัดสินใจเก่ียวกับปญหาท่ีไมไดเกิดข้ึนประจำ 

เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง เชน การตัดสินใจเก่ียวกับการริเริ่มงานใหม เชน ตั้งคณะใหม หรือขยาย

โรงงานใหม เปนตน 



วรยศ  เลาสกุลสุขไพศาล 

 
                      
                 1343 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 ชนิดของการตัดสินใจ 

 ไซมอน (Simon, 1960:5-6) ไดแบงชนิดของการตัดสินใจออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ ดังนี้ 

 1. การตัดสินใจที่กำหนดไวลวงหนาหรือมีแบบอยางไวลวงหนา (Programmed decisions) 

เปนการตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลายเปนงานประจำ เชน การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการลาปวย ลากิจ ลาบวช การอนุมัติการเบิกจายเงิน การอนุมัติผลการศึกษา เปนตน 

การตัดสินใจแบบกำหนดไวลวงหนานี้ เปดโอกาสใหผูบริหารเลือกทางเลือกไดนอย เพราะวาเปนการ

ตัดสินใจภายใตสภาวการณท่ีแนนอน 

 2. การตัดสินใจที่ไมไดกำหนดหรือไมมีแบบอยางไวลวงหนา (Nonprogrammed decisions) 

เปนการตัดสินใจในเรื่องใหมที่ไมเคยมีมากอน ไมมีระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมากอน จึง

เปนเรื่องยุงยากแกผูตัดสินใจ โดยที่ผูบริหารหรือผูตัดสินใจจะตองคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม

แนนอนดวย เชน การตัดสินใจนำเงินไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนหรือผลกำไรในธุรกิจ การตัดสินใจผลิต

สินคาตัวใหม การตัดสินใจในการขยายกิจการ เปนตน 

 รูปแบบของการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในหนวยงาน การ

ตัดสินใจอาจกระทำโดยบุคคลเพียงคนเดียว หรือเปนกลุ มบุคคลแลวแตความเหมาะสมของกรณี 

รูปแบบของการตัดสินใจโดยถือเอาจำนวนคนที่ร วมตัดสินใจเปนเกณฑสามารถจำแนกออกได                 

2 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว (Individual decision making) ใชสำหรับการตัดสินใจใน

เรื่องงาย ๆ ที่ผูทำการตัดสินใจไดกำหนดไวลวงหนาแลว หรือเรื่องเรงดวนฉุกเฉินที่ไมมีเวลาพอสำหรับ

การปรึกษาหารือกับบุคคลอ่ืน 

 2. การตัดสินใจโดยกลุ มบุคคล (Group decision making) เปนการตัดสินใจโดยใหผู ที ่มี                

หนาท่ีท่ีจะตอง ปฏิบัติตามผล ของการตัดสินใจ นั้น ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูล 

การตัดสินใจโดยกลุมบุคคลนี้ เหมาะสำหรับ การตัดสินใจ ในเรื่องท่ียุงยากซับซอน หรือเรื่องท่ีผูบริหาร

ไมมีขอมูลขาวสารเพียงพอหรือยังขาดประสบการณในเรื่องนั้น ๆ หรือไมมีความชำนาญทางดานนั้น

อยางเพียงพอ จึงจำเปนตองฟงความคิดเห็นจากผู ที ่ม ีความรู และประสบการณ แลวประมวล                   

ความคิดเห็นเหลานั้นมาเปนสิ่งกำหนดการตัดสินใจ  

 กลุมบุคคล ดังกลาว อาจไดแก กลุมผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาสวนตาง ๆ ของหนวยงาน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งอาจประกอบดวยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิรวมกัน วิธีการ

ตัดสินใจโดยกลุมอาจทำไดในลักษณะตาง ๆ 
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 6.2 ทฤษฎีเกี่ยวของกับการจูงใจ 

  6.2.1 ทฤษฎีความตองการตามลำดับขั้นของมาสโลว (Maslow's Need Hierarchy 

Theory) 

  ทฤษฎีอันโดงด ังทางดานจิตว ิทยาที ่ม ีมานานที ่ เก ี ่ยวกับแรงจ ูงใจของมนุษย  

(Motivation) กับแนวคิดที่เกี่ยวกับลำดับขั้นความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs) ไดถูก

ตีพิมพเปนครั้งแรกในปค.ศ. 1943 ในเอกสารที่ชื่อทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย (A Theory of Human 

Motivation) โดยเรามักจะคุนหูในชื่อวา “ลำดับข้ันความตองการของมาสโลว” (Maslow’s Hierarchy 

of Needs) ที ่มนุษยทุกคนตองเติมเต็มความตองการในระดับพื ้นฐานใหได กอนที ่จะเติมเต็ม                 

ความตองการในระดับที่มากกวาในขั้นตอไป โดยมาสโลวก็ไดสรุปลำดับขั้นความตองการของมนุษย 

(Hierarchy of Needs) ไว 5 ข้ันดวยกัน 

  ขั้นท่ี 1 ความตองการทางกายภาพ (Physiological) ถือเปนความตองการขั้นพื้นฐาน

ที่สุดเพื่อความอยูรอดและการดำรงชีพของมนุษยทุกๆคน โดยหากมนุษยไมไดรับการตอบสนองเหลานี้ 

ก็อาจทำใหมนุษยไมสามารถใชชีวิตหรือทำงานออกมาไดดี ตัวอยางเชน ความตองการอาหาร น้ำ 

อากาศหายใจ เสื้อผา ที่พักอาศัย และยังรวมไปถึงความตองการทางเพศเพื่อการอยูรอดของเผาพันธุ

มนุษยอีกดวย 

  ขั้นท่ี 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety) เมื่อมนุษยไดรับความตองการ 

ขั้นพื้นฐานแลว ก็มีความตองการที่มากขึ้นและมีความสลับซับซอนที่เพิ่มข้ึน ที่เรียกวาความตองการ

ความมั่นคงปลอดภัยในการใชชีวิตรวมถึงการวางแผนสำหรับอนาคต ตัวอยางเชน ความมั่นคงทาง   

การเงิน การทำงาน เศรษฐกิจ ความปลอดภัยดานสุขภาพ ทรัพยสิน ที่สงผลตอพฤติกรรมมนุษยใน            

การทำประกันภัยดานตาง ๆ และการอยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 

  ขั ้นท่ี 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love/Belonging) มนุษย                  

ทุกคนตองการเปนที่รัก และไดรับการยอมรับในกลุมเพื่อน ครอบครัว คนรัก เพื่อนรวมงาน ผูคนใน

สังคม กลุมกิจกรรมตางๆ โดยในข้ันนี้จะมีความเก่ียวของความสัมพันธทางอารมณท่ีสงผลตอพฤติกรรม

ตางๆของมนุษย เพราะพื้นฐานของมนุษยนั้นไมอยากอยูอยางโดดเดี่ยว ไมอยากมีความกังวล และ               

ไมอยากถูกทอดท้ิง 

  ขั้นท่ี 4 ความเคารพนับถือ (Esteem) เมื่อความตองการทั้ง 3 ขั้นไดรับการเติมเต็ม

อยางเต็มท่ีแลว ในข้ันท่ี 4 คือการไดรับความเคารพนับถือจากผูคนรอบขาง เพ่ือใหรูสึกวาตัวเองมีคุณคา 

ไมรูสึกออนแอหรือต่ำตอย ตัวอยางเชน การมีรวมในกิจกรรมเดน ๆ การจบการศึกษาดี ๆ การเปน               

สวนหนึ่งของทีมกีฬา การหางานอดิเรกทำตางๆ เพื ่อใหคนรอบขางไดเห็นวาตัวเองมีทักษะหรือ

ความสามารถมากแคไหน 
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  ขั้นท่ี 5 ความสมบูรณแบบ (Self-actualization) จุดสูงสุดของความตองการนั้น คือ 

ความสมบูรณแบบในชีวิตหรือเรียกไดวาอยากเปนทุกๆอยางที่อยากเปนในฐานะมนุษยคนนึงที่สามารถ

จะเปนได โดยมาสโลวเชื่อวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาขีดความสามารถและใชมันอยางเต็มท่ี เพื่อไปสู

ความสมบูรณแบบมากที่สุด โดยการที่จะมาสูในขั้นนี้ไดนั ้นมนุษยตองไดรับการตอบสนองจากท้ัง                

4 ข้ันอยางดีท่ีสุดกอน 

  ลำดับขั ้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ถือเปน

แนวคิดที่ถูกทำมาปรับใชกับการทำการตลาดใหกับสินคาหรือบริการ การทำธุรกิจในแบบตาง ๆ อยาง

แพรหลาย รวมถึงนำมาปรับใชกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ซึ่งถือวายังเปนแนวคิดที่สำคัญที่ยังสามารถ

นำมาใชไดในยุคปจจุบัน 

  6.2.2 ทฤษฎีความตองการของแมคเคลแลนด (McClelland’s Learned Needs 

Theory) 

  เมื่อมนุษยเขามามีสวนรวมในสังคม แตละบุคคลยอมเกิดการเรียนรูทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีกำลังดำเนินอยู ผลของการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะประสบการทางสังคม

และการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก มีสวนอยางมากในการหลอหลอมใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่ผลักดันให

กระทำพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ แมกคลีลแลนด (McClelland, 2016) ไดแบงความ

ตองการดังกลาวนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1. ความตองการความสำเร็จ (Need for Achievement : n-Ach) เปนความตองการ

ที่จะทำสิ่งตางๆ ใหเต็มที่และดีที ่สุดเพื่อความสำเร็จ มีความสมบูรณแบบและไดมาตรฐานดีเยี ่ยม               

จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสำเร็จ (n-Ach) สูง จะมีลักษณะชอบ                

การแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย มีเปาหมายชัดเจนในการทำงาน โดยเปาหมายที่ตั ้งมีความเปนไปได            

สูงท่ีจะบรรลุผลและพยายามดำเนินงานเพื ่อบรรลุเปาหมาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับ 

(feedback) ซึ่งเปนผลจากการทำงาน ไมวาจะเปนคำติชม เพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความ

ชำนาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง กลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว และปรับปรุงพัฒนาใหดี

ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

  2. ความตองการการมีอำนาจ (Need for Power : n-Pow) เปนความตองการอำนาจ

เพื่อที่จะควบคุมสิ่งแวดลอมและมีอิทธิพลเหนือผูอื ่น บุคคลที่มีความตองการอำนาจสูงจะแสวงหา

วิถีทางเพ่ือทำใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ตองการใหผูอ่ืนยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนำ 

ตองการทำงานใหเหนือกวาบุคคลอ่ืน และจะกังวลเรื่องอำนาจมากกวาการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

  3. ความตองการสัมพันธภาพที่ดี (Need for Affiliation : n-Aff) เปนความตองการ

ไดรับหรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคล

อื่น บุคคลที่ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน                 
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โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น มีความตองการใหผูอื่นยอมรับในตนเองและ  

มีแนวโนมที่จะยอมตามความปรารถนาหรือบรรทัดฐานของผูอื่น รวมทั้งคำนึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน     

เปนสำคัญ 

 6.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

 ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก

เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทำใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรู สึก

ทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทำใหเกิดความรูสึกทางบวก

เพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคล

มากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืน ๆ ขณะท่ีวิชัย  (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเก่ียวของ

กับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยได            

รับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไมวาอยูในท่ีใดยอมมีความตองการข้ันพ้ืนฐานไมตางกัน 

         พิทักษ  (2538) กลาววา ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนท่ี

แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของผล            

การประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ตอสิ่งเราหรือ              

สิ่งท่ีมากระตุน 

         สุเทพ (2541) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีดวยกัน 

4 ประการ คือ 

 1. สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแก

ผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ 

 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดลอมในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

 3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆท่ีสนองความตองการของ

บุคคล 

 4. ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับ

ผูรวมกิจกรรม อันจะทำใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรวมกัน อันเปนความพึงพอใจ

ของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงใน            

การประกอบกิจกรรม 
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 ขณะท่ี ปรียากร (2535) ไดมีการสรุปวา ปจจัยหรือองคประกอบที่ใชเปนเครื่องมือบงชี้ถึง

ปญหาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ 

 1. ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของ

กับงาน ไดแก ประสบการณในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ

ทำงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน 

 2. ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะ             

ทางวิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและท่ีทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน 

 3. ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management) ไดแก ความมั่นคงใน

งานรายรับผลประโยชน โอกาสกาวหนา อำนาจตามตำแหนงหนาท่ี สภาพการทำงาน เพื่อนรวมงาน 

ความรับผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน เปนตน 

 6.4 การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ใหกาวหนา 

 การพัฒนานั้นสะทอนถึงการกาวหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ อยางไมหยุดนิ่ง การพัฒนาดานอาชีพก็

เชนกันสะทอนถึงความกาวหนาในการทำงานที่แสดงถึงความเติบโตในสายอาชีพของตน การที่เรา

พัฒนาอาชีพอยูเรื่อย ๆ นั้นจะทำใหเราสนุกและอยากท่ีจะเรียนรูการทำงานอยูเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน

ก็หาเลี้ยงชีพไดดวย และใครท่ีมีการพัฒนาอาชีพอยูเสมอก็จะกลายเปนคนท่ีมีศักยภาพ ใครๆ ก็อยากให

รวมงานดวย โอกาสไมมีงานทำจะนอย ตรงกันขามใครหรือองคกรใดที ่ไมมีแผนพัฒนาอาชีพให                 

กับบุคลากรที่ชัดเจน ก็อาจทำใหบุคลากรไมอยากรวมงานกับองคกรนั้นตอไป และเปนเหตุใหเกิด               

การลาออกเพ่ือเปลี่ยนงานไดเชนกัน 

 การพัฒนาอาชีพ (Career Development) หมายถึง ความกาวหนาหรือการเติบโตของ

พนักงานในการทำงานใดงานหนึ่ง การพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จนั้นจะตองมีปจจัยสำคัญคือ 

การกำหนดเปาหมายของอาชีพ (Career Goal) ตลอดจนมีการวางแผนทางดานอาชีพ (Career 

Planning) เพื่อใหดำเนินไปตามเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่วางทิศทางไปสูเปาหมายไว การที่จะ

ดำเนินไปตามแผนท่ีวางไวไดดวยดีนั้นยอมจะตองมีการบริหารอาชีพ (Career Management) ท่ีดีดวย 

ซึ่งทุกกระบวนการควรใสใจอยางเกี่ยวเนื่องกันดวยดี เพื่อที่จะทำใหเสนทางอาชีพของแตละคนกาว                 

สูความสำเร็จนั่นเอง 

 การพัฒนาอาชีพถือเปนภารกิจสำคัญหนึ่งที ่องคกรควรใสใจดูแลพนักงานของตนเพื ่อให                  

เกิดความกาวหนาในเสนทางอาชีพ องคกรที่ดีจะมีการวางแผนและจัดการเรื่องนี้อยางจริงจัง รวมถึง

สามารถทำใหพนักงานเห็นถึงเสนทางตลอดจนทิศทางความกาวหนาของตนเองไดอยางชัดเจน                   

โดยควรคำนึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาปจจยัที่สงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาขาราชการของสังกัดกรมควบคุมโรค 

 
   1348  

 1. การวางโครงสรางตำแหนงงานใหเหมาะสม (Organization Structure) องคกรควรจะตอง

มีการวางตำแหนงโครงสรางงานทั้งหมดใหชัดเจน ตำแหนงแตละตำแหนงตองเหมาะสมกับแตละงาน 

ไมควรขาด ไมควรเกิน เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปก็ควรประเมินโครงสรางใหมอยูเรื่อย ๆ เพื่อใหรูวา

ขณะปจจุบันโครงสรางองคกรเหมาะสมอยูหรือไม ควรปรับโครงสรางองคกรใหมหรือเปลา ตองการ 

เพ่ิมหรือลดคน และโครงสรางองคกรท่ีดีควรแสดงถึงเสนทางการพัฒนาอาชีพท่ีกาวหนาไดดวย 

 2. วางแผนการสืบทอดตำแหนง (Success Plan) ทุกองคกรมักเกิดการเปลี่ยนแปลงพนักงาน

เสมอ พนักงานบางคนอาจหมดวาระ หรือลาออก ไมก็ขยับตำแหนง องคกรจะตองบริหารจัดการคน              

ใหครบตำแหนงเพ่ือใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม การวางแผนสืบทอดตำแหนงนี้ก็เพื่อที่จะ

ทำใหเกิดการยายหรือเลื่อนตำแหนงดวย เปนการสรางความกาวหนาในอาชีพอีกวิธีหนึ่ง ขณะเดียวกันก็

ตองเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไมได เชนการลาออกหรือมีเหตุใหตองหาพนักงาน                 

มาทดแทนอยางกระทันหัน ก็ตองจัดหาคนมาแทนใหดีใหได ซึ่งหากมีการวางแผนสืบทอดตำแหนงจะ

ชวยทำใหจัดการเรื่องนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที รวมถึงสรางเสนทางการพัฒนาอาชีพได

ชัดเจนข้ึนดวย  

 3. จัดทำเสนทางอาชีพ (Career Path) ใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อมีการวางโครงสรางการทำงาน

ที่ดีจะทำใหเราเห็นเสนทางอาชีพไดชัดเจนขึ้น เมื่อพนักงานมองเห็นเสนทางอาชีพของตนที่ชัดเจน             

ในตำแหนงหรือสายงานนั้น ๆ ก็จะทำใหเขามุงมั่นที่จะพัฒนาอาชีพสูเปาหมายที่เขาไดวางไวไดเปน

อยางดี มนุษยทุกคนตองการความกาวหนา และถาเขาสามารถมองเห็นเสนทางความกาวหนาที่ชดัเจน 

ก็จะทำใหเขามุงตรงไปในเสนทางท่ีวางไว 

 4. ประเมินผล (Evaluation) ตามความเปนจริงอยางถูกตองและยุติธรรม กระบวนการสำคัญ  

หนี่งที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพเปนอยางมากก็คือกระบวนการของการประเมินผลนี ่เอง องคกร               

ควรประเมินผลพนักงานอยางจริงจัง ถูกตองตามความเปนจริง และมีความยุติธรรมในการประเมินผล 

การประเมินผลที่ดีนั ้นจะทำใหเราเห็นศักยภาพที่ชัดเจนของพนักงานคนนั้นๆ และรูวิธีการพัฒนา

ปรับปรุงอาชีพใหสำหรับเขา หากผลประเมินออกมาต่ำกวาเกณฑท่ีตั้งไวก็ตองปฏิบัติตามเนื้อผา พัฒนา

ใหเหมาะสมกับศักยภาพ หรือใครที่มีผลประเมินที่สูงกวาที่คาดก็อาจสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกาวได                

ไวข้ึนก็ไดเชนกัน 

7. วิธีการดำเนินการวิจัย  

 7.1 แนวทางการวิจัย เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 7.2 ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการในระดับปฏิบัติการข้ึนไปของสังกัดกรมควบคุม

โรคจำนวน 2,919 คน ขนาดกลุมตัวอยางที ่ใชในการวิจัยดวยการใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro 

Yamane) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 352 คน 
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 7.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 

 7.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

       7.4.1 ความเที ่ยงตรง : คาเฉลี ่ยของดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผู ศึกษาไดนำ

แบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ผล             

การวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยของดัชนีความสอดคลอง (IOC) ได  

เทากับ 0.84 

       7.4.2 ความเชื่อมั่น : คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามที่สรางข้ึน                 

มาไปทำการทดสอบ จำนวน 35 ชุด ในการหาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่คาระดับ

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.91 ซ่ึงถือไดวาอยูในระดับดีมาก 

 7.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดทำการแจกทำการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 352 ชุด ผูศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซ่ึงไดรับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้น 336 ชุด คิดเปนรอยละ 95.45 

 7.6 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและนำมาดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดย                 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ                

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และทำ

การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One-way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายคู โดยใช Least Significant Different 

(LSD) และการหาความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Coefficient 

Correlation) 

8. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 8.1 ขอมูลของผตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา รายได 

ประสบการณในการทำงาน สังกัดหนวยงาน และการกับคาใชจายในการศึกษาตอ โดยนำเสนอขอมูล  

ในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย 
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ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ (%) 

1. เพศ 

ชาย 103 30.7 

หญิง 233 69.3 

รวม 336 100.0 

2. อายุ 

21- 30 ป 92 27.4 

31- 35 ป 91 27.1 

36- 40 ป 59 17.6 

มากกวา 40 ปข้ึนไป 94 28.0 

รวม 336 100.0 

3. สถานภาพ 

โสด 201 59.8 

แตงงาน 120 35.7 

หยา / แยกกันอยู / หมาย 15 4.5 

รวม 336 100.0 

4. การศึกษา 

ปริญญาตรี 233 69.3 

ปริญญาโท 99 29.5 

ปริญญาเอก 4 1.2 

รวม 336 100.0 

5. ประสบการณในการทำงาน 

ต่ำกวา 5 ป 121 36.0 

6- 15 ป 132 39.3 

16 - 30 ป 63 18.8 

มากกวา 30 ป 20 6.0 

รวม 336 100.0 

6. หนวยงาน/สังกัด 

สวนกลาง 11 3.3 

กลุมตรวจสอบภายใน 12 3.6 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 18 5.4 

สำนักงานเลขานุการกรม 8 2.4 

กองกฎหมาย 10 3.0 
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ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ (%) 

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 11 3.3 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 8 2.4 

กองบริหารการคลัง 35 10.4 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 24 7.1 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 3 0.9 

กองระบาดวิทยา 19 5.7 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 12 3.6 

กองโรคติดตอทั่วไป 11 3.3 

กองโรคตดิตอนำโดยแมลง 15 4.5 

กองโรคไมติดตอ 10 3.0 

กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 14 4.2 

กองวัณโรค 14 4.2 

สถาบนับำราศนราดูร 7 2.1 

สถาบนัราชประชาสมาสัย 13 3.9 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 13 3.9 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่1 จังหวัดเชียงใหม 16 4.8 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก 17 5.1 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่3 จังหวัดนครสวรรค 11 3.3 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดสระบุรี 12 3.6 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดราชบุรี 18 5.4 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่6 จังหวัดชลบุรี 8 2.4 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน 10 3.0 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธาน ี 11 3.3 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 จังหวัดนครราชสีมา 8 2.4 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดอุบลราชธาน ี 35 10.4 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 7.1 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที ่12 จังหวัดสงขลา 3 0.9 

รวม 336 100.0 

7. รายไดตอเดือน 

15,000 – 20,000 บาท 130 38.7 

20,001 – 25,000 บาท 70 20.8 
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ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ (%) 

25,001– 30,000 บาท 59 17.6 

30,001 บาทข้ึนไป 77 22.9 

รวม 336 100.0 

8. ทานจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตออยางไร 

ใชเงินสวนตัว/ครอบครัว 222 66.1 

สมัครขอทุนการศึกษา 47 14.0 

กูยืมเงิน 67 19.9 

รวม 336 100.0 

 

 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 233 คน คิดเปน               

รอยละ 69.3 รองลงมาเปนเพศชาย มีจำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 30.7 สวนใหญมีอายุมากกวา   

40 ปขึ ้นไป จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 28.0  รองลงมาอายุระหวาง 21- 30 ป จำนวน 92 คน                 

คิดเปนรอยละ 27.4สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 201 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา

สถานภาพแตงงาน จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 35.7 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 

233 คน คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาระดับปริญญาโท จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 29.5 สวนใหญ

มีประสบการณในการทำงานระหวาง 6- 15 ป จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมามี

ประสบการณในการทำงานต่ำกวา 5 ป จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 36.0 สวนใหญเปนหนวยงาน/

สังกัดสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.4 รองลงมาเปนหนวยงาน/สังกัดสถาบัน

ราชประชาสมาสัย จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.1 สวนใหญมีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 – 

20,000 บาท จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมารายตอเดือนตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 

จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 22.9 และสวนใหญใชเงินสวนตัว/ครอบครัว จำนวน 222 คน คิดเปน

รอยละ 66.1 รองลงมากูยืมเงิน จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.9 

 8.2 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำเสนอ

ขอมูลในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอ จำนวน (คน) รอยละ (%) 

1. ทานตองการศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ 

ในประเทศ 292 86.9 

ตางประเทศ 44 13.1 

รวม 336 100.0 

2. ทานตองการศึกษาตอในลักษณะใด   

ลาศึกษาตอในเวลาราชการ 169 50.3 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอ จำนวน (คน) รอยละ (%) 

ลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ 167 49.7 

รวม 336 100.0 

3. เหตุผลที่ทานมีความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา   

ตองการพัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับ 57 17.0 

ตองการเพิ่มพูนความรู 178 53.0 

เปนความประสงคของผูปกครอง 2 0.6 

เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน 73 21.7 

คิดวาความรูในระดบัปริญญาตรีไมเพียงพอ 22 6.5 

เพื่อนชักจูง/แนะนำ 2 0.6 

เปนแฟชัน่และกระแสนิยม 2 0.6 

รวม 336 100.0 

4. บุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของทานมากที่สุด ในการศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 

ตนเอง 223 66.4 

ครอบครัว/ผูปกครอง 51 15.2 

คูรัก/แฟน 6 1.8 

เพื่อน 9 2.7 

หนวยงาน 47 14.0 

รวม 336 100.0 

5. หนวยงาน/ผูบังคับบญัชาสนับสนุนหรือสงเสริมใหมีการไปศึกษาตอระดบับัณฑิตศึกษา 

สนับสนนุ 302 89.9 

ไมสนบัสนุน 34 10.1 

รวม 336 100.0 

 

 ผลการศึกษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในประเทศ             

จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 86.9 และมีความตองการศึกษาตอตางประเทศ จำนวน 44 คน คิดเปน

รอยละ 13.1 สวนใหญมีความตองการลาศึกษาตอในเวลาราชการ จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ   

50.3  และมีความตองการลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ จำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 49.7 โดย 

สวนใหญ มีเหตุผลในการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา เพราะตองการเพิ่มพูนความรู มากที่สุด 

จำนวน 178 คน คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมามีความตองการเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น จำนวน 

73 คน คิดเปนรอยละ 21.7 สวนใหญบุคคลที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผู ตอบแบบสอบถาม           

มากท่ีสุด คือ ตนเอง จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 66.4 รองลงมา คือ ครอบครัว/ผูปกครอง จำนวน            

51 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และโดยสวนใหญหนวยงาน/ผูบังคับบัญชาสนับสนุนหรือสงเสริมใหมี              
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การไปศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม คือ จำนวน 302 คน คิดเปนรอยละ 89.9 

และไมสนับสนุนหรือ ไมสงเสริมใหมีการไปศึกษาตอ จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.1 

 8.3 ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำเสนอขอมูล

ในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย 
 

1.  ปจจัยดานสถาบัน/หลักสูตร 
ระดับความเห็น 

N Mean SD Mode จัดลำดับ 

1.1 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย /สถาบัน มีผลตอการ

ตัดสินใจ 
336 4.00 0.729 มาก 6 

1.2 คณาจารยมีประสบการณหรือมีช่ือเสียงในหลักสูตร

ท่ีตองการศึกษา 
336 4.09 0.756 มาก 5 

1.3  รูปแบบของการเรียน การสอน เชน ระยะเวลา 

แผนการศึกษา Classroom หรือOnline 
336 4.23 0.644 มากท่ีสุด 4 

1.4 ความทันสมัย /ความหลากหลายของหลักสูตร 336 4.30 0.585 มากท่ีสุด 3 

1.5 หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกับความตองการ 336 4.49 0.583 มากท่ีสุด 1 

1.6 ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตร 336 4.35 0.562 มากท่ีสุด 2 

ผลรวม 336 4.24 0.479 มากท่ีสุด  

 

 ผลการศึกษาดานสถาบัน/หลักสูตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญดาน

หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกับความตองการ เปนอันดับท่ี 1 คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.49 ดานระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตร เปนอันดับท่ี 2 คาความสำคัญอยูในระดับ              

มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.35 ดานความทันสมัย /ความหลากหลายของหลักสูตร เปนอันดับท่ี 3                

คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.30 ดานรูปแบบของการเรียน การสอน เชน 

ระยะเวลา แผนการศึกษา Classroom หรือ Online เปนอันดับท่ี 4 คาความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด  

ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.23 ดานคณาจารยมีประสบการณหรือมีชื่อเสียงในหลักสูตรที่ตองการศึกษาเปน

อันดับท่ี 5 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.09 และดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย /

สถาบัน มีผลตอการตัดสินใจ เปนอันดับท่ี 5 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.00 
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2. ปจจัยดานราคา/คาใชจาย 
ระดับความเห็น 

N Mean SD Mode จัดลำดับ 

2.1 ความเหมาะสมของคาหนวยกิตหรือคาลงทะเบียน 336 4.27 0.704 มากท่ีสุด 2 

2.2 ความเหมาะสมของคาใชจายตลอดหลักสตูร 336 4.31 0.703 มากท่ีสุด 1 

2.3 สภาพทางการเงินของครอบครัว 336 4.27 0.804 มากท่ีสุด 2 

2.4 คาท่ีพัก และคาเดินทาง 336 4.20 0.782 มาก 3 

ผลรวม 336 4.26 0.66 มากท่ีสุด  

 

 ผลการศึกษาดานราคา/คาใชจาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญดานความ

เหมาะสมของคาใชจายตลอดหลักสูตร เปนอันดับท่ี 1 คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.31 ดานความเหมาะสมของคาหนวยกิตหรือคาลงทะเบียนและสภาพทางการเงินของครอบครัว 

เปนอันดับท่ี 2 คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.27 และดานคาที่พัก และ                

คาเดินทาง เปนอันดับท่ี 3 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.20 

3. ปจจัยดานความกาวหนาในสายอาชีพ 
ระดับความเห็น 

N Mean SD Mode จัดลำดับ 

3.1 มีสวนในการวางแผนท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลคุวามสำเรจ็

ตามเปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาฯ 

336 4.26 0.702 มากท่ีสุด 2 

3.2 มีความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีอยางท่ีทานไดวางไว 336 4.18 0.75 มาก 3 

3.3 มีความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง 336 4.44 0.634 มากท่ีสุด 1 

3.4 มีความกาวหนาในเรื่องเงินเดอืน 336 4.00 0.876 มาก 4 

ผลรวม 336 4.22 0.64 มากท่ีสุด  

 
 ผลการศึกษาดานความกาวหนาในสายอาชีพ พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสำคัญดานมีความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง เปนอันดับท่ี 1 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก

ที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.44 ดานมีสวนในการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมาย             

ในการพัฒนาความกาวหนาฯ เปนอันดับท่ี 2 คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย  

4.26 ดานมีความกาวหนาในตำแหนงหนาที่อยางที่ทานไดวางไว เปนอันดับท่ี 3 คาความสำคัญอยูใน               

ระดับมาก ที ่ระดับคาเฉลี ่ย 4.18 และดานมีความกาวหนาในเรื ่องเงินเดือน เปนอันดับท่ี 4 คา

ความสำคัญอยูในระดับ มาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.00 
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4. ปจจัยดานสนบัสนนุการใหทุน 
ระดับความเห็น 

N Mean SD Mode จัดลำดับ 

4.1 การใหทุนจากหนวยงานตนสงักัด 336 3.66 1.196 มาก 3 

4.2 การใหทุนจากหนวยงานภายนอก เชน ก.พ. รัฐบาล

ตางประเทศ 
336 3.70 1.11 มาก 2 

4.3 เง่ือนไขในการรับทุนมีความเหมาะสม 336 3.80 1.077 มาก 1 

ผลรวม 336 3.72 1.073 มาก  

 
 ผลการศึกษาดานสนับสนุนการใหทุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญดาน

เงื่อนไขในการรับทุนมีความเหมาะสม เปนอันดับท่ี 1 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 

3.80 ดานการใหทุนจากหนวยงานภายนอก เชน ก.พ. รัฐบาลตางประเทศ เปนอันดับท่ี 2 คา

ความสำคัญอยูในระดับ มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.70 และดานการใหทุนจากหนวยงานตนสังกัด เปน

อันดับท่ี 3 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 3.66 

5. ปจจัยดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
ระดับความเห็น 

N Mean SD Mode จัดลำดับ 

5.1 ความสะดวกในการเดินทาง 336 4.30 0.762 มากท่ีสุด 1 

5.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เชน หองสมุด หอง

คอมพิวเตอร 
336 4.16 0.741 มาก 3 

5.3 สิ่งอำนวยความสะดวกในหองเรียน เชน การนำ

เทคโนโลยีมาใชในการสอน 
336 4.23 0.677 มากท่ีสุด 2 

5.4 สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย /สถาบัน อยูในบริเวณท่ี

เหมาะสม (ใกลชุมชน รานคา) 
336 4.16 0.761 มาก 3 

5.5 ความรมรื่นของสภาพแวดลอม เหมาะแกการศึกษา 336 4.11 0.732 มาก 4 

ผลรวม 336 4.19 0.629 มาก 

 
 ผลการศึกษาดานสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญ

ดานความสะดวกในการเดินทาง เปนอันดับท่ี 1 คาความสำคัญอยูในระดับ มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 

4.30 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในหองเรียน เชน การนำเทคโนโลยีมาใชในการสอน เปนอันดับท่ี 2  

คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.23 ดานมีสิ ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เชน 

หองสมุด หองคอมพิวเตอรและสถานที ่ตั ้งของมหาวิทยาลัย /สถาบัน อยู ในบริเวณที่เหมาะสม                   

(ใกลชุมชน รานคา) เปนอันดับท่ี 3 คาความสำคัญอยูในระดับ มาก ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.16 และดาน

ความรมรื่นของสภาพแวดลอม เหมาะแกการศึกษา เปนอันดับท่ี 4 คาความสำคัญอยูในระดับมาก                 

ท่ีระดับคาเฉลี่ย 4.11 
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 8.4 ทดสอบสมมติฐาน 

        8.4.1 สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานแรงจูงใจใน

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแตกตางกัน 

1. เพศ N Mean Std. Deviation Sig. t df Sig. (2-tailed) 

ชาย 103 4.192 0.491 0.527 1.498 334 0.135 

หญิง 233 4.099 0.540   

 
 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.527 มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก เพศท่ี

แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

2. อายุ N Mean Std. Deviation F Sig. 

21- 30 ป 92 4.258 0.480 

3.224 0.023 
31- 35 ป 91 4.132 0.466 

36- 40 ป 59 4.076 0.526 

มากกวา 40 ปข้ึนไป 94 4.029 0.603 

Total 336 4.128 0.527 
 

 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.023 นอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก อายุท่ี

แตกตางกันมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 เมื ่อทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจ 

เลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาจำแนกเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD ในการวิเคราะหขอมูล 

พบวา กลุมอายุท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู ไดแก แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษามีผลตอกลุมอายุ 21- 30 ป และ กลุมอายุ 31-35 ป มากกวากลุมท่ีมีอายุ 36- 40 ป 

และกลุมอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป 

3. สถานะภาพ N Mean Std. Deviation F Sig. 

โสด 201 4.126 0.534 

0.641 0.527 แตงงาน 120 4.113 0.511 

หยา / แยกกันอยู / หมาย 15 4.276 0.577 

Total 336 4.128 0.527 
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 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.527 มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก สถานภาพ

ที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

4. ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation F Sig. 

ปริญญาตรี 233 4.109 0.534 

0.554 0.575 ปริญญาโท 99 4.174 0.511 

ปริญญาเอก 4 4.088 0.577 

Total 336 4.128 0.527 
 

 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.575 มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

5. ประสบการณในการทำงาน N Mean Std. Deviation F Sig. 

ต่ำกวา 5 ป 121 4.205 0.493 

1.626 0.183 
6- 15 ป 132 4.098 0.484 

16 - 30 ป 63 4.039 0.669 

มากกวา 30 ป 20 4.135 0.462 

Total 336 4.128 0.527 
 

 จากการศึกษา พบวา คา sig. เท าก ับ 0.183 มากกว า 0.05 จ ึงยอมร ับสมมติฐานหลัก 

ประสบการณในการทำงานที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ                   

ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

6. รายได N Mean Std. Deviation F Sig. 

15,000 – 20,000 บาท 130 4.104 0.595 

0.601 0.615 
20,001 – 25,000 บาท 70 4.188 0.435 

25,001– 30,000 บาท 59 4.159 0.513 

30,001 บาทข้ึนไป 77 4.089 0.493 

Total 336 4.128 0.527 
 

 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.615 มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก รายได                

ที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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7. การจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตอ N Mean Std. Deviation F Sig. 

ใชเงินสวนตัว/ครอบครัว 222 4.079 0.497 

4.014 0.019 สมัครขอทุนการศึกษา 47 4.312 0.440 

กูยืมเงิน 67 4.160 0.642 

Total 336 4.128 0.527 
 

 จากการศึกษา พบวา คา sig. เทากับ 0.019 นอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก การจัดการ

กับคาใชจายในการศึกษาตอที่แตกตางกันมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับใน   

ระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานการจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตอ          

ที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาจำแนกเปนรายคู โดยใชวิธี

ของ LSD ในการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุ มการจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตอที ่มีผลตอ         

แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 มีจำนวน 1 คู ไดแก กลุมท่ีการสมัครขอทุนการศึกษาในการศึกษาตอ มากกวากลุมท่ีใชเงิน

สวนตัว/ครอบครัวในการศึกษาตอ 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ตัวแปรลักษณะปจจัยสวนบุคคลทางดานประชากร 

พบวา อายุและการจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตอ มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับในระดับบัณฑิตศึกษา สวนตัวแปร เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน 

และรายได ไมมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษา 

  8.4.2 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลดานแรงจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ดานสถาบัน/หลักสูตร ดานการตัดสินใจดานราคา/คาใชจาย ดานการ

ตัดสินใจ ดานความกาวหนาในสายอาชีพ ดานการตัดสินใจดานสนับสนุนการใหทุน และดานการ

ตัดสินใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

แรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
การตัดสินใจศึกษาตอ 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

ดานสถาบัน/หลักสูตร .701** 0.000 

ดานการตดัสินใจดานราคา/คาใชจาย .713** 0.000 

ดานการตดัสินใจดานความกาวหนาในสายอาชีพ .792** 0.000 

ดานการตดัสินใจดานสนับสนุนการใหทุน .791** 0.000 

ดานการตดัสินใจดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม .750** 0.000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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 ผูศึกษาไดใชสถิติทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือพิสูจนสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรดานสถาบัน/หลักสูตร พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกตอ

แรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Pearson Correlation เทากับ 701, Sig. เทากับ 

0.000) หมายความวา สถาบัน/หลักสูตรมีตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรดานการตัดสินใจดานราคา/คาใชจาย พบวา มีความสัมพันธ

เชิงบวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Pearson Correlation เทากับ 

.713, Sig. เทากับ 0.000) หมายความวา การตัดสินใจดานราคา/คาใชจายมีตอแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรดานการตัดสินใจดานความกาวหนาในสายอาชีพ พบวา มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Pearson Correlation 

เทากับ .792, Sig. เทากับ 0.000) หมายความวา การตัดสินใจดานความกาวหนาในสายอาชีพมี               

ตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรดานการตัดสินใจดานสนับสนุนการใหทุน พบวา มีความสัมพันธ

เชิงบวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Pearson Correlation เทากับ 

.791, Sig. เทากับ 0.000) หมายความวา การตัดสินใจดานสนับสนุนการใหทุนมีตอแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรดานการตัดสินใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Pearson Correlation 

เทากับ .750, Sig. เทากับ 0.000) หมายความวา การตัดสินใจดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมมีตอแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

     8.4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

  การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ ผู ศึกษาได

ตั้งสมมติฐานไว 2 ขอ สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

  สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีแตกตางกัน 

      1.1 เพศที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

     1.2 อายุที่แตกตางกันมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอรใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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      1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

      1.4 ประสบการณในการทำงานที่แตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

      1.5 รายไดท่ีแตกตางกันไมมีผลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

      1.6 การจัดการกับคาใชจายในการศึกษาตอที่แตกตางกันมีผลดานแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  สมมติฐานขอท่ี 2  ปจจัยที่มีอิทธิพลดานแรงจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 

     2.1 ปจจัยดานสถาบัน/หลักสูตรมีความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

   2.2 ปจจัยดานการตัดสินใจดานราคา/คาใชจายมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

แรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐาน            

ท่ีตั้งไว 

    2.3 ปจจัยดานการตัดสินใจดานความกาวหนาในสายอาชีพมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

    2.4 ปจจัยดานการตัดสินใจดานสนับสนุนการใหทุนมีความสัมพันธเชิงบวก

ตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

    2.5 ปจจัยดานการตัดสินใจดานสถานที่และสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชิง

บวกตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

9. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขาราชการในระดับปฏิบัติการขึ้นไปของสังกัดกรม

ควบคุมโรค พบวา ขาราชการสวนใหญตองการศึกษาตอในประเทศมากกวาศึกษาตอตางประเทศ                

และมีความตองการลาศึกษาตอในเวลาราชการ โดยเหตุผลที ่มีความตองการศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษาเพราะตองการเพิ่มพูนความรู และเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น และเปนความตองการ

ดานสวนตัว  เพราะคิดวาความรูในระดับปริญญาตรีไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย 
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ชาติไทย (2555) ไดศึกษาแรงจูงใจและความตองการในศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย พบวา แรงจูงใจและความตองการในศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา อยูในระดับมาก ดานที่มี

แรงจูงใจสูงที่สุด คือ แรงจูงใจและความตองการดานสวนตัวของนักศึกษา รองลงมา คือ แรงจูงใจและ

ความตองการดานสถาบันการศึกษาของนักศึกษา และแรงจูงใจและความตองการดานอาชีพของของ

นักศึกษา ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจและความตองการในศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา การ

ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ชื่อเสียงคุณภาพของอาจารยผูสอน และความมั่นคงกาวหนาดานอาชีพ               

เปนแรงจูงใจและความตองการในศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลดานแรงจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับบัณฑิต 

โดยศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามของขาราชการในระดับปฏิบัติการขึ้นไปของสังกัดกรมควบคุมโรค 

ปจจัยท่ีขาราชการสวนใหญใหความสำคัญอยูในระดับมากท่ีสุด  คือ ปจจัยดานสถาบัน/หลักสูตร ปจจัย

ดานราคา/คาใชจาย และปจจัยดานดานความกาวหนาในสายอาชีพ สวนความสำคัญรองลงมาในระดับ

มาก คือ ปจจัยดานดานสนับสนุนการใหทุน และปจจัยดานดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจัย                    

ดานราคา/คาใชจายเปนปจจัยที่ขาราชการใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดจากปจจัยทั้งหมด                 

จึงเห็นไดวาปจจุบันขาราชการใหความสำคัญในดานของคาใชจายตลอดหลักสูตร ตรงกับความตองการ

ในการตัดสินใจศึกษาตอระดับบัณฑิต 

10. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับในระดับบัณฑิตศึกษา                 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 10.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. กรมควบคุมโรคควรใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอระดับ               

ในระดับบัณฑิตศึกษา ใหเกิดขึ้นในตัวของบุคลากรโดยจะตองศึกษาและพิจารณาถึงความตองการ

แรงจูงใจ และตรงความคาดหวังของบุคลากรอยางถูกตองและชัดเจน  

  2. กรมควบคุมโรคควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความรู ทักษะ

ของบุคลากร เพื่อทำใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งจะกอใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอยางสูงสุด 

  3. กรมควบคุมโรคควรสงเสริมปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาตอระดับ

ในระดับบัณฑิต ศึกษา ในทุกดานตอไปอยางตอเนื่อง 
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 10.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  1. ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตลอดจนใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การปรึกษาหารือเรื่องสิทธิในการลาศึกษาและโอกาสเขาถึงแหลงการใหทุนตามความเหมาะสม 

  2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธเรื่องสิทธิการลาศึกษาและโอกาสเขาถึงแหลงการให 

ทุน เพ่ือใหบุคลากรสนใจ และตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับท่ีสูงมากยิ่งข้ึน 

  3. ควรมีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ในการเนนใหบุคลากรไดรับการศึกษาท่ี

สูงข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานในอนาคต และนำความรูมาประยุกตใชงาน

ในการทำงาน เพ่ือสรางความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง 

 10.3 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  

  1. ควรศึกษารูปแบบมาตรการสิ่งจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาโดย

ศึกษาจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจูงใจใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากร ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพไดดียิ่งข้ึน  

  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกันระหวางแรงจูงใจตอการตัดสินใจศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนราชการอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

  3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผล ความคาดหวังของขาราชการในสังกัด

กรมควบคุมโรค ท่ีจะไดรับกอนเขาศึกษาตอ และหลังจากสำเร็จการศึกษา 

  4. ควรศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และความตองการของขาราชการในสังกัดกรม

ควบคุมโรคเก่ียวกับการจัดการเรียน การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจาก

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการคนละคร่ึง กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

 

วรัญญา โฆสิตวิวัฒน0* 

  

   บทคัดยอ 
  

การคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง              

ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินมาตรการเยียวยา

และฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ             

คนละครึ่ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและ           

ฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง 

ในพื ้นที ่จ ังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน (Google Form)             

และสงใหกับประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราไดกรอกขอมูลจำนวน 399 คน 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.2 อายุระหวาง 31-35 ป 

รอยละ 14.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 63.4 เปนเจาหนาที่ของรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.9 และมีรายไดระหวาง 15,000-25,000 บาท รอยละ 33.8 ซึ่งกลุมตัวอยาง 

สวนใหญไดนำเงินที ่ไดจากโครงการคนละครึ ่งไปใชในการซื ้อสินคามากที ่ส ุด ไดแก ของใชใน

ชีวิตประจำวัน รอยละ 23.30 รองลงมาคืออาหารปรุงสำเร็จ รอยละ 18.70 เครื่องดื่ม รอยละ 17.20 

อาหารสด และเสื้อผา ตามลำดับ และกลุมตัวอยางสวนใหญไดนำเงินที่ได จากโครงการคนละครึ่ง             

ไปใชในการซ้ือสินคาตามสถานท่ีท่ีเขารวมโครงการมากท่ีสุด ไดแก รานอาหาร รอยละ 19.40 รองลงมา

คือรานขายของชำ รอยละ 18.20 ตลาดสด รอยละ 17.10 รานเครื่องดื่ม และมินิมารท/ซุปเปอรมาเก็ต

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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ใกลบาน ตามลำดับ นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชจายเงินตอวันครบวงเงิน 150 บาทตอวัน 

รอยละ 59.6 

ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการคนละครึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา           

จากการเก็บรวบรวมขอมูลและเม่ือจำแนกออกมาแลว สามารถอธิบายได ดังนี้  

1) ดานอินเตอรเน็ต ในการเขาถึงโครงการไดนั ้นจำเปนตองมีอินเตอรเน็ตในการสมัคร

ลงทะเบียน รวมถึงการซ้ือสินคาในแตละครั้งผานแอพพลิเคชั่นเปาตัง ซ่ึงตองมีอินเตอรเน็ตในการแสกน

จายคาสินคาตาง ๆ  ซึ่งประชาชนบางสวนอาจไมมีการสมัครอินเตอรเน็ตใชเปนประจำหรือจายเปน 

รายเดือน จึงจำเปนตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการสมัครอินเตอรเน็ตใช เพื่อใหไดมาซึ ่งการเขาถึง

โครงการ 

2) ดานสมารทโฟน การที่จะเขาถึงโครงการคนละครึ่งไดนั้นจำเปนตองใชสมารทโฟนในการ            

แสกนจายคาสินคาตาง ๆ ซึ่งประชาชนที่มีรายไดนอย ไมมีสมารทโฟนใชงาน รวมถึงผูสูงอายุที่ไมไดใช

สมารทโฟนหรือมีแตใชแอพพลิเคชั่นไมเปนก็ไมสามารถเขาถึงโครงการคนละครึ่งไดนอกจากจะมี            

บุคคลอ่ืนชวยเหลือ เชน ลูก หลาน เปนตน 

3) ดานการลงทะเบียน การเขาถึงโครงการคนละครึ่งไดนั้น ขอจำกัดในการเขาถึงคือรับจำนวน

จำกัด และตองมีการลงทะเบียน ถึงจะสามารถใชสิทธิคนละครึ่งที่ภาครัฐชวยเหลือได ซึ่งประชาชน             

ในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่เปนผูตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญใหความเห็นวาการลงทะเบียนมีความยุงยาก

เพราะตองแยงกันลงเนื่องจากจำกัดสิทธิ   

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่กลุมตัวอยางมีตอโครงการคนละครึ่ง โดยการเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ย พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากถึงมากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก โครงการคนละครึ่ง          

ทำใหผูประกอบการรายยอยมีรายไดเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ รานที่เขารวมโครงการคนละครึ่งมีผล            

ตอการซื้อสินคาในชีวิตประจำวัน ในสวน 2 อันดับสุดทายหรือกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยนอยถึง             

นอยที่สุด ไดแก การสมัครเขารวมโครงการสามารถทำไดอยางสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือสิทธิ์               

คนละครึ่ง มีความเพียงพอกับความตองการของประชาชน ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: โครงการคนละครึ่ง  การวิเคราะหและประเมินผล 
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การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

1. บทนำ 

 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง                

อูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จากนั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ไดแพรกระจายออกไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศภาวะ

ฉุกเฉินสาธารณสุขระหวางประเทศเมื ่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 และเมื ่อวันท่ี 1 เมษายน 2564                 

ที ่ผ านมาซ ึ ่ งล าส ุดม ีผ ู ต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรน า 2019 (COVID-19) ย ืนย ันแล วม ีจำนวนมากกวา              

167,058,099 คน ในทั ้งหมด 222 ประเทศทั่วโลก มีผู เสียชีวิตจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส         

มากกว า 3,468,924 คน และม ีผ ู หายป วยมากกว า 147,995,700 คน (worldometers,2564)              

สวนในประเทศไทย ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 มีผู ติดเชื ้อสะสม 101,447 คน รักษาหายแลว 

65,803 คน กำลังรักษา อยูในโรงพยาบาล 35,055 คน และเสียชีวิต 589 คน (กรมควบคุมโรค, 2564) 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนผูปวยสะสม 552 ราย รักษา             

หายแลว 292 ราย กำลังรักษา 255 ราย และเสียชีวิต 5 ราย (สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2564) 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ส งผล                

กระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมทั ่วโลกเปนอยางมาก รวมถึงประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบ            

ทั้งทางดานธุรกิจในประเทศและระหวางประเทศในตลอดชวงป พ.ศ. 2563 และตอเนื่องมาจนถึงป 

พ.ศ. 2564  ไดแก ดานการทองเที่ยวและโรงแรม ดานธุรกิจบริการตาง ๆ ดานธุรกิจการบิน ดาน             

การขายสินคา และการสงออก เปนตน ซึ ่งผลกระทบเหลานี ้เปนผลสืบเนื ่องมาจากสถานการณ           

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะในเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสท่ี 3/2563 ลดลงรอยละ 6.4            

และไตรมาสท่ี 4 ลดลงรอยละ 4.2 และยังสงผลกระทบตอการจางแรงงานโดยมีอัตราการวางงาน       

ในไตรมาสท่ี 4 รอยละ 1.86 ซึ่งมีจำนวนผูวางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา 

เดียวกันในปที่ผานมา โดยป 2563 มีผู วางงานเฉลี่ย 6.5 แสนคน (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ          

และสงัคมแหงชาติ, 2563) 

 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาว รัฐบาลไดมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาและฟนฟู 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

โดยการชวยกระตุนการใชจายเงินของประชาชนและชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ไดแก โครงการ

เราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ มาตรการการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค  

และมาตรการชวยเหลือเยียวยากลุ มอาชีพอิสระ เปนตน ซึ ่งมาตรการดังกลาวชวยทำใหระบบ             

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางชา ๆ ประชาชนมีการซื ้อขายสินคาและบริการ มี               

การจับจายใชสอยมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการที่ไดรับความสนใจและตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี               

ไดแก โครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ที่ไดรับความสนใจจาก
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ประชาชนจำนวนมากจนตองมีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และเพิ่มจำนวนผูเขารวม

โครงการ รวมถึงเพ่ิมจำนวนวงเงินในการใหประชาชนไดจับจายใชสอย 

 โครงการคนละครึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการทางเศรษฐกิจที ่ชวยกระตุ นการใชจายเงิน         

ของประชาชน เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย เพื่อใหมีรายได             

จากการขายสินคาเพิ่มขึ้น โดยที่ภาครัฐชวยสมทบคาใชจายใหกับประชาชนรอยละ 50 ในการจาย

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของใช และอื่น ๆ ไมเกินวันละ 150 บาท หรือไมเกิน 3,000 บาทตอคน

ตลอดระยะเวลาโครงการในเฟสท่ี 1 และภาครัฐเปดใหประชาชนสมัครเขารวมโครงการคนละครึ่ง

เพิ ่มขึ ้นในเฟสท่ี 2 โดยที ่ภาครัฐชวยสมทบคาใชจายใหกับประชาชนตลอดระยะเวลาโครงการ              

3,500 บาท และภาครัฐไดเพิ่มจำนวนเงินสมทบใหกับผูเขารวมเฟสท่ี 1 อีก 500 บาท รวมเปนเงิน 

3,500 บาท ใหจำนวนเงินสมทบเทากับผูเขารวมในเฟสท่ี 2 และสามารถใชไดจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 โดยใชงานผานแอพพลิเคชั่นเปาตัง ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งสามารถชวยแบงเบาภาระ

คาใชจายของประชาชน และชวยเพิ ่มกำลังซื ้อใหกับประชาชนใหมีการหมุนเวียนของเงินไปสู

ผู ประกอบการรายยอยไดอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการชวยเหลือไดทั ้งผู ซื ้อและผูขาย (สำนักงานปลัด

กระทรวงการคลัง, 2563) 

 จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา ต ั ้ งอย ู ทางท ิศตะว ันออกของประเทศ มีเน ื ้อท ี ่ประมาณ 5,351             

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร คิดเปนรอยละ 13.8 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออก 

อยูหางจากกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน     

11 อำเภอ 93 ตำบล 892 หมูบาน มีจำนวนประชากร 720,113 คน ภูมิประเทศโดยทั ่วไปเปนท่ี          

ราบลุ มเหมาะแกการเพาะปลูก โดยมีแมน ้ำบางปะกงเปนแมน ้ำสายหลักไหลผาน ประชากร            

สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร (สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2563) 

 จากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น สงผลกระทบตอ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ดานการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานแรงงาน                

ประชาชนที ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง อาชีพคาขายขาด               

รายไดจากนักทองเที่ยว ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ที่มักจะมาเที่ยวที่วัดโสธรวราราม

วรวิหาร วัดสมานรัตนาราม หรือสถานที่ทองเที ่ยวอื ่น ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากสถานการณ           

การแพรระบาดดังกลาวที ่ส ืบเนี ่องมาตั ้งแตป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบันสงผลกระทบตอระบบ           

เศรษฐกิจ ในจังหวัดฉะเชิงเทราทำใหเศรษฐกิจซบเซาลง ตลาด ตลาดนัด รานคา รานอาหาร               

สถานที่ตาง ๆ  ตองปด หรือเปด - ปดเปนเวลาโดยมีมาตรการควบคุมโรคระบาดอยางเครงครัด                                       

ผ ู ประกอบกิจการต างขาดรายได มีผ ู ว างงานจำนวนมากข ึ ้น โดยในไตรมาสท่ี 1 ป 2564                          

(มกราคม - มีนาคม 2564) มีผูวางงาน จำนวน 6,381 คน ซึ่งมีจำนวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส              

ท่ี 4 ป 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) กอนที ่จะมีการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสในประเทศไทย                               

มีผูวางงาน จำนวน 1,489 คน (สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2564) ซึ่งโครงการคนละครึ่ง                    
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ไดเข ามาเปนสวนหนึ ่งในการเยียวยาและฟ นฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                        

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนพฤษภาคม                 

พ.ศ. 2564 มีรานคาที ่เขารวมโครงการคนละครึ ่งถึง 13,921 รานคา (โครงการภาครัฐ, 2564)                                 

ในการศึกษาครั ้งน ี ้จ ึงมุ งใหความสนใจในโครงการคนละครึ ่งว าจะสามารถเขามามีบทบาทใน                       

การชวยเหลือประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราไดมากนอยเพียงใด ชวยแบงเบาภาระคาใชจายของ

ประชาชนไดหรือไม เพียงใด ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม และเกิดปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร  

เพื่อเปนแนวทางในการใหภาครัฐปรับปรุงระบบ หรือรูปแบบการชวยเหลือประชาชนใหตรงตาม           

ความตองการ และความเดือดรอนของประชาชนตอการไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ              

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่งใน

พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. กรอบแนวคิดการวิจัยและวิธีการประเมิน 

 ในการดำเนินการศึกษาเร ื ่องการวิเคราะหและประเมินมาตรการเยียวยาและฟ นฟูผล                

กระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการคนละครึ่ง 

กรณีศึกษาประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเลือกใชว ิธ ีการประเมินดวยวิธีเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) เพ่ือใหไดขอมูลในการตอบคำถามการประเมิน ดังนี้ 
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 H1: อาย ุ(X1) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง (Y) 

 H2: ระดับการศึกษา (X2) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนประสิทธิผลของโครงการคนละ

       ครึ่ง (Y) 

 H3: รายได (X3) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง (Y)
  

 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สะทอนใหเห็นถึง

ประสิทธิผลของโครงการและความพึงพอใจตอการที่ไดเขารวมโครงการคนละครึ่ง โดยวิธีการสำรวจ 

ขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 399 คน และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          

โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงไดใช Google Form ในการสรางแบบสอบถามและสงใหประชาชน                 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรากรอกขอมูล  

 จากนั ้นทำการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ          

ตัวแปรตาม โดยใช One-way ANOVA เพื ่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนที ่มีมาตรวัด          

แบบกลุมหรือแบบอันดับที่มี 3 รายการขึ้นไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได         

กับตัวแปรตามแบบชวง/อัตราสวน ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการคนละครึ่ง              

ซึ่งไดรวมขอคำถาม จำนวน 10 ขอเขาดวยกันและกลายเปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน เพื่อนำไปใชใน

การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ และไดวิเคราะหคา F-test หากพบความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญ           

จึงใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LSD หรือ Scheffe 

4. ผลการวิเคราะหและประเมิน 

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ 

 กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.2 อายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 14.3                  

และอายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 14.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 63.4 

เปนเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.9 และมีรายไดระหวาง 15,000-25,000 บาท รอยละ 

33.8 

อาย ุ(X1) 

ความคิดเห็นของประชาชนตอ

ประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง 

(Y) 

 

ระดับการศึกษา (X2) 

รายได (X3) 



วรัญญา โฆสิตวิวัฒน 
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 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเขารวมโครงการ 

 1) กลุมตัวอยางไดนำเงินที่ไดจากโครงการคนละครึ่งไปใชในการซื้อสินคามีจำนวนมากที่สุด

ไดแก ของใชในชีวิตประจำวัน รอยละ 23.30 รองลงมาคืออาหารปรุงสำเร็จ รอยละ 18.70 เครื่องดื่ม 

รอยละ 17.20 อาหารสด และเสื้อผา ตามลำดับ และอื่น ๆ ไดแก อาหารแหงจำพวกเครื่องปรุงใน                

การประกอบอาหาร เปนตน 

 2) กลุ มตัวอยางไดนำเงินที ่ไดจากโครงการคนละครึ ่งไปใชในการซื ้อสินคาตามสถานท่ี              

ที่เขารวมโครงการมากที่สุดไดแก รานอาหาร รอยละ 19.40 รองลงมาคือรานขายของชำ รอยละ   

18.20 ตลาดสด รอยละ 17.10 รานเครื่องดื่ม และมินิมารท/ซุปเปอรมาเก็ตใกลบาน ตามลำดับ 

 3) กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 59.6 มีการใชจายเงินตอวันครบวงเงิน (150 บาท/วัน)  

 4.3 ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการคนละครึ่ง 

 ปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการท่ีพบเม่ือจำแนกออกมาแลว ไดแก  

 1) ดานอินเตอรเน็ต ในการเขาถึงโครงการไดนั ้นจำเปนตองมีอินเตอรเน็ตในการสมัคร

ลงทะเบียน รวมถึงการซื ้อสินคาในแตละครั ้งผานแอพพลิเคชั ่นเปาตัง ซึ ่งตองมีอินเตอรเน็ต ใน                      

การแสกนจายคาสินคาตาง ๆ  ซึ่งประชาชนบางสวนอาจไมมีการสมัครอินเตอรเน็ต ใชเปนประจำหรือ

จายเปนรายเดือน จึงจำเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในการสมัครอินเตอรเน็ตใช เพ่ือใหไดมาซ่ึงการเขาถึง

โครงการคนละครึ่ง รวมถึงความรวดเร็วของอินเตอรเน็ตที่สงผลถึงความลาชาในการลงทะเบียนและ      

การใชงานของแอพพลิเคชั่นเปาตัง 

 2) ดานสมารทโฟน การที่จะเขาถึงโครงการคนละครึ ่งไดนั ้นจำเปนตองใชสมารทโฟนใน                

การแสกนจายคาสินคาตาง ๆ ซึ่งประชาชนที่มีรายไดนอย ไมมีสมารทโฟนใชงาน รวมถึงผูสูงอายุท่ี   

ไมไดใชสมารทโฟนหรือมีแตใชแอพพลิเคชั่นไมเปน ก็ไมสามารถเขาถึงโครงการคนละครึ่งได นอกจาก

จะมีบุคคลอ่ืนชวยเหลือ เชน ลูก หลาน เปนตน 

 3) ดานการลงทะเบียน การเขาถึงโครงการคนละครึ่งไดนั้น ขอจำกัดในการเขาถึงคือรับจำนวน

จำกัด และตองมีการลงทะเบียน ถึงจะสามารถใชสิทธิคนละครึ่งที่ภาครัฐชวยเหลือได ซึ่งประชาชนใน

พื้นที่ฉะเชิงเทราที่เปนผูตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญใหความเห็นวาการลงทะเบียน มีความยุงยาก 

เพราะตองแยงกันลงเนื่องจากจำกัดสิทธิ 

 4.4 ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการคนละครึ่ง 

 เมื ่อพิจารณาความคิดเห็นที ่กลุ มตัวอยางมีตอโครงการคนละครึ ่ง โดยการเรียงลำดับ           

จากคาเฉลี ่ย พบวากลุ มตัวอยางมีความเห็นดวยมากถึงมากที ่สุด 2 อันดับแรก ไดแก โครงการ              

คนละครึ ่งทำใหผู ประกอบการรายยอยมีรายไดเพิ ่มมากขึ ้น รองลงมาคือ รานที ่เขารวมโครงการ             

คนละครึ่งมีผลตอการซื้อสินคาในชีวิตประจำวัน ในสวน 2 อันดับสุดทายหรือกลุมตัวอยางมีความเห็น
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ดวยนอยถึงนอยท่ีสุด ไดแก การสมัครเขารวมโครงการสามารถทำไดอยางสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ

สิทธิ์คนละครึ่ง มีความเพียงพอกับความตองการของประชาชน ตามลำดับ 

 4.5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการคนละครึ่ง 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการคนละครึ่ง เมื่อพิจารณาโดยการเรียงลำดับจากจำนวน

การตอบ (ความถ่ี) และรอยละ พบวา 3 อันดับแรกที่กลุมตัวอยางเห็นควรใหปรับปรุงหรือเสนอแนะ              

ใหมีการพัฒนา ไดแก ควรเพิ ่มวงเงินของแตละสิทธิ์ รองลงมาคือควรเพิ ่มจำนวนผู ที ่ไดรับสิทธิ์             

และประชาชนไดรับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน ตามลำดับ 

 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการวิเคราะหเพื ่อทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล (อายุ               

ระดับการศึกษา และรายได) กับตัวแปรตาม คือ ความเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการ

คนละครึ่ง ซึ่งผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและนำมาสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาภายใตสมมติฐาน

ทั ้งหมด 3 สมมติฐาน ทั้งนี ้การวิเคราะหเพื ่อทดสอบสมมติฐานไดใชการทดสอบความแปรปรวน                

ของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 

 1) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 อายุมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ                 

คนละครึ ่ง พบวา กลุ มตัวอยางที ่มีอายุแตกตางกัน และมีคาเฉลี ่ยความเห็นตอประสิทธิผลของ               

โครงการคนละครึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ อายุที่แตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอประสิทธิผลของคนละครึ่งแตกตางกัน 

 เมื่อพิจารณาความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธี Scheffe พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน    

25 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการคนละครึ ่งแตกตางกันกับกลุ มตัวอยางที ่มีอายุ                 

41-55 ป และกลุมตัวอยาง 56 ปขึ ้นไป ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 26-40 ป กับอายุไมเกิน 25 ป               

และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-55 ปกับกลุมตัวอยาง 56 ปขึ ้นไป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของ

โครงการคนละครึ่งไมแตกตางกัน 

 2) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของ

โครงการคนละครึ่ง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน และมีคาเฉลี่ยของความเห็น              

ตอประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการคนลครึ่งไมแตกตางกัน 

 3) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 รายไดมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ        

คนละครึ่ง พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกัน และมีคาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผล         

ของโครงการคนละครึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ รายไดแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่งไมแตกตางกัน 
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 4.7 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ตอโครงการคนละครึ่ง ไดแก 

 1) อยากใหรัฐบาลใหสิทธิกับทุกคน โดยใหมีการลงทะเบียนเพิ่มนอกจากลงทะเบียนออนไลน 

เพราะผูสูงอายุ คนมีรายไดนอย คนท่ีไมมีโทรศัพท จะไดรับสิทธิดวย 

 2) อยากใหมีการแจกอินเตอรเน็ตดวย เนื่องจากการเขาถึงโครงการจำเปนตองใชอินเตอรเน็ต 

 3) อยากใหภาครัฐมีการชวยเหลืออีก 

 4) มีคนเดือดรอนอีกเยอะรัฐตองชวยใหท่ัวถึง 

 5) อยากใหมีเพ่ิมวงเงินการใชจายและสมัครงายกวาเดิม 

5. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.2               

อายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 14.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 63.4                

เปนเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.9 และมีรายไดระหวาง 15,000-25,000 บาท รอยละ 

33.8 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญไดนำเงินที่ไดจากโครงการคนละครึ่งไปใชในการซื้อสินคามากที่สุด                     

ไดแก ของใชในชีวิตประจำวัน รอยละ 23.30 รองลงมาคืออาหารปรุงสำเร็จ รอยละ 18.70 เครื่องดื่ม 

รอยละ 17.20 อาหารสด และเสื้อผา ตามลำดับ และกลุมตัวอยางสวนใหญไดนำเงินที่ไดจากโครงการ

คนละครึ่งไปใชในการซ้ือสินคาตามสถานท่ีท่ีเขารวมโครงการมากท่ีสุด ไดแก รานอาหาร รอยละ 19.40 

รองลงมาคือ รานขายของชำ รอยละ 18.20 ตลาดสด รอยละ 17.10 รานเครื่องดื่ม และมินิมารท/

ซุปเปอรมาเก็ตใกลบาน ตามลำดับ นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชจายเงินตอวันครบวงเงิน 

150 บาทตอวัน รอยละ 59.6 

 ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการเขารวมโครงการคนละครึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลและเม่ือจำแนกออกมาแลว สามารถอธิบายได ดังนี้  

 1) ดานอินเตอรเน็ต ในการเขาถึงโครงการไดนั้นจำเปนตองมีอินเตอรเน็ตในการสมัครลงทะเบียน 

รวมถึงการซื้อสินคาในแตละครั้งผานแอพพลิเคชั่นเปาตัง ซึ่งตองมีอินเตอรเน็ต ในการแสกนจาย                 

คาสินคาตาง ๆ  ซึ่งประชาชนบางสวนอาจไมมีการสมัครอินเตอรเน็ตใชเปนประจำหรือจายเปน                    

รายเดือน จึงจำเปนตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการสมัครอินเตอรเน็ตใช เพื่อใหไดมาซึ่ง การเขาถึง

โครงการ 

 2) ดานสมารทโฟน การที่จะเขาถึงโครงการคนละครึ ่งไดนั ้นจำเปนตองใชสมารทโฟนใน                

การแสกนจายคาสินคาตาง ๆ ซ่ึงประชาชนท่ีมีรายไดนอย ไมมีสมารทโฟนใชงาน รวมถึงผูสูงอายุท่ีไมได
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ใชสมารทโฟนหรือมีแตใชแอพพลิเคชั่นไมเปน ก็ไมสามารถเขาถึงโครงการคนละครึ่งได นอกจากจะ                  

มีบุคคลอ่ืนชวยเหลือ เชน ลูก หลาน เปนตน 

 3) ดานการลงทะเบียน การเขาถึงโครงการคนละครึ ่งไดนั ้น ขอจำกัดในการเขาถึงคือ                          

รับจำนวนจำกัด และตองมีการลงทะเบียน ถึงจะสามารถใชสิทธิคนละครึ่งที่ภาครัฐชวยเหลือได ซ่ึง

ประชาชนในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่เปนผูตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญใหความเห็นวาการลงทะเบียนมี

ความยุงยาก เพราะตองแยงกันลงเนื่องจากจำกัดสิทธิ   

 เมื ่อพิจารณาความคิดเห็นที ่กลุ มตัวอยางมีตอโครงการคนละครึ ่ง โดยการเรียงลำดับ           

จากคาเฉลี ่ย พบวากลุ มตัวอยางมีความเห็นดวยมากถึงมากที ่สุด 2 อันดับแรก ไดแก โครงการ              

คนละครึ ่งทำใหผู ประกอบการรายยอยมีรายไดเพิ ่มมากขึ ้น รองลงมาคือ รานที ่เขารวมโครงการ             

คนละครึ่งมีผลตอการซื้อสินคาในชีวิตประจำวัน ในสวน 2 อันดับสุดทายหรือกลุมตัวอยางมีความ             

เห็นดวยนอยถึงนอยที ่สุด ไดแก การสมัครเขารวมโครงการสามารถทำไดอยางสะดวก รวดเร็ว                    

รองลงมาคือสิทธิ์คนละครึ่ง มีความเพียงพอกับความตองการของประชาชน ตามลำดับ 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติมโครงการคนละครึ ่งใหตรงตาม            

ความตองการของประชากรกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 1) ควรเพิ่มวงเงินของแตละสิทธิ์หรือขยายระยะเวลาเพิ่มขึ ้นอีก กลาวคือประชาชนกลุม

ตัวอยางสวนใหญเห็นควรใหภาครัฐมีชวยเหลืออีก เพราะสามารถแบงเบาภาระคาใชจายของประชาชน

ท่ีเขาถึงโครงการคนละครึ่งได 

 2) ควรเพิ่มจำนวนผูที่ไดรับสิทธิ์ กลาวคือประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นควรใหภาครัฐ

เพิ่มจำนวนผูไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงโครงการคนละครึ่ง เพื่อที่จะไมตองแยงชิงในการลงทะเบียน 

เนื่องจากผูเดือดรอนยังมีอีกจำนวนมาก 

 3) ควรเพิ ่มระยะเวลาในการใชสิทธิ์ กลาวคือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ               

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยางตอเนื ่องและประชาชนลวนไดร ับผลกระทบและ              

ความเดือดรอนจำนวนมาก ประชาชนกลุมตัวอยางจึงเห็นควรใหภาครัฐเพิ ่มระยะเวลาในการใช               

สิทธิ์อีกใหมีการชวยเหลืออีกอยางตอเนื่อง 

 4) ควรใหประชาชนไดรับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน กลาวคือถาเปนไปไดภาครัฐ              

ควรที่จะใหทุกคนไดรับสิทธิโดยไมตองลงทะเบียนเลย เพราะคนเดือดรอนมีจำนวนมากและทุกคน               

ควรท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 

 5) ควรเพิ่มประเภทรานคา/สถานประกอบการใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชนในพื้นท่ี 

ชนบทที่อยูหางจากตัวเมืองยังมีรานคาที่เขารวมโครงการไมมากนัก และสินคาที่เขารวมโครงการ               

คนละครึ่งอาจยังไมครอบคลุมทุกความตองการของประชาชน เชน เกษตรกรที่ตองการซื้อวัสดุอุปกรณ

ทางการเกษตร แตยังไมมีรานคาเขารวมโครงการหรือมีแตมีนอย เปนตน 
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 6) ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการสมัครเขารวมโครงการใหสามารถทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว กลาวคือ ขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงความเสถียรของเว็ปไซตในการลงทะเบียนยังไมมี  

ความเสถียรเพียงพอที่จะรองรับคนจำนวนมากท่ีเขามาสูขั ้นตอนการลงทะเบียนในเวลาเดียวกัน              

จำนวนมาก ๆ ได ซ่ึงทำใหเกิดระบบลม ข้ันตอนตาง ๆ รวน อีกท้ังการลงทะเบียนเพ่ือเขาสูแอพพลิเคชั่น

เปาตังคอนขางทำไดยากทำหรับมือใหม เชน การแสกนหนา การกรอกขอมูลตาง ๆ  เปนตน 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ 

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 

วรุตม บัวเขียว0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาเปรียบเทียบ               

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล และศึกษาปจจัยที ่มีความสัมพันธกับ                  

การมีสวนรวมของประชาชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน

ครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จำนวน 365 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมการเขารวมบริหารงานทองถิ ่นของประชาชนที่ผานมาถึง

ปจจุบันอยูในระดับนอย การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอย

และชวงที่เปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลตำบลเชียงรากนอยอยูในระดับคงเดิม ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และพบวา การเขารวมบริหารงานทองถิ่น ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย และความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะองคการ

บริหารสวนตำบลเชียงรากนอยกับคณะผู บริหารทองถิ ่นในฐานะเทศบาลตำบลเชียงรากนอยมี

ความสัมพันธในระดับมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
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ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทาง             

สถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารงาน, เทศบาลตำบลเชียงรากนอย 

1. บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กำหนดไววา “รัฐจะตอง

กระจายอำนาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ ่นใหทั ่วถึงและ                

เทาเทียมกันทั ่วประเทศ รวมทั ้งพัฒนาจังหวัดที ่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

ขนาดใหญ โดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี ้ในดานการปกครอง                

สวนทองถ่ิน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังไดระบุไวในหมวด 9 รวมท้ังหมด 

9 มาตรา อันเริ ่มตั้งแตมาตราท่ี 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแลวพบวามาตราทั้งหมดกลาวถึง               

การท่ีรัฐใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามความตองการของประชาชน

ในทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร 

การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเปนเพียง

ผูทำหนาที ่ในการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ ่นเทาที ่จำเปนภายในกรอบของกฎหมาย             

เทานั้น เพื่ออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 จึงไดมีการตรา

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 ข้ึน  

 เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนฐานะ              

จากองคการบริหารสวนตำบล เปนเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง

องคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเทศบาลตำบล

เชียงรากนอย เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จนถึง

ปจจุบัน และมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากนอย จำนวน 10 หมูบาน 13 ชุมชน และ              

มีประชากรในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 9,817 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,158 ครัวเรือน (ขอมูล

ทะเบียนราษฎร ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562) ซึ่งประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง

ท่ัวไป เนื่องจากอยูใกลพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

 ดังนั้นหลักแนวคิดการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นในเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตองอยูภายใตอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 ซึ่งกำหนดหนาที่ของเทศบาลตำบลตามมาตรา 50 ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ



วรุตม บัวเขียว 
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แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และเปดเผยขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง จึงเห็นไดชัดวาเทศบาลนั้นมีหนาที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสามารถตอบสองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม เพื่อสราง

ความสมดุลในการดำรงอยูรวมกันอยางสันติและเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอยทั้ง 7 ดาน (เทศบาลตำบลเชียงรากนอย, 2562) ประกอบดวย ดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการพัฒนาการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม และภูมิปญญา ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 ผูศึกษาในฐานะประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีความสนใจศึกษาวาประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากนอยเพียงใด เพื่อให 

ทราบถึงปญหาและขอจำกัดในการเขามามีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่ตอการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถนำไปเปน

แนวทางสำหรับผูบริหารทองถิ่นในการบริหารงานและปรับปรุงแกไข ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ              

ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียง

รากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.4 เพื่อเสนอแนะการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.  คำถามสำหรับการศึกษา 

3.1 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับมากนอยเพียงใด 

3.2 ประชาชนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบล   

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกันหรือไม 
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3.3 มีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน                 

การบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.4 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียง

รากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนอยางไร 

4. นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

4.1 ประชาชน หมายถึง บุคคลซึ่งเปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในครัวเรือนที่มีชื ่ออยู                 

ในทะเบียนราษฎร และอาศัยอยู ในพื ้นที ่เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

4.2 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนไดเขารวมดวยความสมัครใจ

ท ี ่ เ ก่ียวข องก ับการบร ิหารงานของเทศบาลตำบลเช ียงรากน อย อำเภอบางปะอ ิน จ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

4.3 การมีสวนรวมคนหาปญหา หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงรากนอย                

มีสวนรวมในการนำปญหาของหมูบานเขารวมในที่ประชุม เพื่อรวมกำหนดแนวทางการแกไขปญหา 

ของชุมชน และเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองในการดำเนินกิจกรรมในโครงการตาง ๆ 

ของเทศบาล 

4.4 การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล

เชียงรากนอย มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลที่จะนำไปดำเนินการ และมีสวนรวม                

ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกกิจกรรมในโครงการตาง ๆ 

4.5 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงรากนอย            

มีโอกาสเขารวมเสนอแนวคิดการพัฒนาในการบริหารงานของเทศบาล และไดสนับสนุนทรัพยากร

สวนตัวเพ่ือกิจการสาธารณประโยชนในชุมชนหรือการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล 

4.6 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงราก

นอยไดรับประโยชนจากการดำเนินงานในดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และมีสวนรวมใน

โครงการอบรมการพัฒนาสงเสริมอาชีพของชุมชน 

4.7 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล

เชียงรากนอยมีสวนรวมในการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน และมีสวนรวมการทำแบบสอบถามความพึงพอใจและเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนงานของ

โครงการในครั้งถัดไปใหดีข้ึน 
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5.1 เพื่อทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียง

รากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.2 เพื่อทราบถึงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

5.3 เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.4 เพ่ือนำผลการศึกษาไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงแกไขการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถ

ตอบสนองความตองการสูงสุดของประชาชน 

6.  ทบทวนวรรณกรรม 

 6.1  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 

 สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในข้ันตอน

ของการพัฒนาไว 5 ข้ันตอน ดังนี้  

1) ข้ันการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชน  

2) ข้ันการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา  

3) ข้ันการมีสวนรวมในการดำเนินงานพัฒนา 

4)  ข้ันการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา  

5) ข้ันการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา  

 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แกวกระจก, วรรณรัตน จงเขตกิจ, ปยะพร พรหมแกว,                  

ดาลิมา สาแดงสาร และดลปภัฏ ทรงเลิศ (2561: 233-234) ไดสรุประดับการมีสวนรวมของชุมชน                  

5 ระดับ ดังนี้  

1) การมีสวนรวมในการวางแผน เปนระดับที่เปดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองทางใน               

การคนหาขอมูลเก่ียวกับสถานการณและความตองการในการพัฒนาสุขภาวะของกลุมเปาหมาย 

2) การมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม ระดับนี้เปนการรวมกันจัดทำกิจกรรมหรือการ

ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไวของชุมชน 

3) การมีสวนรวมในการใชประโยชน เปนการนำกิจกรรมที่ไดรวมกำหนดไวตามแผนมาใชให

เกิดประโยชน  
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4) การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชน เปนการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา    

ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค ผูไดรับผลประโยชนคือ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

5) การมีส วนรวมในการประเมินผล เปนการเปดโอกาสใหช ุมชนเขาร วมตรวจสอบ                     

และติดตามผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที ่วางไวหรือ                 

ไมเพียงใด  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ผูศึกษาใชตัวแบบการมีสวนรวม 5 ดาน คือ 

การมีสวนรวมคนหาปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ   

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพื่อศึกษาถึง  

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 6.2  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  

 Montagu (1984: 574) นิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหนวยการ

ปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถิ่น มีอำนาจ

อิสระพรอมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหาร

ราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตทั้งนี้หนวยการปกครองทองถิ่นยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวย

อำนาจสูงสุดของประเทศไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด   

 Wilson and Game (1998: 21-22) ไดใหความหมายวา การปกครองทองถิ ่นไมไดจำกัด                  

อยูในเฉพาะรูปแบบของการบริการตอชุมชนเทานั้น แตยังมีอำนาจครอบคลุมไปถึงดานเศรษฐกิจ              

ดานวัฒนธรรม และสวัสดิการสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้การปกครองทองถิ่นเปนลักษณะ            

ของโครงสรางยอยของแตละรัฐท่ีกำหนดข้ึนมาเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับชุมชนนั้น ๆ 

 วิชชุกร นาคธน (2550: 1) กลาววา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การที่ประชาชนในแตละ

ทองถิ่นสามารถใชอำนาจซึ่งกำหนดใหโดยกฎหมายดำเนินการบริหารจัดการกับวิถีชีวิตความเปนอยู

และบริการสาธารณะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอยภายในเขตทองถ่ิน

ของตนเองภายใตหนวยงานผู บริหารงบประมาณ และบุคลากรของตนเอง แตยังคงอยู ภายใต                     

ความควบคุมของรัฐบาลระดับชาติมิไดแยกตัวออกเปนอิสระจากความเปนรัฐชาติ (Nation State)                 

แตอยางใด 

 สำหรับหลักการพื้นฐานของธรรมมาภิบาลในองคกรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบไปดวย 6 หลักการ ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 



วรุตม บัวเขียว 

 
                      
                 1385 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

1) หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการไมเลือกปฏิบัติ 

การไมทำตามอำเภอใจ การไมละเมิดกฎหมาย และการไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

2) หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม ความดีงาม ความถูกตองตามทำนอง             

คลองธรรม รวมถึงมีความซื่อสัตยจริงใจ และยึดมั่นในความสุจริตคุณธรรมเปนแนวทางที่ถูกตองใน              

การดำเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจ ซึ่งแตละสังคมกำหนดและยอมรับปฏิบัติกัน เชน ซื่อสัตย 

อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เปนตน  

3) หลักความโปรงใส คือ ความถูกตอง ชัดเจน ปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเปน รวมถึง                

การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองได รวมทั้งการใหและ                

รับขอมูลท่ีเปนจริงตรงไปตรงมาทันเวลา  

4) หลักการมีสวนรวม คือ การใหโอกาสบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน

เรื่องตาง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็น เพื่อรับคำแนะนำมารวมวางแผน และปฏิบัติ              

ใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับสังคม ซึ่งประกอบดวยบุคคลหลากหลายและมีความคิดเห็นที่แตกตาง 

หลักการมีสวนรวมจะชวยประสานความคิดเห็นหรือความตองการที่แตกตางเพื่ออยูบนพื้นฐานโดย

คำนึงถึงประโยชนสวนรวม   

5) หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบตอการกระทำ

ของตนเอง รวมถึงการตระหนักและสำนึกในสิทธิและหนาท่ี 

6) หลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดในระดับบุคคล ความคุมคา

เทียบเคียงไดกับความประหยัดไมฟุ มเฟอย และใชทรัพยากรที ่มีอยู อยางจำกัดใหเกิดประโยชน                

อยางคุมคา  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นสรุปไดวา การปกครองทองถิ่นมีลักษณะการปกครอง

ที่ทางรัฐบาลกลางไดมอบอำนาจใหแกประชาชนสามารถปกครองตนเองได โดยมีหนวยงานปกครอง

ทองถ่ินเขามาดูแลใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถบริหารงานไดอยางเปนอิสระ โดยเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การวางกรอบแผนพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งนี ้เปน                  

การแกไขปญหาใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  

 6.3  ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รางวันนักปกครองดีเดน ประจำป 2560 สาขาสงเสริมคุณภาพชีวิต “โครงการหนึ่งลานกลา

ความดีตอบแทนแผนดิน”  

 1)  วัตถุประสงคของโครงการ  

  1.1)  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ยกยอง และใหกำลังใจหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูนำทองถ่ินในประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคมและสาธารณชนสืบไป 
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  1.2)  เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดการพัฒนา

และยกระดับการทำงานใหไดมาตรฐาน เปนไปตามนโยบายของรัฐและสอดคลองตอความตองการของ

ประชาชน 

  1.3)  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพรผลงานที ่ดี 

และมีประโยชนใหสาธารณชนตอไป 

 2)  หลักเกณฑพิจารณาของโครงการ 

  2.1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดตองผานการประเมินประสิทธิภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment) ท้ัง 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ 

การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา การบริหารงานการเงินและการคลัง การบริหารสาธารณะ และ

ธรรมาภิบาล หรือไดรับคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป  

  2.2)  เปนองคกรและบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน ยึดหลักบริหารงาน               

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการทำงานอยางสรางสรรค เปนประโยชนกับสวนรวม มีความรับผิดชอบตอ

องคกร สังคม และประเทศชาติ 

  2.3)  เปนองคกรและบุคคลมีผลงานสอดคลองกับเกณฑการชี้วัด “นวัตกรรมทองถ่ิน” 

คือ มีความรวมมือหลายภาคสวน มีการดำเนินการอยางครบวงจร มีการสรางกฎกติการวมกัน               

มีวิธีคิดใหม ๆ และสรางสรรค ท่ีสำคัญมีความตอเนื่องและยั่งยืน (มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย, 2561) 

 รางว ัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล อม (Environmental Health 

Accreditation: EHA) เม่ือวันท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 (เทศบาลตำบลเชียงรากนอย, 2562) 

 1)  วัตถุประสงคของระบบ Environmental Health Accreditation : EHA 

 การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(Environmental Health Accreditation : EHA) เกิดจากความรวมมือระหวางกรมอนามัย กรม

ควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนกลไกและเครื่องกระตุนใหเกิดการพัฒนา 

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบทั้งองคกร เกิดการ

เรียนรู มีการประเมินและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยใชกรอบแนวคิดมาจากการพัฒนาคุณภาพ  

การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เพื ่อให การ

ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน เปนการสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีว ิตและความเปนอยู ของชุมชนใหด ีข ึ ้นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                         

พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม

เพื่อคุมครองประชาชนดานสุขภาพ โดยครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณสุข              

ของประชาชน ตั้งแตระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ  
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 2)  หลักการพิจารณาการประเมินระบบ Environmental Health Accreditation : EHA 

ประกอบดวย 9 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1)  การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ไดแก การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ี

จำหนายและสะสมอาหาร การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน 

การจำหนายสินคาในท่ีสาธารณะ 

  2.2)  การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ไดแก การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย 

อปท.) การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหนวยงานอ่ืน) และการจัดการคุณภาพตูน้ำหยอดเหรียญ 

  2.3)  การจัดการสิ่งปฏิกูล ไดแก การจัดการสวมสาธารณะ และการจัดการสิ่งปฏิกูล 

  2.4)  การจัดการมูลฝอย ไดแก การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

และการจัดการมูลฝอยขยะท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  2.5)  การรับรองภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

  2.6)  การจัดการเหตุรำคาญ 

  2.7)  การจัดการกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  2.8)  การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

  2.9)  การบังคับใชกฎหมาย ไดแก การออกขอกำหนดของทองถิ่น การออกหนังสือ

รับรองการแจง การออกใบอนุญาต การออกคำสั่งทางปกครอง และการเปรียบเทียบปรับและการ

ดำเนินคดี 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงรากนอย พ.ศ.2561 – 2565 ใชเปนกรอบใน                  

การบริหารพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามวัตถุประสงคและมีเปาหมายในระดับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง                 

ไปตามสภาวะแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ี      

เปนแกนหลักและตองสอดคลองตอสภาพปญหาของชุมชนในภาพรวม (เทศบาลตำบลเชียงรากนอย, 

2562) ประกอบดวยยุทธศาสตร 7 ดาน ดังนี้  

 1)  ดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ กอสรางปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเทา ทอระบาย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 2)  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเร ียบรอย โดยมีแนวทาง                   

การพัฒนา คือ เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบจราจร 

 3)  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาสงเสริม

ดานสุขภาพอนามัย การปองกันและปราบปรามยาเสพติด สงเสริมสวัสดิการ และเพิ่มประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมายในเขตเทศบาล และสงเสริมการกีฬา นันทนาการ ในเขตเทศบาล 
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 4)  ดานการพัฒนา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 

สรางจิตสำนึก และเฝาระวังรักษาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาล  

 5)  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ  

การพัฒนาสงเสริมการศึกษา และการสงเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6)  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแกไขปญหาความยากจน 

 7)  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การบริหารจัดการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริหารจัดการ และการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

ระหวางประชาชน 

 จากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงรากนอย ชี้ใหเห็นวาในแตละดานจะมี          

การดำเนินงาน/กิจกรรมที ่หลากหลายสอดคลองกับปญหาของชุมชนและตามความตองการของ

ประชาชนที่เสนอขอคิดเห็นตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาถึงดานสภาพแวดลอมของแตละพื ้นที ่ที ่มี               

ความแตกตางกัน ดังนั้นผูศึกษาไดนำยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย ท้ัง 7 ดาน 

มาศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอ             

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี ้เพื ่อเปนแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบล                

เชียงรากนอยใหเกิดการพัฒนาตอไป เพื่อสรางสมรรถนะการบริหารงานภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมตาง ๆ และการตอบสนองตามความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

 6.4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เอกชัย จิรารัตน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนา

ทองถิ่นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ ่นโดยรวมอยู ในระดับนอย ผล            

การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่นของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน และระดับความถี่ในการติดตอกับ อบต. ที่ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกระทุมลมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 ธีรโรจน สาระอาภรณ (2551: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน              

ตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชน

ตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง จำแนกตามอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
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บริหารงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ศาสนา และระยะ            

เวลาระยะเวลาท่ีมีภูมิลำเนา แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 รัฐ กันภัย (2557: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมของประชาชนในแผน             

พัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย     

พบวา ปจจัยภายในมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาทองถิ ่นดาน                          

การทองเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ ระดับสูงมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัย

ภายนอกมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาทองถิ ่นดานการทองเที่ยว               

ของเทศบาลเมืองชะอำ ระดับสูงมาก กลุ มตัวอยางที ่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ

ระยะเวลาที ่อาศัยในพื ้นท่ี ตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ                 

ทางสถิติ สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาทองถ่ินไมแตกตางกัน 

 ดวงพร แสนประเสริฐ (2558: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมของประชาชน               

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน               

รายดานพบวา ดานการรับผลประโยชนอยู ในระดับปานกลาง สวนดานการประเมินผล ดานการ

ดำเนินการ และดานการตัดสินใจ อยูในระดับนอย  

 สิทธิ ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ (2559: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาดจินดา อำเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงาน

ปกครองสวนทองถิ่นดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูใน

ระดับปานกลาง สวนดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดำเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผลอยูในระดับนอย 

 ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ (2560: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมของประชาชน             

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม               

ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับ

นอย  

 กุสุมา เขียวเพกา (2560: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ของประชาชนในองคการ บริหารสวนตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว แตกลุมตัวอยางที่มีเพศอายุ ระดับ 
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การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปน  

ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 6.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

7. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นท่ี

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 365 ราย โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนในครัวเรือนท่ี

พักอาศัยอยูในเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครัวเรือนละ             

1 ราย  
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8. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นท่ี และภูมิลำเนา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

เลือกตอบ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเขารวมบริหารงานทองถ่ิน ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคำถามเปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ 

บอยครั้ง บอย นอย และนอยครั้ง  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคำถามเปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา 4 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย และนอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่นใน

ฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอยกับคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะเทศบาลตำบลเชียงราก

นอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคำถามเปนการวัดแบบมาตรสวนประมาณคา 

4 ระดับ คือ เพ่ิมข้ึน คงเดิม ลดลง และไมสามารถสรุปได  

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคำถามเปนการวัดแบบมาตร

สวนประมาณคา 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย และนอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเปนคำถามปลายเปด 

9. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 9.1  คารอยละ (Percentage) ใชอธิบายเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา ซึ ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู ในพื ้นท่ี และ

ภูมิลำเนา  

 9.2  คาเฉลี่ย (Mean) ใชอธิบายระดับการเขารวมบริหารงานทองถิ่น ระดับความคิดเห็นตอ

การบริหารงานของเทศบาล ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะ

องคการบริหารสวนตำบลกับคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะเทศบาล และระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 9.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายการกระจายขอมูลของระดับ

การเขารวมบริหารงานทองถิ่น ระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล ระดับความคิดเห็น 

ตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะองคการบริหารสวนตำบลกับคณะผูบริหารทองถ่ิน
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ในฐานะเทศบาล และระดับการมีส วนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล                  

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 9.4  สถิติทดสอบ t - test ใชวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับตัวแปร

อิสระท่ีจำแนกเปน 2 กลุม  

 9.5  การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ใชวิเคราะหเปรียบเทียบการ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กับตัวแปรอิสระท่ีจำแนกเปน 3 กลุมข้ึนไป  

 9.6  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ใชวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการเขารวมบริหารงานทองถิ่น ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล และ

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะองคการบริหารสวนตำบลกับคณะ

ผูบริหารทองถิ่นในฐานะเทศบาล กับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10.  ผลการศึกษา 

 10.1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-40 ป                  

มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกวา มีอาชีพรับจางทั่วไป อาศัยอยูในพื้นที่ตำบลเชียงรากนอย

มากกวา 20 ป และเปนสวนใหญบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาเดิมในพ้ืนท่ี  

 10.2  การเขาร วมบริหารงานทองถิ ่น ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางมีการเขารวมบริหารงานทองถ่ิน

มากที่สุดในระดับเทศบาลตำบลเชียงรากนอย (พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน) รองลงมา ไดแก การเขารวม

บริหารงานทองถ่ินในชวงท่ีเปนองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เชียงรากนอย การเขารวมบริหารงาน

ทองถิ่นในชวงรัฐบาลปจจุบัน (พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน) และการเขารวมบริหารงานทองถิ่นในชวง

รัฐประหาร (พ.ศ. 2557) และชวงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) (พ.ศ. 2557 - 2562) 

ตามลำดับ  

 10.3  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยมากที่สุดในดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

และภูมิปญญา รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และดานการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ตามลำดับ  
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 10.4  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผู บริหารทองถิ ่นในฐานะองคการบริหาร                

สวนตำบลเชียงรากนอยกับคณะผูบริหารทองถ่ินในฐานะเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับคงเดิม โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ               

การบริหารงานมากที่สุดในหลักคุณธรรม คือ การบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรมและมี

จิตสำนึกในการใหบริการประชาชน รองลงมา ไดแก หลักนิติธรรม คือ การเปดโอกาสใหประชาชน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับชุมชน และหลักความคุมคา คือ                    

ผลการดำเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน เทากัน และ

หลักการมีสวนรวม คือ ในการประชุมเทศบาลประชาชนสามารถเขารวมรับฟงและเสนอความคิดเห็น  

ไดโดยไมจำกัดสิทธิของประชาชน ตามลำดับ  

 10.5  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางมีสวนรวมใน

การบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยมากที่สุดในการรับผลประโยชน รองลงมา ไดแก การมี

สวนรวมในการติดตามและประเมินผล และการมีสวนรวมคนหาปญหา ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด

รายดาน ดังนี้ 

  1)  การมีสวนรวมคนหาปญหา พบวา อยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางมีสวนรวม

มากที่สุดในการนำปญหาของหมูบานเขารวมในที่ประชุม เพื่อรวมกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของ

ชุมชนในเขตเทศบาล รองลงมา ไดแก การเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอบกพรองในการดำเนิน

กิจกรรมในโครงการตาง ๆ ของเทศบาล  

  2)  การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ พบวา อยูในระดับนอย โดยกลุม

ตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุดในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลที่จะนำไปดำเนินการ รองลงมา ไดแก 

การมีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกกิจกรรมในโครงการตาง ๆ  

  3)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา อยูในระดับนอย โดยกลุมตัวอยางมีสวนรวม

มากที ่สุดในการสนับสนุนทรัพยากรสวนตัวใหแกเทศบาลเพื ่อกิจการสาธารณประโยชนในชุมชน                

หรือการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล รองลงมา ไดแก การมีโอกาสเขารวมเสนอแนวคิดการ

พัฒนาในการบริหารงานของเทศบาล  

  4)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน พบวา อยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมี

สวนรวมมากที่สุดในการไดรับประโยชนจากการดำเนินงานในดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

รองลงมา ไดแก การมีสวนรวมในโครงการอบรมการพัฒนาสงเสริมอาชีพของชุมชน  

  5)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวา อยูในระดับนอย โดยกลุม

ตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุดในการทำแบบสอบถามความพึงพอใจและเสนอแนะแนวทางการจัดทำ

แผนงานของโครงการในครั ้งถัดไปใหดีขึ ้น รองลงมา ไดแก การมีสวนรวมในการติดตามผลการ

ดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล  
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  10.6  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ

การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

   1)  สมมติฐานท่ี 1 พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน

พื้นท่ี และภูมิลำเนา แตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน และพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และ

อาชีพ แตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   2)  สมมติฐานท่ี 2 พบวา การเขารวมบริหารงานทองถิ่นมีความสัมพันธใน

ระดับมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   3)  สมมติฐานท่ี 3 พบวา ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เชียงรากนอยมีความสัมพันธในระดับมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   4)  สมมติฐานท่ี 4 พบวา ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหาร

ทองถิ่นในฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอยกับคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะเทศบาลตำบล

เชียงรากนอยมีความสัมพันธในระดับมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ระดับนัยสำคัญ ผลการทดสอบ 

เปนไปตาม

สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม

สมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคล    

เพศ    

อาย ุ    

ระดับการศึกษา    

อาชีพ    

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี    

ภูมิลำเนา    

การเขารวมบริหารงานทองถ่ิน    

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล    

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหาร

ทองถ่ินในฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียง

รากนอยกับคณะผูบริหารทองถ่ิน   

ในฐานะเทศบาลตำบลเชียงรากนอย 

  

 

   * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

11. อภิปรายผลการศึกษา 

 ผูศึกษาขอนำเสนอการอภิปรายผลการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

 11.1  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบวาอยู ในระดับนอย ซึ ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของดวงพร แสนประเสริฐ (2558) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทรโดยภาพรวม             

อยูในระดับนอย และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ (2560) พบวา การมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี โดยภาพรวมอยู ใน                

ระดับนอย แตทั้งนี้พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยใน             

การรับผลประโยชนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา เขียวเพกา (2560) พบวา 

การสวนรวมในการพัฒนาทองถิ ่นของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลรอนทอง อําเภอ                  

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมากท่ีสุด และสอดคลอง

กับการศึกษาของ รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และคณะ (2561) ที่ไดทำการศึกษากระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ พบวา การมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชนเปนการกระจาย
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ผลประโยชนจากการพัฒนาของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเสมอภาค ผูไดรับผลประโยชนคือ ผูมีสวนได

สวนเสีย โดยประโยชนที่ไดรับจะมีความแตกตางกันตามสถานภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย สำหรับการ                

มีสวนรวมคนหาปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และ     

การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวาประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ ดวงพร แสนประเสริฐ (2558) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ                

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ดาน              

การประเมินผล ดานการดำเนินการ และดานการตัดสินใจ อยูในระดับนอย และสอดคลองกับการศึกษา

ของ สิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ (2559) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครอง

สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการมี                

สวนรวมในการปฏิบัติดำเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย 

 11.2  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล               

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการ 

ทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน การมีสวนรวมในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกษาทำใหประชาชนมีความรูในเรื่องตาง ๆ มากข้ึน 

ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับสูงจึงเขาใจถึงการบริหารงานทองถิ่นและอยากนำความรูที่มีไปชวย                

ในการพัฒนาทองถิ ่นของตนเองใหดียิ ่งขึ ้น รวมถึงพนักงานหนวยงานของรัฐก็มีส วนรวมในการ

บริหารงานมากกวาอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากหนาที่การทำงานของตนเองที่เกี่ยวของกับภาครัฐจึงเขาใจ           

ถึงบทบาทและเกิดการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลเชียงรากนอย ซึ ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ ธีรโรจน สาระอาภรณ (2551) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงาน  

ของเทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง จำแนกตามอาชีพ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 สอดคลองกับการศึกษาของ เอกชัย จิรารัตน (2550) พบวา ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีตางกัน 

มีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลกระทุ มลมแตกตางกัน               

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสอดคลองกับการศึกษาของ รัฐ กันภัย (2557) พบวา กลุมตัวอยางที่มี  

ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในแผนพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยวของเทศบาล 

เมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 11.3  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบล  เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา              

การเขารวมบริหารงานทองถิ่น ความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย และ

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ ่นในฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียง              

รากนอย กับคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะเทศบาลตำบลเชียงรากนอยมีความสัมพันธในระดับมาก           

และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบล             

เชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้



วรุตม บัวเขียว 
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ถาประชาชนมีการเขารวมบริหารงานทองถิ่น มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล และมี 

ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะผูบริหารทองถิ่น มากเพียงใด การมีสวนรวมในการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยก็จะมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการเขารวมบริหารงานทองถิ่น ความ

คิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย และความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ

ผูบริหารทองถิ่นในฐานะองคการบริหารสวนตำบลเชียงรากนอยกับคณะผูบริหารทองถิ่นในฐานะ

เทศบาลตำบลเชียงรากนอยจึงมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของ                   

รัฐ กันภัย (2557) พบวา ปจจัยภายในมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา

ทองถิ่นดานการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ ระดับสูงมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และปจจัยภายนอกมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาทองถิ ่นดาน                    

การทองเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอำ ระดับสูงมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

12.  ขอเสนอแนะ 

 12.1  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอยอยูในระดับนอย ผูศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหประชาชน

มีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยมากข้ึน ซ่ึงมีประเด็นดังนี้ 

  1)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม เพื่อใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่และใหความสำคัญ              

ของการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

  2)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรจัดตั ้งบอรดประชาสัมพันธในแตละหมู บาน         

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเรื ่องที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี ทั้งเปนสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชน และสิ่งที่มี

ผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ี เปนการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางตรงไดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

  3)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรจัดทำประชาคมหรือประชาพิจารณ เพื่อจะได

ความคิดที่หลากหลายและปองกันความขัดแยง ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน              

การตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน 

  4)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและความตองการ

ของประชาชนเปนประจำ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและยังสามารถแกไขปญหาได

อยางรวดเร็วและตรงจุดมากข้ึน 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงรากนอย  

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 
   1398  

  5)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรจัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาภายใน

หมูบาน และใหประชาชนในหมูบานนั้น ๆ มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการคิด การวางแผน การจัดทำ   

เพ่ือแกไขปญหาภายในหมูบานของตนเอง โดยเทศบาลคอยใหคำปรกึษาและสนับสนุนงบประมาณ 

  6)  เทศบาลตำบลเชียงรากนอยควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกำหนด

นโยบายการพัฒนาทองถิ่น และรวมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และจัด               

ทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลทุก 6 เดือน เพื่อใหประชาชนทราบ

ความกาวหนา และสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการใชงบประมาณ เพื่อความโปรงใส

และประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 12.2  ขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบสอบถาม 

 ผู ตอบแบบสอบถามไดใหข อเสนอแนะเพิ ่มเติมตอการบริหารงานของเทศบาลตำบล                    

เชียงรากนอย อำเภอบางอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผูศึกษานำมาสรุป ไดดังนี้ 

 1)  ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

1.1) การคัดเลือกตัวแทนแตละหมู บานเพื่อเขารวมรับฟงและรับรู ขอมูลในการ

พัฒนาทองถ่ินในทุกดาน 

1.2) การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการในหมูบาน เพื่อพัฒนาหมูบาน

ของตนเอง 

1.3) การจัดกิจกรรมในเชิงนันทนาการและความสามัคคีเพื่อใหประชาชนในหมูบาน

ไดเขารวมและชวยเหลือกัน 

1.4) การเพิ ่มชองทางการติดตอกับประชาชนในหมู บานใหหลากหลายมากข้ึน     

เพ่ือท่ีประชาชนจะไดใกลชิดกับเทศบาล และเปนกระบอกเสียงท่ีสะทอนไปยังเทศบาลไดอยางเต็มท่ี 

 2)  ดานยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.1) การปรับภูมิทัศนและถนนภายในหมูบานใหดูสะอาด 

2.2) การขุดลอกแหลงน้ำและการจัดการขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

2.3) การตรวจสอบระบบไฟฟาใหเพียงพอตอการใชงานภายในหมูบาน 

2.4) การพัฒนาระบบน้ำบาดาลใหไหลอยางตอเนื่องและถูกสุขอนามัย และการจัด

ใหมีน้ำประปาใชอยางท่ัวถึง 

2.5) การจัดทำถนนเขาหมู บานและการปรับปรุงระบบจราจรในพื ้นท่ีที ่เปนจุด

อันตราย 

2.6) การติดตั ้งเสาไฟตามถนนในหมู บานใหสวางและเกิดความปลอดภัยตอการ

เดินทาง 



วรุตม บัวเขียว 
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2.7) การติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตใหประชาชนไดใชอยางท่ัวถึง 

2.8) การยกระดับการศึกษาในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน 

 12.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  1)  ควรจัดเวทีสื่อสารสาธารณะระหวางคณะผูบริหารทองถิ่นกับประชาชน เพื่อได

ทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและนำมาปรับปรุงเพื่อสรางกลไกการมีสวนรวม

ของประชาชนใหมากข้ึน 

  2)  ควรทำการศึกษาถึงความตองการของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย เพ่ือนำไปปฏิบัติแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนทองถ่ินมากท่ีสุด 

  3)  ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน             

ของเทศบาลตำบลเชียงรากนอยกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลใกลเคียง เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ

และความนาเชื่อถือในการนำผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตอไป 

  4)  ควรทำการศึกษาโดยใชเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึงปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานของเทศบาล

ตำบลเชียงรากนอย และสามารถนำไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตำบล

เชียงรากนอยในอนาคตตอไป 
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พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำ 

  

 

 

วันเฉลิม  เกียวจันทึก0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำใน            

แตละยุค ประกอบดวย ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และ 

ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา คนควา รวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลจากหนังสือทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ผลการวิเคราะหพบวา พัฒนาการภาวะผู นำ 1) ดานการใชอำนาจ ผู นำตามทฤษฎีเชิง

คุณลักษณะและทฤษฎีภาวะผูนำตามทฤษฎีตามสถานการณ การใชอำนาจมักขึ้นอยูกับคน ๆ เดียว 

อำนาจผูกขาดกับบุคคลเดียวทำใหการดำเนินงานเปนไปไดงาย แตก็มีโอกาสในการผิดพลาดสูง             

อยางไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำและทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนการตัดสินใจโดยอาศัย 

การรวมตัดสินใจในการแกไขปญหาจากสมาชิกภายในองคกร 2) ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ        

ตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ภาวะความเปนผูนำขึ้นอยูกับบุคลิกภาพที่สังเกตจากภายนอก ซึ่งแตกตาง

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีตามสถานการณ ซึ่งลักษณะ

ของผูนำที่ยอมรับความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตก็ยังใหความสำคัญในเรื่องความสัมพันธภาพ

ระหวางสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานใหองคกรประสบความสำเร็จ 3) ดานศิลปะใน              

การโนมนาวจิตใจ ตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะและทฤษฎีตามสถานการณ การตัดสินใจเปนอำนาจ

เบ็ดเสร็จที่ไดรับมาเพื่อใชในการแกไขปญหา โดยไมจำเปนตองสรางการโนมนาวผูใตบังคับบัญชา 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: kiewchantuek@gmail.com 
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อยางไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำและทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เนนการมุงความสัมพันธให

การสนับสนุนผูปฏิบัติงานภายในองคกร ทำใหผูนำในลักษณะนี้มีศิลปะในการโนมนาวใหเกิดการแสดง

ความคิดเห็นประกอบกับยอมรับความแตกตางได 4) ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอื ่น ตามทฤษฎี                     

เชิงคุณลักษณะ มุงผลของงานมากกวาความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชา อยางไรก็ตามภาวะผูนำ

ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง อำนาจการ

ตัดสินใจยังอยูที่ตัวผูนำ แตยังเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแกไข

ปญหาหรือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานภายในองคกรได 5) ดาน

ความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงาน ผู นำตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ไมไดเนนความสัมพันธระหวาง             

เพื่อนรวมงานในองคกร แตมุงที่ผลสำเร็จของงานมากกวา อยางไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎี

ตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ไดใหความสัมพันธโดยเนนเพื่อนรวมงาน           

เปนสำคัญและมีการสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนการทำงาน โดยมีเปาหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงค             

ขององคกร 
 
คำสำคัญ: ผูนำ  ภาวะผูนำ  พัฒนาการ 

1. บทนำ 

 ในยุคอดีตที่ผานมาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเมืองการปกครอง ยอมถูก

ขับเคลื่อนจากผูมีอิทธิพลในยุคนั้น ๆ โดยอาศัยพลังหรืออำนาจที่เหนือกวาบุคคลอื่นเพื่อตอบสนอง               

ตอความตองการของตนเอง ดังนั้นอำนาจหรือความเปนผูนำจึงกลายเปนสัญลักษณแหงการปกครอง

หรือการลาอาณานิคมในยุคสมัยกอน ดวยจากสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปกครอง

และคานิยมในแตละยุคแตละสมัยไดเปลี่ยนแปลงไป บทบาทพฤติกรรมความเปนผูนำจึงมีแนวโนมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นดวย สืบเนื่องมาจากบทบาทของสังคมโลก 

วัฒนธรรม รวมไปถึงปญหาความขัดแยงหรือความรวมมือระหวางประเทศ บทบาทของผูนำจึงเปน                   

สิ่งสะทอนหรืออัตลักษณของรูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศนั้น ๆ ไปดวย 

 ภาวะผูนำเปนสิ่งที่มีความสำคัญที่บงบอกถึงอัตลักษณและคุณลักษณะเฉพาะของบทบาท              

ผูนำของแตละคน ซึ่งลวนมีความแตกตางในดานตาง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ สำหรับบุคคลที่มีภาวะผูนำ                  

ที่ดีอยูในตัวโดยพื้นฐานยังจะชวยเพิ่มโอกาสในการกาวหนา (Ahmad, Bhat and Hussanie, 2017: 

249) เปนพื ้นฐานที ่ด ีที ่ทำใหเขาใจถึงโอกาสและแนวโนมของบุคคลที ่มีคุณลักษณะดังกลาวกับ                

ศักยภาพในการเปนผูนำที่ดีได ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับการใชอำนาจในแตละยุค ยอมมีความ

แตกตางกันในเรื่องของการใชอำนาจตอผูใตบังคับบัญชา บุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ยอมแสดงถึง

ความเปนเอกลักษณ การสรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของผูนำ ดานศิลปะในการโนมนาว       

จิตใจ การสรางอิทธิพลเพื่อปกครองบุคคลภายใตบังคับบัญชาก็ยอมตองประเมินถึงสถานการณ และ
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การใหความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในการขับเคลื่อนองคกรก็ถือเปนสิ่งท่ีผูนำจำเปนตองปฏิบัติเพ่ือให

องคกรสามารถดำเนินไปได สืบเนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภาวะผูนำยุคแรกเริ ่มนั้นมุมมองลักษณะ                

ตัวบุคคลนำมาสูการมุงไปท่ีพฤติกรรมหรือการกระทำของผูนำ ซึ่งเปนสิ่งสะทอนและเปนมาตรวัด                 

ความแตกตางทางพฤติกรรมของผูนำที่บงบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 

(Lussier and Achua, 2001: 16) แตอยางไรก็ตามภาวะผูนำที่สามารถนำไปใชไดทุกสถานการณก็มี

ความสำคัญอยางยิ่ง ถือวามีความเปนภาวะผูนำที่ดี เนื่องจากมีความยืดหยุ นตอการแกไขปญหา               

ที่เนนความสัมพันธระหวางผูนำ ผูตาม สถานการณองคกร และลักษณะปจจัยทางสิ่งแวดลอม ซ่ึง                

เมื่อยุคสมัยไดเปลี่ยนไปบทบาทภาวะความเปนผูนำถูกผนวกเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น รวมถึงบทบาท

ของภาวะผู นำการแลกเปลี ่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผู นำแบบเปลี ่ยนแปลง 

(Transformational) ควบคูกัน หากขาดภาวะผูนำที่ดีหรือขาดประสบการณในการแกไขปญหาให

เหมาะสมกับสถานการณยอมสงผลตอการปรับตัวขององคกรไดในอนาคต  

 ดังนั ้น ผู ว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำทั้ง 4                   

ยุคสมัย ประกอบดวย ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎี

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ในดานการใชอำนาจ ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะใน                 

การโนมนาวจิตใจ ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนำมาสูการศึกษา

ภาวะผู นำของแตละยุคและเปนการบูรณาการในเชิงองคกร ซึ ่งสามารถเชื ่อมโยงไปสู การเมือง                       

การปกครอง เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ สภาพสังคม ลวนมีบทบาทและเปนตัวขับเคลื ่อนที ่กอให                 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะผูนำในแตละยุคและสมัย 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำในแตละยุค ไดแก ทฤษฎีเชิง

คุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี ่ยนแปลง                  

ในดานการเปนศูนยกลางของกระบวนการกลุม ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะในการ   

โนมนาวจิตใจ ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำ ประกอบดวย ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎี

พฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ในดานการใชอำนาจ 

ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจ ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น และ 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน แตกตางกันอยางไร 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำในแตละยุค ประกอบดวย ทฤษฎีเชิง

คุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง                

ในดานการใชอำนาจ ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจ ดานอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังความแตกตางของภาวะผูนำในแตละยุค 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) 

 Gardner (1990: 3-5) กลาวถึง มองวาแนวคิดนี้เนนการมองท่ีลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะ

ของผู นำนี้อาจมาจากสิ่งแวดลอมหรือจากพันธุกรรม แนวคิดนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ

อริสโตเติลที่เชื ่อวาความเปนผูนำเริ ่มมีมาตั้งแตกำเนิดระยะแรกของการศึกษาภาวะผูนำเริ ่มในป                

ค.ศ. 1930-1940 โดยการศึกษาของ Gardner ไดกลาวถึงผูนำจำเปนตองมีคุณลักษณะการมองถึง

เปาหมายของกลุม อีกทั้งยังพิจารณาจากปจจัยภายนอกโครงสรางของผูนำตองมีพลังวิเศษเหนือ                

บุคคลอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆ เพื่อที่สนองตอบความตองการขั้นพื้นฐานความคาดหวังของ

บุคคล ทั้งนี ้การศึกษาทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ จึงมุ งเนนถึงลักษณะพิเศษของผู นำที ่พัฒนามาจาก               

ความเชื ่อที ่ว าภาวะผู นำตองมีความสามารถ สติปญญาที่มาจากกรรมพันธุ นอกจากความฉลาด

องคประกอบอื่น ๆ เชน สถานะของบิดามารดาที่เปนผูนำ ลักษณะทางกายภาพหรือทางจิตวิทยาท่ี             

โดดเดนของแตละบุคคล (Khan, Bhat and Hussanie, 2017: 252) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ (Behavioral Theories) 

 เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940-1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี โดยในยุคนี้มีผูใหแนวคิด             

ตามพฤติกรรมของลักษณะผูนำ ดังนี้ 

 Cummings, Bridgman and Brown (2016: 49) ประยุกตพฤติกรรมของผูนำจากทฤษฎีของ 

Lewin ประกอบดวย 3 แบบ ดังนี้ 

 1. ผูนำแบบเผด็จการ กลาวคือ เปนการตัดสินใจโดยยึดตนเองเปนหลักโดยมิไดสนใจปจจัย 

หรือสภาวะแวดลอมรอบขางอ่ืน ๆ การตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีแนนอน 

เปนเพียงการใชอารมณเหนือเหตุผล อยางไรก็ตามในบางแงมุมที่เกิดสถานการณวิกฤต ผูนำลักษณะนี้

ยังมีขอดีหรือมีลักษณะเดนท่ีนำมาตัดสินใจท่ีเด็ดขาดได (Burnesa and Bargalb, 2017: 5) 

 2. ผูนำแบบประชาธิปไตย กลาวคือ เปนการใชการตัดสินใจโดยยอมรับความคิดเห็นตอคน 

สวนใหญ ลักษณะของผูนำดังกลาวมีการชอบการทำงานเปนทีมหรือกลุม รับฟงความเห็นตาง เนน 

ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน แตยังมีขอเสียคือ มักใชระยะเวลาในการตัดสินใจที่ยาวนาน หากเกิด
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ปญหาเรงดวนที่ตองการการแกไขมักไมสามารถดำเนินการไดอยางทันทวงที อยางไรก็ตามรูปแบบ                 

การเปนผูนำในระบอบประชาธิปไตย ตั้งอยูบนพ้ืนฐานการทำงานรวมกันและความไววางใจ ไมไดมุงเนน

ที่เฉพาะในผลลัพธ ผูนำลักษณะนี้มักจะตัดสินใจขั้นสุดทายหลังจากทำฉันทามติกับผูใตบังคับบัญชา 

(Natalia and Samosudov, 2017: 3) 

 3. ผู นำแบบเสรีนิยม กลาวคือ เปนการใหอิสระกับผู ใตบังคับบัญชา ไมมีหลักการหรือ 

กฎเกณฑที่แนนอน ไมมีการวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมักกอใหเกิดปญหาใน             

การปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามผูนำในลักษณะนี้ยังสามารถผลักดันใหผูปฏิบัติงานสรรสรางแนวคิดเชิง

สรางสรรคออกมาไดดี เนื่องจากมีอิสระในการคิดการตัดสินใจไมยึดติดกับกรอบการดำเนินการหรือ

นโยบายตาง ๆ 

 Likert (1967: 90) ไดมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูนำออกเปน 4 แบบ คือ 

 1. แบบใชอำนาจ กลาวคือ ลักษณะของผูบังคับบัญชามีความเปนเผด็จการสูง มักมีการขมขู             

ใหเกิดการทำงาน รวมท้ังไมไดมองผูใตบังคับบัญชามักมีการสั่งการจากบนลงลาง 

 2. แบบใชอำนาจเชิงเมตตา กลาวคือ การบริหารงานมักสรางแรงจูงใจ ไดแก การใหรางวัล 

ชมเชย มากกวาการขมขูใหเกิดการปฏิบัติงาน ผูใตบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นแกผูใตบังคับบัญชา 

ยอมรับความเห็นตางแตการตัดสินใจก็ยังข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชา 

 3. แบบปรึกษาหารือ กลาวคือ เนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม ผูใตบังคับบัญชาสามารถ

ออกความคิดเห็น ยอมรับความเห็นตาง มีการสื่อสารแบบสองทาง รวมทั้งนโยบายการบริหารงานนั้น

ผูบริหารสามารถใหคำปรึกษาและรวมในการตัดสินใจได 

 4. แบบมีสวนรวมอยางแทจริง กลาวคือ ผูบังคับบัญชามีการประสานงานและทำงานรวมกับ

ผูใตบังคับบัญชาโดยอาศัยความเชื่อใจ มีการรวมการสรางและตอบสนองตอความสำเร็จรวมกันของ

องคกร มีการรับฟงความเห็นตางของผูใตบังคับบัญชา มีการใชแรงจูงใจในการกระตุนการทำงาน                   

ซ่ึงลักษณะของผูนำลักษณะนี้มีผลผลิตท่ีสูงและเกิดประสิทธิภาพตอการทำงานท่ีดี 

 Natalia and Samosudov (2017: 4-5) ไดศึกษาแนวคิดพฤติกรรมของผูนำตามการศึกษา

ของ Blake and Mouton ประกอบดวย 5 ประเภท ไดแก 

 1. แบบมุงงาน กลาวคือ ผูนำที่มุงแตงานเปนหลัก มีความเปนเผด็จการสูง มีลักษณะชอบใช

อำนาจ คำสั่ง วางกฎระเบียบ มุงเฉพาะผลลัพธโดยไมสนใจผูใตบังคับบัญชา 

 2. แบบมุงคนสูง กลาวคือ การทำงานที่มุงเนนความสัมพันธตอผูรวมงาน มองความสุขใน             

การทำงานเปนหลัก ไมชอบการสรางความกดดันตอผูรวมงาน รวมไปถึงเนนความพึงพอใจของงาน              

เปนหลัก 
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 3. แบบมุงงานต่ำมุงคนต่ำ กลาวคือ ผูบริหารขาดภาวะความเปนผูนำ มีความใสใจและคนใจ

งานและคนนอยมาก รวมไปถึงขาดการประสานงานและการบริหารจัดการที่ดีและมักใชผูใตบังคับบัญชา

กระทำการบางอยางแทนตนเอง 

 4. แบบทางสายกลาง กลาวคือ มีการผสมผสานระหวางการวางกฎระเบียบและการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การใหรางวัล มองความพึงพอใจในการทำงานเปนหลัก อีกทั้งการรวม             

การดำเนินงานโดยมีกรรมการแตละสวนเพ่ือแกไข ลดปญหาในการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงมากเกินไป 

 5. แบบทำงานเปนทีม กลาวคือ ผูบริหารที่ใหความใสใจทั ้งในเรื ่องของงานและกำลังคน              

โดยมีเปาหมายเพื่อใหองคกรนั้นประสบความสำเร็จ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดปญหาความ

ขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน เนนการสรางความสัมพันธ การใหความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 

ยอมรับความสามารถของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงผูบังคับบัญชาเปนเพียงผูทำหนาท่ีใหคำปรึกษาเทานั้น 

 Russ (2011: 823) ไดศึกษาแนวคิดของ McGregor’s ในเรื ่องของพฤติกรรมผูนำวา เปน              

การทำงานกับคนจะตองคำนึงถึงธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษยสามารถแบงออกได ดังนี้ 

 Theory X กลาวคือ มนุษยโดยทั่วไปไมชอบการทำงาน และพยายามหาทางหลีกเลี่ยงงาน                 

ที่ตนเองสามารถทำได และจะทำงานไดก็ตอเมื่อถูกขมขูใหทำงาน ชอบใหสั่งการและใชวิธีการลงโทษ 

เพื่อใหใชความพยายามไดเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และยอมรับและพึงพอใจ                 

กับคำสั่งและการถูกบังคับ มีความทะเยอทะยานต่ำ แตตองการความม่ันคงในการทำงานท่ีสูง 

 Theory Y กลาวคือ 

 1. การใชความพยายามทั ้งทางรางกายและจิตใจในการทำงาน โดยธรรมชาติแล วนั้น            

มนุษยไมไดมีนิสัยรักการทำงาน แตข้ึนอยูกับเง่ือนไข เชน ความพอใจหรือการลงโทษ 

 2. การควบคุมและการลงโทษไมใชวิธีที่ดีที่สุดในการนำไปสูวัตถุประสงคขององคกร มนุษย

สามารถกำกับการทำงานของตนเองใหเปนไปตามกรอบของวัตถุประสงคของตนได 

 3. มีการใหรางวัลเปนแรงจูงใจในการกระตุนใหเกิดความสำเร็จ เนนความพึงพอใจและความ

ตองการของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงการดึงศักยภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของ

องคกร 

 4. ใหความสำคัญในเร ื ่องความสามารถในการใชจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และ               

ความคิดสรางสรรคในระดับสูง การยอมรับการแกปญหาขององคกรเปนหนาท่ีของทุกคน 

 การศึกษาภาวะผูนำที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio state studies) ผลการศึกษา

สามารถพฤติกรรมของผูนำออกเปน 2 มิติ ไดแก (Bartol & et al 1998: 534) 



วันเฉลิม  เกียวจันทึก 
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 1. พฤติกรรมของผูนำที่มุ งงาน กลาวคือ ผูนำที่มุ งในเรื ่องการจัดโครงสรางของงาน รวม                

ไปถึงการออกแบบและกำหนดลักษณะของงาน ภาระหนาที่ที่ผูตามตองปฏิบัติ และการมอบหมายงาน 

ผูนำลักษณะนี้มุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากกวาความสัมพันธกับคนในองคกร 

 2. พฤติกรรมของผูนำที่มุงมิตรสัมพันธ กลาวคือ เปนพฤติกรรมที่มุงถึงการรับรูความรูสึก    

จิตใจ การใหความเชื่อใจ ใหเกียรติตอผูปฏิบัติงาน การแสดงความชื่นชม เนนการหาความพึงพอใจและ

ผลกระทบของผูตามท่ีไดรับ มีการเสนอแนะใหการชวยเหลือแกไข 

 การศึกษาพฤติกรรมของผูนำท่ีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(Yukl, 1989: 81) 

 1. พฤติกรรมมุงงาน กลาวคือ ผูนำที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการงาน เนนการวางแผน               

การประสานงาน และคิดเทคนิควิธีท่ีชวยในการปฏิบัติงาน เนนผลสำเร็จของงานเปนสำคัญ 

 2. พฤติกรรมมุงความสัมพันธ กลาวคือ การใหการชวยเหลือ ใหเกียรติ รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางเพื่อใหเปาหมายการดำเนินงานประสบความสำเร็จ การใหการชวยเหลือเปรียบเสมือนฐานะพ่ี

เลี้ยงในการชวยงานมากกวาการออกคำสั่ง 

 3. ภาวะผูนำแบบมีสวนรวม กลาวคือ การโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมใน               

การกำหนดการทำงาน และยอมรับขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใหความ

รวมมือและชอบการทำงานที ่อาศัยการระดมความคิด พรอมทั้งสามารถรวมกำหนดขอบเขตและ   

ทิศทางในการแกปญหาตาง ๆ ภายในองคกรได 

 ทฤษฎีตามสถานการณ (Situational Leadership Theories) 

 1. ทฤษฎีภาวะผูนำตามสถานการณของ Hersey and Blanchard 

 Hersey and Blanchard (1993: 58) เร ิ ่มพัฒนาขึ ้นมาจากแนวคิดของทฤษฎีสามมิติ                  

ของเรดดิน สำหรับแนวคิดของทฤษฎีนี้เชื ่อวาในสถานการณที่แตกตางกันก็ยอมตองการลักษณะ                 

ของผู นำแตกตางกัน หากเมื ่อพิจารณาไปถึงลักษณะของผู นำตามทฤษฎีนี ้ประสิทธิภาพของการ

ดำเนินงานของผูนำจะตองมีการปรับตนเองใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี สำหรับ

ภาวะผูนำที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นจากรูปแบบพฤติกรรม 2 ลักษณะ ไดแก พฤติกรรมผูนำที่มุงงาน

และพฤติกรรมท่ีมุงคนกอใหเกิดลักษณะผูนำ ประกอบดวย 

  1)  แบบผูนำแบบผู บอกใหทำ กลาวคือ ผูนำในลักษณะนี้มักใชวิธีการออกคำสั่ง                

รวมไปถึงกระบวนการการดำเนินงาน และมีการกำกับติดตามงานอยางใกลชิด คำสั่งนั้นจะทำให

ผู ปฏิบัติงานรูหนาที่ที่จะตองกระทำการใหตรงตามวัตถุประสงคของคำสั่ง พฤติกรรมของผูนำจะมี

ลักษณะที่มุงงานสูง (High Task) ความสัมพันธกับผูรวมงานต่ำ (Low Relationship) โดยผูนำจะใช

เวลาสวนใหญในการติดตามงานมากกวาการปฏิสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน 
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  2)  แบบผู นำถายทอดงานใหทำ กลาวคือ ลักษณะของผู นำจะเปนการสอนงาน                 

ดวยผูปฏิบัติงานที่มีความใสใจในการปฏิบัติงาน การเขาไปสนับสนุนสอนงานหรืออำนวยความสะดวก

ในการทำงานจะยิ่งทำใหประสิทธิภาพของผลผลิตในงานเพ่ิมสูงข้ึน 

  3)  แบบผูนำเปนผูมีสวนรวม กลาวคือ เปนผูนำที่มีพฤติกรรมแบบที่ใหความใสใจ             

ใหชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการทำงาน พรอมทั ้งร ับฟงความคิดเห็นของผู ร วมงาน                  

รับฟงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ลักษณะของการติดตามงานจะไมเขาไปในลักษณะ

ควบคุมการทำงานและมักมีความเชื่อใจในการทำงานของผูปฏิบัติงาน 

  4)  แบบผู นำเปนผู กระจายงาน กลาวคือ ผู นำเขาใจธรรมชาติของผู ปฏิบัติงาน                

ใหความเชื ่อใจ มอบอำนาจในการตัดสินใจใหในบางเรื ่อง และปลอยอิสระในการทำงานโดยท่ี

ผูปฏิบัติงานสามารถกำหนดการดำเนินงานเองได 

 2. ทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร (Fiedler Contingency Theory) 

 Verkerk, (1990: 10) ไดศึกษาทฤษฎีตามสถานการณของ Fiedler ที่กลาววาผูนำในรูปแบบ

ตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบภาวะผูนำถูกกำหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูนํา การควบคุมสถานการณ             

และประสิทธิผลระหวางภาวะผูนำกับการควบคุมสถานการณ ประกอบดวย 

  1)  แบบภาวะผูนำ จากผลการศึกษาถึงบาทภาวะผูนำมีอยู 2 ลักษณะ คือ แบบภาวะ

ผูนำที่มุงงานหรือแบบภาวะผูนำที่มุงความสัมพันธ ในสวนของการศึกษานี้ใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ 

(Least Prefered Co-Worker scale) (LPC) ใช สำหร ับประเม ินตนเอง ซึ ่งประกอบดวยคำถาม              

ตรงกันขามจำนวน 18 คู แตละคูก็จะมีการแบงออกเปน 8 ชวงคะแนน ไดแก พึงพอใจ ไมพึงพอใจ     

เปนมิตร ไมเปนมิตร ไมยอมรับ ยอมรับ เครียดและผอนคลาย ท้ังนี้คะแนน LPC ของแตละคนสามารถ

แสดงใหเห็นวาผูนำนั้นมีพฤติกรรมแบบมุงงานหรือมุงสัมพันธ  

  2)  การควบคุมสถานการณ การศึกษาโดยใชเครื ่องมือสำหรับผู นำจะตองเลือก                

การควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณผาน 3 ตัวแปร ประกอบดวย สัมพันธภาพระหวางผูนำและ

สมาชิก (leader-member relationships) โครงสรางงาน (task structure) และตำแหนงผูนำการใช

อำนาจ (leader’s position power) ซึ่งสะทอนออกมาในดานการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับ

นับถือของสมาชิก โครงสรางการทำงานที่มีความชัดเจนและสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที            

และลักษณะการคงอยูของอำนาจแบบทางการหรือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู นำที่อยู ในสถานการณหนึ่ง                 

ก็ไมอาจอยูในสถานการณหนึ่งได (Natalia and Samosudov, 2017: 4) 

  3)  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำกับสถานการณ การศึกษาความเหมาะสมของแบบ

ภาวะผูนำประสิทธิภาพการดำเนินงานจะสูงนั้นจะแปรผกผันกับปจจัยเอื้อตาง ๆ หรือสถานการณ           

ที่เขามา หากยากตอการควบคุมก็ยอมทำใหประสิทธิภาพต่ำ อยางไรก็ตามหากงายตอการควบคุมก็                 

จะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีสูง 
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 3. ทฤษฎีภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory) 

 Burn (2003: 76) กลาวคือ ไดมีการเชื่อมโยงบทบาทความเปนผูนำและผูตาม ในทฤษฎีนี้

มุมมองของการใชอำนาจแตกตางออกไปจากยุคอื่น ๆ โดยเนนการใหความสำคัญของผูตามมากกวา

ความตองการของผูนำ ซ่ึงสามารถแบงภาวะผูนำออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 

 1)  ภาวะผู นำแบบแลกเปลี ่ยน (Transactional Leadership) กลาวคือ เปนผู นำที ่ เนน

ความสัมพันธระหวางผูตามโดยเนนผลประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ผู นำจะใชวิธีกระตุนแรงจูงใจโดยใช           

รางวัลเปนการตอบแทนความสำเร็จในการทำงาน  

 2)  ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลง (Transformational Leadership) กลาวคือ ผู นำมองถึง            

ความตองการของผูตาม และเกิดการสรางความเขาใจบทบาทของผูตามมากขึ้น ทั้งนี้ความสัมพันธ

ระหวางผูนำและผูตามกอใหเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงไดทั้งสองฝาย ซึ่งผูตามก็สามารถเปลี่ยนไป             

เปนผูนำได รวมท้ังเปลี่ยนผูนำก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนำแบบจริยธรรม  

 3)  ภาวะผู นำแบบจริยธรรม (Moral Leadership) กลาวคือ ผู นำมีความประพฤติและ                 

การปฏิบัติที่เปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม  ผูนำสามารถที่จะใชวาทศิลปหรือการสื่อสารแบบสอง

ทาง เพื่อสรางแรงกระตุนใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงขึ้นและนำผูตามไปสูจุดมุงหมาย            

ท่ีสูงข้ึนได 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนำ 

 Stogdill (1974: 109) สรุปวาการเปนผูนำตองเก่ียวของกับกระบวนการ ดังนี้ 

 1. ดานการใชอำนาจ กลาวคือ เปนศูนยรวมแหงอำนาจ การสรางความรวมมือรวมใจ                  

การกำหนดจุดมุงหมาย วิธีการในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 2. ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ กลาวคือ ผู นำจะตองมีบุคลิกภาพที่โดดเดนเหนือ            

บุคคลอ่ืน มีการปฏิบัติท่ีนายกยองเลื่อมใส รวมไปถึงการไดรับความรวมมือในการปฏิบัติโดยงาย 

 3. ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจคน กลาวคือ ผูนำที่ดีจึงจำเปนตองเปนคนที่มีจิตวิทยาสูง 

พูดจาออนหวาน และสามารถชักจูงคนอ่ืนใหมีความรูสึกคลอยตามกับความคิดเห็นและแนวทางของตน 

 4. ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น กลาวคือ สามารถทำใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของปฏิบัติตามความ

ตองการของตน รวมทั ้งสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุ งหมายโดยไมตองขมขู หรือบังคับให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

 5. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน กลาวคือ ผูนำปฏิบัติงานในฐานะเปนศูนยกลางของ 

กลุม ทำใหกลุมมีความรวมมือประสานการทำงานกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสมาชิก

ภายในกลุม 
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6. วิธีการศึกษาและการเก็บขอมูล 

 การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสังเคราะห

ทฤษฎีภาวะผูนำ ไดแก ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และ    

ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง โดยใชวิธีการศึกษาพัฒนาการภาวะผูนำโดยเปรียบเทียบศึกษา                  

ในดานการใชอำนาจ ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจคน ดานอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 ผู ว ิจ ัยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนำขอมูลที ่ได จากการ

เปรียบเทียบพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำแลวเปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารท่ี

ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะหขอมูลรวมกันของแตละดาน ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนขอความบรรยายที่ได               

จากการตีความและเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลการวิจัยในสิ่งท่ีตองการศึกษา 

8. ผลการศึกษา 

 พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผูนำในแตละยุค ไดแก ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎี

พฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ในดานการใชอำนาจ 

ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจคน ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน                

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เม่ือพิจารณาพัฒนาการในแตละยุคแลวสามารถสรุป ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปวิเคราะหพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำในแตละยุค ไดแก ทฤษฎี              

เชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

1. ดานการใชอำนาจ ภาวะผูนำผูกขาดอยูท่ี

คนเดียวมักมีการใช

อำนาจผานตนเอง

โดยตรง รวมท้ังผูนำ

ในทฤษฎีน้ีพิจารณา

จากคุณสมบัติพิเศษท่ี

ติดตัวมาต้ังแตกำเนิด

ซ่ึงแตกตางกับบุคคล

อื่น ซ่ึงอาจจะลักษณะ

โครงสรางภายนอก

โดย 

1. ผูนำในทฤษฎีน้ีเริ่ม

มีความเปนลำดับช้ัน 

สำหรับศูนยกลางของ

ใชการใชอำนาจท่ีเกิด

ดวยเหตุปจจัยอื่นๆ

เขามาประกอบดวย 

วิธีการในการดำเนิน

กิจกรรมตางๆ เริ่มมี

ลำดับการตัดสินใจท่ี

ไมไดขึ้นอยูกับผูนำ

อยางเดียวเหมือนกับ

1. ภาวะผูนำในทฤษฎี

น้ีตองสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานการณ

ท่ีแปรเปล่ียนไปในแต

ละเหตุการณ ในเรื่อง

ของการใชอำนาจผูนำ

ในลักษณะน้ีมักใช

วิธีการออกคำส่ัง แต

ในบางสถานการณก็

ยังจำเปน ตองอาศัย

การมีสวนรวมในการ

1. ภาวะผูนำในทฤษฎี

น้ี มุมมองของการใช

อำนาจแตกตางออก 

ไปจากยุคอื่นๆ โดย 

เนนการให

ความสำคัญ สำคัญ

ของผูตามมากกวา

ความตองการของผูนำ 

เชน เปนผูนำ ท่ีเนน

ความสัมพันธระหวาง

ผูตามโดยเนน
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ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห ถึงประวัติ

บุคคล สรีระรางกาย 

ความนาเชื่อถือ เน่ือง 

จากอำนาจผูกขาด 

กับบุคคลเดียวทำให

การดำเนินงานเปนไป

ไดงาย แตก็มีโอกาส

ในการผิดพลาดสูง 

 

ในอดีต ผูนำใน

ลักษณะ น้ีเม่ือ

พิจารณาจากสาย 

บังคับบัญชามี

ความคิดแบบระบบ

ราชการ            เริ่ม

มีกฎเกณฑและ         

มีมาตรฐาน ในการ

ดำเนินงาน เพ่ือใหการ 

ดำเนินงานมีประสิทธิ-

ภาพและประสิทธิผล

มากขึ้น  

2. กอเกิดภาวะผูนำ

ตามพฤติกรรมท่ีมี

ความ หลากหลาย

มากขึ้น ไดแก ผูนำ 

แบบเผด็จการเปนการ

ตัดสินใจและใชอำนาจ

โดยยึดตนเองเปนหลัก 

ผูนำท่ียอมรับความ

คิดเห็นตอคนสวน

ใหญ และผูนำ           

ท่ีใหอิสระกับ ผูใต

บังคับ บัญชา การใช

อำนาจ   จึงขึ้นอยูกับ

พฤติกรรมของผูนำแต

ละคนไมสามารถวัดได

วาการใชอำนาจของ

ผูนำลักษณะใด ดีท่ีสุด 

ตัดสินใจหรือในบาง

สถานการณก็

มอบหมายใหอำนาจ

ใหผูปฏิบัติงาน

ตัดสินใจแกไขปญหา

แทนตนเองได 

2. ผูนำลักษณะน้ีมี

ความยืดหยุนสูง

สามารถปรับเปล่ียน 

ไปตามสถานการณ

หรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ 

เม่ือพิจารณาการ

บริหาร  จัดการงาน

ภายในองคกร หาก

ประสบปญหาเรงดวน

สามารถ ใชอำนาจใน

การแกไขปญหา

เพ่ือใหทันตอ

เหตุการณท่ีอาจจะ

เกิดผลกระทบท่ีเสีย 

หายตอองคกรไดอยาง

ทันทวงที 

ผลประโยชนรวมกัน 

รวมท้ังเกิดการสราง

ความเขาใจบทบาท

ของผูตามมากขึ้น 

กอใหเกิดสภาพการ

เปล่ียนแปลงไดท้ังสอง

ฝาย ซ่ึงการใชอำนาจ

ผูตามก็สามารถ

เปล่ียนไปเปนผูนำได 

รวมท้ังเปล่ียนผูนำก็

สามารถเปล่ียนแปลง

ไป 

2. ผูนำมีความ

ประพฤติปฏิบัติท่ี

เปนไปตามบรรทัด

ฐานของสังคม ผูนำ

สามารถท่ีจะใชเทคนิค

ในการส่ือสารหรือการ

ส่ือสารแบบโนมนาว

จิตใจ เพ่ือสรางแรง

กระตุนใหผูตามเกิด

การปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีไดรับมอบหมาย

ซ่ึงสอดคลองกับการ 

มององคกรแบบรวม

และซ่ึงมักมีการมอบ

การใชอำนาจแก 

หนวยยอย ๆ ตาง ๆ 

สามารถใชอำนาจใน

การตัดสินใจรวมได 

2. ดานบุคลิกภาพ

แหงความเปนผูนำ 

ภาวะผูนำในทฤษฎีน้ี

บุคลิกภาพจะถูก

สะทอนมอง

โครงสรางภายนอก

เปนหลัก ภาวะ

ความเปนผูนำข้ึนอยู

ภาวะผูนำในทฤษฎ ี     

น้ีมีบุคลิกภาพหลาย

ลักษณะ เชน ผูนำ            

การตดัสินใจโดย  

1)ยึดตนเองเปนหลัก  

จะมีบุคลิกภาพท่ี

1. แบบภาวะผูนำ

ตามทฤษฎีน้ีมี

บุคลิกภาพอยู 2 

ลักษณะ คือ แบบ

ภาวะผูนำท่ีมุงงาน 

หรือ 

1.บุคลิกภาพผูนำใน

ลักษณะน้ีให

ความสำคญักับผู

ตามมากกวาความ

ตองการของผูนำ 

รวมท้ังผูนำมองถึง
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ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

กับบุคลิกภาพท่ีมี

ลักษณะโดดเดนเปน

พิเศษเฉพาะ

บางอยางท่ีจะไมพบ

ในตัวบุคคลท่ีไมใช

ผูนำ ซึ่งสามารถ

พิจารณาไดจากสิ่งท่ี

สังเกตจากภายนอก 

เชน มีความ

ทะเยอทะยาน ความ

ซื่อสัตย ความ

เขมแข็ง และยึดหลัก

คุณธรรม  

มีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง รวมท้ังมี

ความสามารถดาน

สติปญญา มีความรู

เก่ียวกับงานท่ีทำ

และมีวุฒิภาวะทาง

อารมณ 

เด็ดขาด มีความ

มั่นใจสูง 

2)ลักษณะของผูนำท่ี

ชอบการทำงานเปน

ทีมหรือกลุม 

บุคลิกภาพของผูนำ

ลักษณะน้ีจะชอบรับ

ฟงความเห็นตางจาก

ผูอ่ืน 

3)ผูนำท่ีใหอิสระกับ

ผูใตบังคับบัญชา ไม

มีหลักการหรือ

กฎเกณฑท่ีแนนอน 

ไมมีการวางแผนการ

บริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผูนำ

ในลักษณะน้ีมักมี

บุคลิกภาพในเชิง

การใหอิสระในการ

คิดการตดัสินใจไม

ยึดติดกับกรอบการ

ดำเนินการหรือ

นโยบายตางๆ แต

เลือกตัดสินใจตาม

ความเหมาะสม 

แบบภาวะผูนำ 

ท่ีมุงความสัมพันธ  

2.บุคลิกภาพของ

ผูนำจะแปรเปลี่ยน

ไปตามสถานการณ 

จะตองเลือกการ

ควบคุมใหเหมาะสม

กับสถานการณผาน 

3 ตัวแปร 

ประกอบดวย 

สัมพันธภาพระหวาง

ผูนำและสมาชิก 

โครงสรางงาน และ

ตำแหนงผูนำการใช

อำนาจ  

 

ความตองการของผู

ตาม มีการใช

เครื่องมือในการ

สื่อสารทางวาทศิลป

เพ่ือสรางแรงกระตุน

ตอการปฏิบัติงาน

ของคนในองคกร 

2. บุคลิกภาพของ

ผูนำสรางตนแบบให

เกิดสญัลักษณหรือ

เปนแรงบันดาลใจ

ใหแก

ผูใตบังคับบัญชา ซึ่ง

ผูใตบังคับบัญชาก็

สามารถ

เปลี่ยนแปลงสถานะ

จากผูตามข้ึนเปน

ผูนำแทนได 

3 . ด า น ศ ิ ล ป ะ 

ในการโนมนาวจิตใจ 

ผูนำลักษณะน้ีมี

ความเช่ือมั่นใน

ตนเองสูง รวมท้ัง

เช่ือวามีความเปน

ผูนำในตนเองสูง 

เน่ืองจากความเช่ือ

ท่ีวาผูนำเปนผูวิเศษ 

มีความสามารถ

เหนือคนอ่ืนทำใหไม

1. ภาวะผูนำของตาม

การศึกษาของ

มหาวิทยาลยัโอไฮโอ

ท่ีมีการจำแนก

พฤติกรรม

โดยเฉพาะการมุง

ความสัมพันธ โดย

ผูนำจะมีพฤติกรรมท่ี

เนนการใหการ

ภาวะผูนำ

เปลี่ยนแปลงไปตาม

เวลาและโอกาส ซึ่ง

เมื่อสถานการณ

เปลี่ยนพฤติกรรม

ผูนำยอมเปลี่ยนไป

ดวย เน่ืองดวยเกิด

จากตัวแปรและ

ผลกระทบตางๆ ท่ี

ผูนำเนนความพึง

พอใจของ

ผูใตบังคับบัญชาเปน

หลัก เน่ืองดวยใน

ปจจุบันกาวสูยุค

โลกาภิวัตน ยุคท่ีมี

การเปลีย่นแปลง

รวดเร็วและการ

แขงขันท่ีรุนแรง 
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ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

จำเปนท่ีจะตองใช

ศิลปะในการโนม

นาวจิตใจคนอ่ืนหรือ

แมกระท่ังผูอยูใต

บังคับบัญชา ซึ่ง

ความเช่ือมั่นของ

ผูนำลักษณะน้ีลวน

มาจากการใชอำนาจ

ของตนเองหรือการ

ปฏิบัติตนท่ีเห็นเปน

ประจักษ 

 

 

สนับสนุน ใหความ

อบอุนหวงใย ซึ่งผล

การศึกษามาความ

สอดคลองในเรื่อง

การสรางแรงกระตุน

ทำใหเกิดการ

ปฏิบัติงานและสราง

ความสัมพันธท่ีดี

ภายในองคกร 

2. การศึกษาของ 

University of 

Michigan โดยเฉพาะ

อยางยิ่งพฤติกรรม

ผูนำท่ีมุงคน โดย

ผูนำมีศลิปะในการ

โนมนาวใหเกิดการ

แสดงความคดิเห็น

ประกอบกับยอมรับ

ความแตกตางและมี

การเปดโอกาสให

พนักงานมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ

ภายในองคกร ซึ่ง

แสดงถึงทัศนคตผิูนำ

ลักษณะน้ีท่ีตอง

จำเปนอยางยิ่งท่ีจะใช

ศิลปะในการโนมนาว

จิตใจของ

ผูใตบังคับบัญชาได 

เกิดข้ึนท้ังปจจัย

ภายในท่ีเกิดข้ึนใน

ตัวผูนำเองและ

ปจจัยภายนอกท่ีเกิด

จากสถานการณ 

เหตุการณสำคัญ 

เชน การเมือง 

เศรษฐกิจ นโยบาย

ภาครัฐ ยอมสงผล

ตอการแกไขปญหา

อยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด โดยใช

ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

โดยมไิดจำเปนตอง

อาศัยแรงขับเคลื่อน

และการโนมนาวจาก

ผูใตบังคับบัญชาแต

ผูใตบังคับบัญชามี

เพียงหนาท่ีในการ

ปฏิบัติตามคำสั่ง

เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของ

องคกร 

 

ผูนำจึงจำเปนตองมี

วิสัยทัศน  

มีการสรางแรงจูงใจ

และแรงบันดาลใจ 

และโนมนาวใจให

เกิดการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เมื่อผูใตบังคับบัญชา

สามารถสรางความ

ไววางใจใหแกผูนำได

ก็จะเกิดการ

มอบหมายอำนาจให

ปฏิบัติงานในองคกร

แทน ถือเปนการ

สรางแรงบันดาลใจ 

และสามารถชักจูงใจ

ใหผูใตบังคับบัญชา

ตองการ

ความกาวหนาและ

ความมั่นคงในชีวิต 

หรือกลาวอีกนัยหน่ึง

วาผูนำถือเปน

แบบอยางแหง

ความสำเร็จท่ีผูตาม

ตองการท่ีจะกาวเขา

สูตำแหนงน้ี 

4. ดานอิทธิพลเหนือ

บุคคลอ่ืน 

ภาวะผูนำท่ีดีข้ึนอยู

กับคุณลักษณะ

ทางดานกายภาพ 

สังคม บุคลิกภาพ 

โดย 

ภาวะผูนำตามทฤษฎี

พฤติกรรมผูนำมี

ความหลากหลายซึ่ง

มีลักษณะท่ีแตกตาง

กันเชน 

ผูนำตามทฤษฎีน้ีมัก

เปนผูนำท่ีมีความ

เด็ดขาดภายใน

ตนเอง เน่ืองจาก

ตองเผชิญกับสภาวะ

1. ผูนำกอนท่ีจะ

กระทำการหรือ

ตัดสินใจอะไร

บางอยาง ไมเนน

การใชอำนาจบังคับ
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ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

เฉพาะการตัดสินใจ

ในเรื่องตางๆ ดวย

ตนเองโดยมุงผลของ

งานมากกวาความ 

สัมพันธระหวาง

ผูใตบังคับบัญชา 

บางครั้งอาจทำให

เกิดความขัดแยง แต

ผูใต 

บังคับบัญชาก็ยังตอง

ปฏิบัติตามถึงแมจะ

ไมเห็นดวยกับการ

กระทำน้ันก็ตาม 

 

1)ภาวะผูนำแบบ

ประชาธิปไตยและ

ผูนำแบบเผด็จการ 

อำนาจอยูภายในตัว

ผูนำซึ่งสามารถใช

อำนาจของตนเอง

โดยปราศจากการ

ควบคุมทางสังคม  

มีความชอบธรรมใน

การใชอำนาจท่ี

เหนือกวา

ผูใตบังคับบัญชา 

2)ผูนำแบบประชา 

ธิปไตยและผูนำแบบ

เสรีนิยม อำนาจการ

ตัดสินใจยังอยูท่ีตัว

ผูนำแตยังมีการเปด

โอกาสใหผูใตบังคับ 

บัญชาเสนอความ

คิดเห็นในการ

ตัดสินใจแกไขปญหา

หรือเสนอแนะแนว

ทางการบริหาร

จัดการกระบวนการ

ดำเนินงานภายใน

องคกร จึงกลาวได

วาดานอิทธิพลการ

ใชอำนาจของผูนำยัง

มีปจจัยอ่ืนๆ ท่ี

สามารถลดการใช

อำนาจโดยคำนึงถึง

เสียงหรือมตสิวน

ใหญภายในองคกร

น้ันได 

หรือเหตุการณท่ีมี

ความจำเปนเรงดวน

ในการแกไขปญหา 

ตามสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

อำนาจหรืออิทธิพล

ยอมมีเหนือบุคคล

อ่ืน ผูนำในลักษณะน้ี

จึงจำเปนตองกลา

ตัดสินใจตอ

สภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เชน 

การประกาศภาวะ

ฉุกเฉิน การดำเนิน 

การตามนโยบาย

เรงดวนของภาครัฐ 

การคาและการ

ลงทุน เปนตน 

 

ขมขู แตเลือกใช

จิตวิทยาในการโนม

นาวหรือชักจูงให

ผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตาม 

2. เขาใจบริบทของ

สภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอก 

มักจะกระตุนโดย

การสื่อสาร เนนการ

ปฏิสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานใหรางวัล

เปนแรงกระตุน

เพ่ือใหเกิดการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

การใชอำนาจของ

ผูนำในลักษณะน้ี

เนนความสมัพันธ

ระหวางเพ่ือน

รวมงานมากกวาการ

ใชอำนาจเหนือ

บุคคลอ่ืน โดยยึด

หลักการโนมนาว

จิตใจ การเปน

แบบอยาง รวมไปถึง

การมอบอำนาจ

เพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

สถานภาพจากผูตาม

เปนผูนำได 
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ภาวะผูนำ 
ทฤษฎ ี

เชิงคุณลักษณะ 

ทฤษฎ ี

พฤติกรรมผูนำ 

ทฤษฎ ี

ตามสถานการณ 

ทฤษฎ ี

ภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง 

 

5. ดานความสมัพันธ

กับเพ่ือนรวมงาน 

ผูนำตามทฤษฎีน้ีเกิด 

เกิดข้ึนจากความโดด

เ ด  น ท่ี แ ส ด ง อ อ ก            

ใหเห็นถึงความเปน

ภาวะผูนำ เชน สภาพ 

ร  ายกายภายนอก 

การสร างความนา 

เชื่อถือ จริยธรรมที่ดี

งาม ผูนำในลักษณะ

นี้มักถูกยกยองเชิดชู

จากผูใตบังคับบัญชา 

ผูนำมีเพียงหนาที ่ใน

การออกคำสั่งซึ่งเปน

สิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชา

มีหนาที ่ตองปฏิบัติ

ตาม ไมได ใหความ 

ส ำ ค ั ญ ก ั บ ค ว า ม 

ส ัมพ ันธ ก ับบ ุคคล

ภายในองคกรแตมุง

ที ่ผลสำเร็จของงาน

ว  า ส า ม า ร ถ ต อ บ

วัตถุประสงคภายใน

อ งค  ก รม ากน  อ ย

เพียงใด 

ผ ู นำตามทฤษฎ ี น้ี

ต า ม แ น ว ค ิ ด ข อ ง 

Blakeand Mouton 

กลาวถึงการทำงาน 

แ บ บ ท ี ม ผ ู  น ำ ใ ห

ความสำคัญระหวาง

ความสัมพันธภายใน

ทีมไม ว าจะเปนใน

เร ื ่ องของงานเป า 

หมายขององค  กร 

ร วม ไปถ ึ งการ ให

ความสำคัญของแนว

ทางการลดป ญหา

ความข ัดแย งท ี ่จะ

เกิดขึ้นในการทำงาน 

การใหความเคารพ

นับถือซึ่งกันและกัน 

ยอมรับความสามารถ

ของผ ู ปฏ ิบ ัต ิ ง าน 

เพียงผู ทำหนาที่ให

คำปรึกษาเทาน้ัน 

ผ ู นำตามทฤษฎ ี น้ี

ความสัมพันธระหวาง 

เพื ่อนรวมงาน หาก

เ ป  น ผ ู  น ำ ท ี ่ มุ ง

พฤติกรรม 

  พฤติกรรมแบบท่ี

ให ความใส  ใจ ให

ช  ว ย เ ห ล ื อ แ ล ะ

อำนวยความสะดวก

ในการทำงาน และ

รับฟงความคิดเห็น

ของผู ร วมงาน การ

ร  วมม ื อร  วมใจใน 

การแกไขปญหาตาม

ส ถ า น ก า ร ณ  ท ี ่ มี

ความเร งด วนหรือ 

ยากตอการตัดสินใจ

เพื ่อหาแนวทางที่ดี

ท่ีสุด ยอมเปนหนทาง 

ใ ห  ผ ู  น ำ ส า ม า รถ

ต ัดส ินใจได อย าง

ถูกตองเหมาะสม 

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ

ระหวางเพื่อรวมงาน

ภาวะผูนำตามทฤษฎี

นี ้มีอยู ส ูงเนื ่องจาก

ต  อ ง ใ ช  ท ั ก ษ ะ

ความสามารถไมวา

จะเปนทางดานการ

สื่อสาร การสรางแรง

บันดาลใจ การเปนผู

ถายทอดองคความรู

ท ั ้งนี ้ความสัมพันธ

ระหวางผู นำและผู

ตามย ั งก อให  เ กิด

ส ภ า พ ก า ร

เปล ี ่ยนแปลงไดท้ัง

สองฝาย ซึ ่งผู ตามก็

สามารถเปลี ่ยนไป

เปนผู นำได รวมท้ัง

เ ป ล ี ่ ย น ผ ู  น ำ ก็

ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงไปเปน

ผู นำแบบจริยธรรม

ได 

9. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำในแตละยุคตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ            

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในแตละยุค          

นั้นลวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อที่แตกตางกัน นำมาสูการศึกษาภาวะผูนำของแตละ                

ยุคซึ่งอาจเกิดจากกระแสแนวคิดและคานิยมของคนในสมัยตาง ๆ รวมไปถึงปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ นโยบาย สภาพสังคม ลวนมีบทบาทและเปน            

ตัวขับเคลื่อนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะผูนำในแตละยุคและสมัย 
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 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงภาวะผูนำนั้นผูวิจัยไดทำการวิเคราะหถึงพัฒนาการภาวะผูนำทั้ง 5 ดาน 

ประกอบดวย 

 1. ดานการใชอำนาจ จากการวิเคราะหพบวา ในแตละยุคมีความแตกตางกันในเรื ่องของ             

การเลือกใชอำนาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู นำตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ โดยผูนำมีคุณสมบัติพิเศษ                 

ที ่ต ิดตัวมาตั ้งแตกำเนิดซึ ่งแตกตางกับบุคคลอื ่นรวมทั ้งการใชอำนาจมักขึ ้นอยู กับคน ๆ เดียว              

อำนาจผูกขาดกับบุคคลเดียวทำใหการดำเนินงานเปนไปไดงายแตก็มีโอกาสในการผิดพลาดสูง              

ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับภาวะผูนำตามทฤษฎีตามสถานการณ การใชอำนาจมักเปนไปเพื่อการแกไข

ปญหาที ่มีตองการความเรงดวนใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงแตก็ยอมมีผลใหเกิดการผิดพลาดใน              

การตัดสินใจเชนกัน อยางไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำและทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เปน             

การตัดสินใจโดยอาศัยการรวมตัดสินใจในการแกไขปญหาจากสมาชิกภายในองคกร รวมทั้งมีการใช

วิธีการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อสรางแรงกระตุนใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงขึ้นและ             

นำผูตามไปสูจุดมุงหมายท่ีสูงข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับการมององคกรแบบรวมและการมอบการใชอำนาจ

แกหนวยงานยอย ๆ ไดรวมการตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนตอองคกร 

 2. ดานบุคลิกภาพแหงความเปนผูนำ จากการวิเคราะหพบวา ตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ  

ภาวะความเปนผูนำขึ้นอยูกับบุคลิกภาพท่ีมีลักษณะโดดเดนเปนพิเศษเฉพาะบางอยาง ที่จะไมพบ           

ในตัวบุคคลที่ไมใชผูนำ เปนสิ่งที่สังเกตจากภายนอก เชน มีความทะเยอทะยาน ความซื่อสัตยและ            

ยึดหลักคุณธรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถดานสติปญญา มีความรูเกี่ยวกับงานที่ทำ  

และมีวุฒิภาวะทางอารมณ ซ่ึงแตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงลักษณะของผูนำท่ียอมรับความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสมีอิสระในการคิดการตัดสินใจ

ไมยึดติดกับกรอบการดำเนินการหรือนโยบายตาง ๆ อยางไรก็ตามในทฤษฎีตามสถานการณ    

บุคลิกภาพของผูนำถึงแมจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจแตบุคลิกภาพของผูนำจะแปรเปลี่ยนไป             

ตามสถานการณ แตก็ยังใหความสำคัญในเรื่องความสัมพันธภาพระหวางสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนให            

เกิดการดำเนินงานใหองคกรประสบความสำเร็จ 

 3. ดานศิลปะในการโนมนาวจิตใจ จากการวิเคราะหพบวา ตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ             

และทฤษฎีตามสถานการณ มีความสัมพันธรวมกันในเรื ่องความเชื่อมั ่นในตนเองสูง ทิศทางหรือ  

นโยบายในการตัดสินใจเปนอำนาจเบ็ดเสร็จท่ีไดรับมาเพ่ือใชในการแกไขปญหา การตัดสินใจในเรื่อง ท่ี

มีความสำคัญหรือความอยูรอดขององคกรเปนหนาที่ของผูนำที่พึงจะตองปฏิบัติโดยการใชอำนาจที่มี

ของตนเอง ภาวะผูนำท้ัง 2 ลักษณะนี้จึงมีความเปนผูนำในตนเองสูง อยางไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ

และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เนนการมุงความสัมพันธ ใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงานภายใน

องคกร ทำใหผู นำในลักษณะนี้มีศิลปะในการโนมนาวใหเกิดการแสดงความคิดเห็นประกอบกับ           

ยอมรับความแตกตางและมีการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในองคกร การใช

ศิลปะในการโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาจึงมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนองคกร รวมไปถึงมี   



วันเฉลิม  เกียวจันทึก 
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การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และโนมนาวใจใหเกิดการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

ผูใตบังคับบัญชาสามารถสรางความไววางใจใหแกผูนำไดก็จะเกิดการมอบหมายอำนาจใหปฏิบัติงาน             

ในองคกรแทน ถือเปนการสรางแรงบันดาลใจ และสามารถชักจูงใจใหผู ใตบังคับบัญชาตองการ

ความกาวหนาและความม่ันคงในชีวิต 

 4. ดานอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น จากการวิเคราะหพบวา ตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะมุงผล          

ของงานมากกวาความสัมพันธระหวางผู ใตบังคับบัญชา บางครั ้งอาจทำใหเกิดความขัดแยงแต

ผูใตบังคับบัญชาก็ยังตองปฏิบัติตามถึงแมจะไมเห็นดวยกับการกระทำนั้นก็ตาม อยางไรก็ตามภาวะผูนำ

ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง อำนาจการ

ตัดสินใจยังอยูที ่ตัวผูนำแตยังเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแกไข

ปญหาหรือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานภายในองคกร รวมไปถึง            

สภาวะหรือเหตุการณที่มีความจำเปนเรงดวนในการแกไขปญหา ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

อำนาจหรืออิทธิพลยอมมีเหนือบุคคลอ่ืน ผูนำในลักษณะนี้จึงจำเปนตองกลาตัดสินใจตอสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป แตอยางไรก็ตามผูนำในลักษณะนี้ก็ยังรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาดวย 

รวมทั ้งผู นำลักษณะนี้ความสัมพันธระหวางเพื ่อนรวมงานมากกวาการใชอำนาจเหนือบุคคลอ่ืน               

โดยยึดหลักการโนมนาวจิตใจใหเกิดการปฏิบัติตาม 

 5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน จากการวิเคราะหพบวา ผูนำตามทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ

นี้ผูนำมีเพียงหนาที่ในการออกคำสั่งซึ่งเปนสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชามีหนาที่ตองปฏิบัติตาม โดยไมไดเนน

ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานในองคกรแตมุงที่ผลสำเร็จของงานมากกวา อยางไรก็ตามทฤษฎี

พฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ไดใหความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงานแบบทีมไมวาจะเปนในเรื ่องงาน เปาหมายขององคกร รวมไปถึงการใหความสำคัญ            

ของแนวทางการลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในองคกร รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน การรวมมือ

รวมใจในการแกไขปญหาตามสถานการณที่มีความเรงดวนหรือยากตอการตัดสินใจเพื่อหาแนวทางที่ดี

ที่สุด ดังนั้นความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานตามทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และ

ทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ผูใตบังคับบัญชายังตองอาศัยการใหรางวัลเพื่อกระตุนแรงจูงใจใน    

การทำงานและเนนความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเปนหลัก 

10. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการวิเคราะหพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำ ประกอบดวย ทฤษฎีเชิง

คุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง            

เนื่องดวยการวิเคราะหภาวะผูนำในแตละยุคมีตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหหลากหลายแนวคิด ผูวิจัยได

เลือกมาเฉพาะบางแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนำ 
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จึงควรมีการศึกษาตัวแปรแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของภาวะผูนำที่ครอบคลุมการศึกษาในมิติอื่น ๆ            

ท่ีมากข้ึน 

 2. ในการวิเคราะหพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู นำตามทฤษฎี ประกอบดวย  

ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผู นำ ทฤษฎีตามสถานการณ และทฤษฎีภาวะผู นำการ

เปลี ่ยนแปลง ควรมีการศึกษาและวิเคราะหเชื ่อมโยงภาวะผู นำของสังคมไทย เนื ่องจากมีความ

หลากหลายโดยเฉพาะขอโตแยงทางทฤษฎีที่เกิดจากโครงสรางระบบอุปถัมภและอำนาจรัฐที่เขามา

แทรกแซงในระบบการปฏิบัติงานซ่ึงถือเปนองคาพยพหลักขององคกร 
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คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานท่ีสงผลกระทบตอ              

ความปลอดภัยของระบบอากาศยานไรคนขับรุน 

Orbiter- 3B ในภารกิจทางทะเลใน 
 

 
วิชาญ จุติพิมาน0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย               

ของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในภารกิจทางทะเลใน การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื ่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ของเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน                    

ที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในการปฏิบัติงาน  

พื้นที ่ทางทะเลในภารกิจศูนยประสานงานแหงชาติทางทะเลและเพื ่อพัฒนาขอเสนอแนะในการ   

คัดเลือกผูที่ปฏิบัติงานรวมกับระบบอากาศยานไรคนขับใหปฏิบัติงานไดอยางมีความปลอดภัย 

งานวิจัยในครั้งน้ีมุงเนนที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในระบบ

อัจฉริยะไรคนขับดังตอไปน้ี 1) ปจจัยดานการตระหนักรู สถานการณ (Situational awareness)                  

2) ปจจัยดานวิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making) 3) ปจจัยดาน

ความเครียด (Stress) 4) ปจจัยดานประสบการณทักษะ (Skills experience)  ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มผู ให ข อมูลซึ ่งมีสวน              

เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยมีผูใหขอมูลสำคัญคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานรวมกับ                

ระบบอากาศยานไรคนขับ และเปนผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับการใชงานระบบอากาศยานไรคนขับ                 

3 กลุม ดังตอไปน้ี 1) กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติกับระบบอากาศยานไรคนขับ แบบ Orbiter - 3B  (กอง

การบินทหารเรือ) 2) กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติกับระบบอากาศยานไรคนขับ ฝูงบิน 301,302 ฝูงบิน 3 
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อากาศยานไรคนขับ โครงการ Marcus (สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางกองทัพเรือ) ผูวิจัยใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposeful Selection) และเปนการเลือกโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ

ของผูวิจัยเอง 

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของ

ระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในภารกิจทางทะเลใน สรุปไดดังนี้ กระบวนการการศึกษา

คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมกับระบบอากาศยานไรคนขับ               

ที่ควรนำมาคัดเลือกนักบินอากาศยานไรคนขับเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย คือ คุณลักษณะ               

ทางจิตวิทยาท่ี 1 คือ การตัดสินใจควบคุมเครื่องไดอยางทันทวงทีและการตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึน 

คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 2 คือ ความเชื่อมั่นในตนเองมากจนเกินไป คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 3               

คือการรับรูสถานการณ หรือการชางสังเกตของตัวนักบินผูปฏิบัติงานคุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 4               

คือ เรื่องการปฏิบัติงานดวยความไมประมาท คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 5 คือคุณลักษณะทางจิตวิทยา

ในการวางแผน สามารถจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน และการคิดอยางเปนระบบ     

 จากการศึกษาการคัดเลือกนักบินผูปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานไรคนขับของฝูงบิน 104 

กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ ซึ่งอยูในขั้นตอนการพัฒนาในการผลิตนักบิน และมีคัดเลือกผู เขา            

มาอบรมเปนนักบนิปฏิบัติงานกับเครื่องอากาศยานไรคนขับ ดังนั้นจากขอมูลท่ีไดจากการศึกษา โดยให

นำบททดสอบทางคุณลักษณะทางจิตวิทยาจัดทำเปนเกณฑในการคัดเลือก โดยใชแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาทั้ง 5 หัวขอ ที่ไดศึกษาหัวขอละ 100 คะแนน ผูใดที่สอบไมผานเกิน 50 คะแนนของทุกหัวขอ

คุณลักษณะทางจิตวิทยาถือวาไมผานการคัดเลือกเขามาเปนนักบินอากาศยานไรคนขับ โดยการนำ

คะแนนทุกหัวขอรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ และคะแนนสอบวัดความรูแลวจึงนำไปจัดลำดับ

คะแนน เมื่อเพิ่มหัวขอคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สมควรมีเพื่อใหนักบิน สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ปลอดภัยในภารกิจแลว ก็จะสามารถคัดเลือกนักบินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยน้ำหนักของคะแนน  

ภาคสอบสัมภาษณ และคะแนนภาคความรูควรมีน้ำหนักรวมกันเทากับคะแนนการทดสอบคุณสมบัติ

ทางจติวิทยา  
 
คำสำคัญ: คุณสมบัติทางจิตวิทยา ระบบอากาศยานไรคนขับ กองการบินทหารเรือ ภารกิจทางทะเล 
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1. บทนำ 

ประเทศไทยถือเปนหนึ่งในประเทศที่สงออกอาหารทะเลรายสำคัญของโลก แตอยางไรก็ตาม 

หลังจากวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2558 ไทยตองเผชิญปญหาใหญจากการที่สหภาพยุโรป (EU) คือ             

การไดรับ ใบเหลืองจาก (IUU) (Illegal Unreported and Unregulated Finishing) ไทยอยางเปน

ทางการ เนื่องจากไทยขาดการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และไรการควบคุม ที่สอดคลองกับสากล อีกทั้งยังคงมีการใชเครื่องมือผิดกฎหมายทำประมง

การขาดการควบคุมจำนวนเรือประมง จนสงผลตอทรัพยากรสัตวน้ำ เกิด( Over Fishing ) และปญหา

การใชแรงงานบังคับ ที่เปนผลจากการที่ไทยถูกลดอันดับไปอยูใน (Tier 3) จากรายงาน TIP Report 

ของสหรัฐฯ (US’s Trafficking in Persons Report) รายงานสถานการณการคามนุษย เมื ่อเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2557 จากขอมูลของ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย เคย

คาดการณไววา ไทยอาจตองสูญเสียรายไดสูงสุดถึง 500 ลานเหรียญสหรัฐ หากถูกระงับการนำเขา

อาหารทะเลจาก EU อยางไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประเทศไทยไดถูกตออายุใบเหลือง

มาแลว 1 ครั้ง และจะไดรับการประเมินสถานะอีกครั้ง จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนี้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ 

อธิบดีกรมการจัดหางานในขณะนั้น ใหความเห็นวา ผลการประเมินควรจะไดรับการแกไขใหเปนไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น และจากการเปดเผยขอมูลโดย พล.ร.ต.วรรณพล กลอมแกว รองหัวหนาฝายนโยบาย

และแผน (ศรชล.) ในขณะนั้น ระบุวา EU รับทราบถึงความมุงมั่นในการแกไขปญหาของไทยอยางดี 

จากการปฏิบัติการรวมมือจากภาคสวนตางๆอยางเห็นไดชัดเจน 

ดวยเหตุดังกลาวที่กลาวมาในขั้นตน หนวยงาน ศรชล. จึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ              

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีอำนาจหนาท่ี และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะ อยูภายใตการบังคับบัญชาข้ึน

ตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการ และการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบงสวน

งานและหนาท่ี และอำนาจของสวนงานและอัตรากำลังใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มีหนาท่ี

และอำนาจและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล อยูภายใตการบังคับบัญชา

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดให นายกรัฐมนตรีเปน ผอ.ศรชล. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางใน ศรชล. และ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. , ผู บัญชาการ

ทหารเรือ รอง ผอ.ศรชล. และให เสนาธิการทหารเรือ เปน เลขาธิการศูนยอำนวยการร ักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล มีหนาท่ีรับผิดชอบงานอำนวยการและธุรการ ของ ศรชล. 

 ดวยการปฏิบัติงานของศูนยอำนวยการปฏิบัติการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลซ่ึง               

ตองปราบปรามผูกระทำความผิดทางทะเลหลายครั้งประสบปญหา การจัดเก็บหลักฐาน และการสง

ฟองในชั้นศาลนั้นออนเกินไปทำใหไมสามารถดำเนินคดี กับผูกระทำความผิดในพื้นที่ทะเล เนื่องจาก

การกระทำความผิดในพื้นที่ทางทะเลนั้น มีชองทางในการทำลายหลักฐานสูงมาก ยกตัวอยางเชน เม่ือ

กระทำความผิดในการใชแรงงานคามนุษยโดยใชความรุนแรงภายในเรือประมง และเมื่อมีการสงฟอง               
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ในชั้นศาลหากไมมีภาพที่เปนหลักฐานอันชัดเจน ศาลจะไมสามารถดำเนินคดีกับผูทำความผิดได               

หรือการขนสิ่งเสพติดหรือ  สิ่งผิดกฎหมายหากรูวาเจาหนาที่กำลังเขาทำการตรวจคน หรือจับกุมเพียง

แคผู กระทำความผิดโยนสิ่งเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมายเหลานั้นลงทะเล จะทำใหไมสามารถ                  

หาหลักฐานมาดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดได 

 ดวยประเด็นปญหาดังกลาวจึงเปนเหตุให ศรชล. ไดอนุมัติจัดซื้อระบบอากาศยานไรคนขับ

เพราะ เปนระบบที่สามารถแสดงภาพขนาดเจาหนาที่กำลังจับกุมไดแบบปจจุบันขณะ ทำใหหลักฐาน    

ในการสงฟองในชั้นศาลของเจาหนาที่ที่ทำการจับกุมของศรชล. สวนตางๆมีน้ำหนักมากขึ้นในชั้นศาล

อันจะเปนประโยชนในการดำเนินคดี   

  จากการท่ี ศรชล. ถูกจัดตั้งโดยคณะนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2562 ไดมีการอนุมัติจัดซ้ือ

ระบบอากาศยานไรคนขับ (UAS) รุน Orbiter v- 3B  จำนวน 3 ระบบ เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทะเล 

และเริ่มปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทะเล ภายใตการควบคุมของ ศรชล. ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2562  

ในเบื้องตนพบวาเกิดปญหา ดานการจัดการกำลังพลผู ปฏิบัติการบิน ที่ไมเพียงพอ จึงตองจัดหา

นายทหารชั้นยศตาง ๆ มาเปนเจาหนาที่ประจำระบบทดแทน ดังเหตุผลที่ไดกลาวมาในขั้นตนแลว                  

นั้น เพื่อใหการจัดหา คัดเลือกนายทหารชั้นยศตาง ๆ มาปฏิบัติหนาที่ประจำระบบอากาศยานไร              

คนขับทดแทนอัตราที ่เวนวางลงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองมีเกณฑการคัดเลือกอัน                 

เปนมาตรฐาน และเหมาะสม ใหการปฏิบัติงานของระบบดำรงความปลอดภัย งานศึกษาวิจัยครั้งนี้                  

จึงมุงเนนการศึกษาเรื่องคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สงผลตอความปลอดภัยมาศึกษาเพื่อใชเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีจะนำไปคัดเลือกบุคลากรกำลังพลผูปฏิบัติการบิน 

 เนื่องดวยคุณสมบัติ คุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ที่สงผล

กระทบตอการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของอากาศยานไรคนขับ เปนปจจัยที่จำเปนในการคัดเลือก 

และสรรหาไมวาจะเปนทั้งในระบบอากาศยานพาณิชยและระบบอากาศยานไรคนขับทั่วไป หาก                 

การคัดเลือกกำลังพลที่จะเขามาเปนกำลังพลทดแทนของระบบอากาศยานไรคนขับนี้ ขาดการคัดเลือก

โดยการใชเกณฑคุณสมบัติคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่เหมาะสมเสียแลว จะทำใหไมสามารถปฏิบัติงาน

กับระบบอากาศยานไรคนขับไดอยางปลอดภัยในพื ้นที ่ทะเล และสงผลเสียหายตอภารกิจของ                

ศูนยประสานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล อันจะกอใหเกิดความเสียหายยิ่งข้ึน

ตอไปตอการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลนั้นเอง 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ของเจาหนาท่ี

ผู ปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยของระบบอากาศยานไรคนขับรุ น Orbiter - 3B ใน               

การปฏิบัติงานพ้ืนท่ีทางทะเลในภารกิจศูนยประสานงานแหงชาติทางทะเล 

2. เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะในการคัดเลือกผูที ่ปฏิบัติงานรวมกับระบบอากาศยานไรคนขับ              

ใหปฏิบัติงานไดอยางมีความปลอดภัย 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื ่อง คุณลักษณะทางจิตวิทยา ของผูปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย              

ของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในภารกิจทางทะเลใน ผูวิจัยไดทำเอกสารที่เกี่ยวของ

ตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในประเด็นของการศึกษา และนำไปสูการศึกษาตามลำดับดังนี้  

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขอมูลระบบอากาศยานไรคนขับ, ระบบนิรภัยการบิน

และการจัดการ 

จากการศึกษาของ วาท่ีนาวาโท แสงฟา สวัสดิ์นาค (2563) กลาววา ระบบอากาศยานไรคนขับ

และการปฏิบัติการของระบบอากาศยานไรคนขับแบบ Orbiter - 3B เปนระบบที่ไดรับการพิสูจนจาก

การใชปฏิบัติงานในทางทหาร หนวยงานขาวกรองหนวยงานบังคับใชกฎหมาย และภารกิจของ

หนวยงานความม่ันคงแหงมาตุภูมิ (Homeland Security  หรือ HLS)  

 ระบบ อากาศยานไรคนขับ แบบ Orbiter - 3B สามารถใหขอมูลดานการขาวกรอง การเฝา

ระวัง และการลาดตระเวนแบบทันที (Real Time) คุณภาพสูง โดยไมทิ้งรองรอยใหฝายอื่นติดตาม                

ไดซ่ึงบริษัท แอโรนอติกส เชี่ยวชาญในการพัฒนา การผลิต และการดำเนินงานดานอากาศยานไรคนขับ

ที ่หลากหลาย และไดพัฒนา Orbiter - 3B นี้สำหรับบทบาทหนาที ่ที ่มีความสำคัญในการปองกัน                 

การเฝาระวังและการลาดตระเวน และสำหรับภารกิจทางยุทธวิธีของกองกำลังพิเศษอีกดวย  

ดวยความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่มากที่สุด และผูปฏิบัติงานที่นอยที่สุดเมื่อเทียบ 

กับอุปกรณในระดับเดียวกัน ความมีเสถียรภาพเต็มที่ทั้งกลางวันและกลางคืน และคุณสมบัติพิเศษ              

ในการล็อกเปาหมาย Orbiter - 3B จึงสามารถรองรับภารกิจทางยุทธวิธีไดอยางหลากหลาย 

สำหรับขอไดเปรียบที่สำคัญของ Orbiter - 3B เมื่อเทียบกับอากาศยานขนาดเดียวกันชนิด              

อ่ืน ไดแก ความสามารถในการบรรทุก payloads ท่ีใหญกวา และมีประสิทธิภาพมากกวา ผูปฏิบัติงาน

นอยกวา ไมทิ ้งรองรอยใหฝายอื่นติดตามไดงายตอการใชงานและการซอมบำรุง ในขณะเดี้ยวกัน 

Orbiter - 3B มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา รวมกับเซ็นเซอรท่ีมีความซับซอน จึงใหการตรวจสอบท่ี

ถูกตองเชื่อถือได  
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การเฝาตรวจแบบทันที (Real Time) ทำใหไดมาซึ่งเปาหมาย ความสามารถในการรวบรวม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และขาวกรอง อีกทั้ง Orbiter - 3B ใชระบบขับเคลื่อนดวยแบตเตอรี่              

ลิเธียมโพลิเมอร (Li-Po) แบบชารจไฟได ทำใหสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว สำหรับการบินข้ึน

ทันที หลังจากลงจอด Ground Control Station (GCS) (ประกอบดวย PGCS และ GDT) ใชพลังงาน

จากเครื่องกำเนิดไฟฟา หรือแหลงจายไฟ หรือแบตเตอรี่  

 การตั้งคาของสถานีควบคุมภาคพื้นดินสามารถตั้งใหแตกตางจากอุปกรณแบบพกพา หรือ

อุปกรณมือถือ สำหรับสถานท่ีปฏิบัติงานประจำท่ีท่ีใหญกวา เพ่ือการปฏิบัติภารกิจท่ียาวนาน Orbiter - 

3B สามารถใชงานโดยเจาหนาท่ีท่ีผานการฝกอบรมแลว นอยสุดเพียง 3 คน 

 อากาศยานถูกปลอยขึ้นบินโดยเครื่องปลอยแบบแรงอัดอากาศที่ถูกออกแบบมาเปนพิเศษ    

และใชระบบการรอนลง/การกูคืนแบบอิสระ ซ่ึงประกอบดวยรมชูชีพและถุงลม 

คุณลักษณะทางกายภาพและสมรรถนะของ UAV แบบ Orbiter - 3B 

ขนาดของ Orbiter - 3B มีสมรรถนะและการออกแบบทางกายภาพ ที่ไดรับการออกแบบ     

อยางรอบคอบ เพ่ือใหไดเครื่องบินท่ีมีความแข็งแรง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะบรรทุกอุปกรณท่ีคอนขางใหญ แต

ยังมีขนาดเล็กพอท่ีทหารราบจะใชในการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงทางทะเลไดโดยงาย 

  

ภาพท่ี 1: UAV แบบ Orbiter - 3B 

ขนาดทางกายภาพของ UAV แบบ Orbiter - 3B 

 - คาความสามารถในการบินเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเล (ASL) ๑๘,๐๐๐ ฟุต 

 - ระยะปฏิบัติการ 100 กม. หรือ 54 ไมลทะเล 

 - ความเร็วสูงสุด (Maximum speed) 50 นอต 

 - ความเร็วเดินทาง (Cruising speed) 40 นอต 

 - LOITER Speed 37 นอต 
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 - ชั่วโมงปฏิบัติการในอากาศ 5 - 7 ชั่วโมง 

 - น้ำหนักข้ึนบินสูงสุด 32 กก. 

 - ชวงอุณหภูมิใชงาน -20º ถึง +49º C 

 - ฝน/หิมะ สูงสุด ๖ มม./ชั่วโมง 

 - บินไดท่ีความเร็วลมสูงสุด ความเร็วลมสูงสุดท่ี 40 นอต (20.53 ม./วินาที) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management 

System) 

จากการศึกษาของ ICAO (2013) พบวา ระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management 

System) ซึ ่ง ICAO ไดออกขอบังคับใหร ัฐสมาชิกพัฒนาโครงการบริหารนิรภัยการบิน Safety 

Management System (SMS) และนำไปปฏิบัติใช เพื่อใหการปฏิบัติการบินมีความปลอดภัยในอยูใน

ระดับที่ยอมรับ ได ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยไดกำหนดการบริหารนิรภัยการบิน

ระบุอยู ในเอกสารทางการ คือ “ขอกำหนดการรับรองผู ดำเนินการเดินอากาศ - Air Operator 

Certificate Requirement” ความจำเปนของการบริหารนิรภัยการบิน ตามขอแนะนำและสมควร

ปฏิบัติ (SARPs) ; มาตรฐาน และขอปฏิบัติที่แนะนำเปนขอกำหนดทางเทคนิคที่สภาไอซีโอกำหนดไว

ตามมาตรา 37 ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศเพื่อใหบรรลุ จากสำนักงานการ

บินพลเรอืนระหวางประเทศ หรือ ICAO (2013) ไดกลาวถึงขอกำหนดเบื้องตนสำหรับรัฐสมาชิกจะตอง

สนองตอบอยางสมบูรณ ในความรับผิดชอบตอการบริหารที่เกี ่ยวเนื่อง หรือ สนับสนุนโดยตรงตอ              

การปฏิบัติการบินอากาศยานอยางปลอดภัย ขอความนี้มุ งเนนไปยังสองกลุมเปาหมายคือ รัฐภาคี

สมาชิก และผูใหบริการทางการบิน ซึ่งในบริบทของการบริหารนิรภัยการบินนั้น คำวา ผูใหบริการ 

หมายถึงองคกรใด ๆ ที่ตองนำเอาระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management System, SMS) 

ตามกรอบของ ICAO ไปปฏิบัติ   

หลักการของความปลอดภัย (นิรภัย) เพ่ือลดความสับสนระหวาง Security กับ Safety ท่ีท้ังคู

คำภาษาไทยคือ ความปลอดภัย ในบริบทของการบินนั้น นิรภัย (ความปลอดภัย) คือ “สภาวะซ่ึง               

ความเปนไปไดหรือโอกาสที่อาจกออันตรายใหกับคนหรือความเสียหายตอทรัพยสิน ถูกจำกัดลง และ   

คงรักษาระดับความรุนแรง/ผลกระทบใหอยูในระดับที่รับไดหรือต่ำกวานั้น ผานกระบวนการอยาง

ตอเนื่องดวยการระบุถึงปจจัยอันตรายและบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน” 

 ปจจัยที่เปนสาเหตุของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุอธิบายไดตามทฤษฎี James Reason 

(2000) โดย Swiss-Cheese Model เปนทฤษฎีที่กลาววา การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาด             

หลายอยางรวมกัน โดยเปรียบเทียบแผนชีสเนยแข็งแตละแผนเสมือนกับเครื ่องปองกันอุบัติเหตุ 

(Defenses) เชน อุปกรณปองกันอันตราย กฎระเบียบความปลอดภัย เปนตน สวนรูหรือชองโหวบน

แผนชีส เปรียบเสมือนความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมาตรการปองกันนั่นเอง ซึ่งอุบัติเหตุจะจุด
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ประกายเกิดขึ้นเมื่อมีชองโหวหรือการละเลยตอมาตรการปองกันในระบบ (Defenses) ตาง ๆ (ซ่ึง             

แตละแผนเสมือนแผนเนยแข็ง) เกิดขึ้นในหลายแผนตรงในเวลาเดียวกัน ตัวอยางชองโหวนั ้นอาจ     

เกิดขึ้นหลายปจจัย เชน การชำรุดของอุปกรณ หรือ การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ทั้งนี้ Swiss-Cheese 

Model ชี้นำวาระบบงานที่ซับซอนเชนกิจกรรมการบินคอนขางจะมีมาตรการปองกันที่ดีมาก ๆ โดย

ประกอบดวย Defenses หรือมาตรการปองกันหลายชั้น ซึ่งความบกพรองเพียงจุดเดียวยากที่จะนำไป  

สูผลลบในระบบได การละเมิดตาง ๆ ในมาตรการปองกันนั้น ในที่นี ้อาจเปนการชะลอผลลัพธใน                  

การตัดสินใจของฝายบริหารระดับสูง (เชน ชะลออนุมัติสงซอมเครื่องมือที่สำคัญ) ซึ่งซอนตัวแอบ                       

อยูในมุมมืด และจะออกผลก็ตอเมื่อมีปจจัยในการปฏิบัติการที่เหมาะสมเปนการเฉพาะมากระตุน               

การปฏิบัติการที่เหมาะสมพอดีนี้อาจจะเปนความผิดพลาดของคน หรือการลมเหลวในขั้นตอนการ

ปฏิบัติการชวงหนึ่งที่นำไปสูชองโหลของมาตรการปองกันความปลอดภัยที่เปนเกราะปกติ และนำไปสู

อุบัติเหตุในที่สุด สำหรับโมเดลของ James Reason (2000) กลาววาอุบัติเหตุทั้งหลายนั้นเปนการ

ประสานกันของเง่ือนใขท่ีกำลังออกฤทธิ์สำแดงและท่ีหลบซอนอยูนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2:  The Swiss cheese model of defenses, barriers, and safeguards may be 

penetrated by an accident trajectory 

คน สภาพแวดลอม และความปลอดภัย ระบบการบินประกอบเขาดวยกันทั้งจากผูใหบริการ

และองคกรภาครฐั มันเปนระบบท่ีสลับซับซอน ซ่ึงจำเปนตองพิจารณาอยางลึกซ้ึงในเรื่องการมีสวนรวม

ของคนตอความปลอดภัย และทำความเขาใจวาการทำงานของคนไดรับผลกระทบอยางไรจากความ

หลากหลายและองคประกอบอื่น ๆ ที่มีปฏิสัมพันธระหวางกัน ความเขาใจนี้อธิบายไดจากรูปแบบ 

SHELL Model ซ่ึงมีองคประกอบยอยคือ L/Liveware (คน) S/Software (สิ่งท่ีไมใชคน เชน กระบวน              

การทำงาน) H/Hardware (อุปกรณ) และ E/Environment (สภาพแวดลอม) 
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การบริหารคุณภาพ และ การบริหารความปลอดภัย (Quality Management and Safety 

Management) การบริหารความปลอดภัยเปนระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเปนพลวัตปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลาโดยมีพื้นฐานมาจากหลักการของระบบการบริหารคุณภาพ ดวยขนาดโครงสรางที่ไดรับ               

การปรับใหเหมาะกับความเสี่ยงในการดำเนินงาน ประยุกตใหเขากับวัฒนธรรมดานความปลอดภัย                 

ขององคกร นั่นคือการบริหารคุณภาพที่เปนหลักหนุนของใหกับระบบบริหารความปลอดภัย เมื่อมี                

การประสานกันอยางมีประสิทธิผลระหวางระบบการบริหารความปลอดภัยและการบริหารคุณภาพ    

ยอมใหความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและคุณภาพ กลาวคือระบบการบริหารความ

ปลอดภัยตองอาศัยระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้เพราะระบบการบริหารความปลอดภัยตองใช

กระบวนงานที่ซ้ำ ๆ และบันทึกเปนเอกสาร ดังนั้นระบบการบริหารคุณภาพเสริมพื้นฐานที่มั่นคงให               

กับการสรางระบบการบริหารความปลอดภัย หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาระบบการบริหารคุณภาพ ใหกับ

ระบบการบริหารนิรภัยการบินนั ่นเองนิรภัย/ความปลอดภัยและคุณภาพเกี ่ยวเนื่องกัน กลาวคือ                 

ระบบบริหารความปลอดภัยใชหลักการบริหารคุณภาพ ทวาขอกำหนดของความปลอดภัยนั้นไดรับ              

การบริหารดวยระบบงานที่มีพื้นฐานจากการพินิจพิเคราะหความเสี่ยงในความปลอดภัย มากกวาสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยผลิตภัณฑหรือเปาหมายติเชิงพาณิชยของระบบบริหารนิรภัยการบิน 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน (Safety Risk 

Management) 

ICAO (2013) ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับองคประกอบยอยที่แตกตางกันของการบริหารความเสี่ยง

ในนิรภัยการบิน (Safety Resource Management) แตกระนั้นทั้งสององคกรก็ระบุกระบวนการเปน 

3 ข้ันตอนทำนองเดียวกันคือ 

  - กำหนดชี้ตัวอันตราย (Identify Hazards) 

  - ประเมินความเสี่ยง (Assess Risk) 

  - ควบคุมความเสี่ยง (Control Risk) 

ตามที่ไดกลาวมาแลววา การบริหารนิรภัยการบิน เปนระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเปน

พลวัตปรับเปลี ่ยนตลอดเวลา ดังนั ้นกอนที ่จะกลาวถึงการบริหารความเสี ่ยง ควรทำความเขาใจ

ความหมายของ ปจจัยอันตราย (Hazard Factor) และความเสี่ยงในความปลอดภัย (Safety Risk) 

ICAO (2013) ไดใหนิยามเกี่ยวกับ อันตราย (Hazard) หมายถึง สภาวะ วัตถุ หรือกิจกรรมใด             

ที่มีแนวโนมจะเปนเหตุที่ใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคล ความเสียหายตออุปกรณหรือโครงสราง ความ

สูญเสียหรือบั่นทอนตอขีดความสามารถท่ีจะบรรลุผลงานตามท่ีออกแบบไว 
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การชี้บงตัวอันตราย (Hazard Identification) หมายถึงกระบวนการ ในการรับรูถึงตัวอันตราย

ที่มีอยู และการกำหนดลักษณะของตัวอันตราย ทั้งนี้การบงชี้ตัวอันตรายเปนกระบวนการขั้นตนของ  

การบริหารความเสี่ยงในนิรภัยการบิน หลายครั ้งมีความสับสนในการตีความหมายระหวางคำวา 

อันตราย (Hazard) กับความเสี่ยงในความปลอดภัย (Safety Risk) 

 อีกทั้งการบงชี้ถึงตัวอันตรายใดๆ ตองคำนึกถึง ปจจัยสนับสนุน สำหรับจุดประสงคดาน                  

การบริหารความเสี่ยงดานนิรภัยการบิน ดังนั้น “อันตราย (Hazard)” ยังรวมไปถึงเงื่อนไขท่ี อาจเปน

สาเหตุ หรือเปนสวนกอใหเกิดการปฏิบัติการของอากาศยานที่ไมปลอดภัย หรืออุปกรณ ผลิตผลและ

บริการที่เกี่ยวของกับนิรภัยในการบิน ดังนั้นการบงชี้ถึงอันตรายไดอยางถูกตองจะนำไปสูการประเมิน

อยางเหมาะสมถึงผลลัพธท่ีคาดวาเกิดตามมา 

 แนวโนมที่เกิดการสับสนระหวางอันตราย กับ ผลลัพธที ่จะเกิดขึ้นตามมา มีขอสังเกตวา

ผลลัพธที่ตามมานั้นสามารถเกิดไดหลายลำดับชั้น รวมทั้งสิ่งที่เปนเหตุการณที่ไมปลอดภัยโดยตรงกอน

ผลลัพธขั้นสุดทาย กรณีนี้คืออุบัติเหตุนั่นเอง เพื่ออธิบายใหเขาใจ ใครขอยกตัวอยางดังนี้ เชน ตอง

เปลี่ยนเครื่องยนตในสภาพแวดลอมการทำงานท่ีไมเหมาะสม ทำงานภายนอกอาคารโรงซอม กลางแดด

รอน ซึ่งเปนปจจัยอันตราย เกิดความเสี่ยงใหชางทำงานอยางรีบรอน ติดตั้งทอน้ำมันอยางไมถูกตอง                

เขาที่เปนผลลัพธที ่ไมปลอดภัยแรก และตามมาดวยผลลัพธคือเกิดน้ำมันรั ่วขณะบินอยูบนอากาศ                 

และทายสุดเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหมเครื่องยนตนั้น นักบินตองรีบดับเครื่องยนตและนำเครื่องบินลงจอด

ไดอยางปลอดภัย แตเครื่องยนตเสียหายตองจำหนาย 

ICAO (2013) ไดใหคำนิยาม ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการบาดเจ็บ    

ตอบุคคล หรือ ความเสียหายตออุปกรณหรือโครงสราง ความสูญเสียหรือบั่นทอนตอขีดความสามารถท่ี

จะงานตามที่ออกแบบไว ซึ่งมีมาตรวัดคือความนาจะเปนไปไดและความรุนแรงเสียหายที ่เกิดข้ึน 

(Likelihood and Severity) 

 การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี ่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ

ความรุนแรง (Severity)  

3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (Human 

Error) 

ปญหาความผิดพลาดของมนุษยสามารถมองได 2 วิธีคือ 1) สาเหตุทางบุคคล และ 2) สาเหตุ

ทางระบบจากการศึกษาเหตุการณอุบัติเหตุของอากาศยานในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน แตละรูปแบบ

ของสถานการณในการเกิดอุบัติเหตุนั ้น มีรูปแบบของสาเหตุใหเกิดขอผิดพลาด และแตละรุนของ                

รุนอากาศยานท่ีปฏิบัติงานตาง ๆ กันก็กอใหเกิด เอาทำใหปรัชญาการจัดการขอผิดพลาดท่ีแตกตางกัน 

อีกท้ังการทำความเขาใจความแตกตางเหลานี้มีผลในทางปฏิบัติท่ีสำคัญสำหรับการรับมือกับความเสี่ยง
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ที่จะเกิดอุบัติเหตุในทางผู ปฏิบัติงานเทคนิค หรือ แนวทางของบุคคลที ่สืบทอดมายาวนาน และ

แพรหลายในแนวทางบุคคลมุงเนนไปท่ีการกระทำท่ีไมปลอดภัย – ขอผิดพลาดและการละเมิด ข้ันตอน 

- ของผู คนในแนวหนา: พยาบาลแพทยศัลยแพทยว ิส ัญญีแพทยเภสัชกรและอื ่น ๆ โดยมองวา                  

การกระทำที่ไมปลอดภัยเหลานี้สวนใหญเกิดจากกระบวนการทางจิตที่ผิดปกติ เชน การหลงลืมความ   

ไมตั้งใจแรงจูงใจที่ไมดีความประมาทความประมาทและความประมาท มาตรการตอบโตที่เกี่ยวของ                

มีเปาหมายหลักในการลดความแปรปรวนท่ีไมตองการในพฤติกรรมของมนุษย  

ICAO (1998) เอกสารเก่ียวกับการฝกบุคลากรขององคกร ระบุเอาไวในสวนท่ี 2 ของโปรแกรม    

การฝกบุคลากรนั้นมีปจจัยที่เกี ่ยวของในดานคุณลักษณะทางจิตวิทยาของการฝกอบรมบุคลากร       

ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การรับรู 2) การประมวลผลขอมูลทางปญญา 3) ชุดความคิดและ

รูปแบบนิสัย 4) ความสนใจและการเฝาระวัง 5) ขอจำกัดในการรับรู 6) ความจำปจจัยดานทัศนคติ                

7) บุคลิกภาพ 8) แรงจูงใจ 9) ความเบื่อหนายและความพึงพอใจ 10) วัฒนธรรมการรับรู การรับรู

สถานการณ และการตัดสินใจภายใตความเครียด 11) อาการและผลกระทบ 12) กลไกการเผชิญ 

ปญหาทักษะประสบการณซึ่งจะเอกสารดังกลาวที่นำมาอางอิงผูว ิจัยมีความเห็นวาตัวเหตุปจจัย              

แหงคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่เปนปจจัยที่กอใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในดานมนุษยนั้น

ตัวปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไรคนขับ และมีความเกี่ยวของสามารถนำมา

พิจารณาไดคือตัวปจจัยท่ี 5) ขอกำหนดในการรับรู ปจจัยท่ี 10) วัฒนธรรมการรับรู การรับรู

สถานการณ และการตัดสินใจภายใตความเครียด และปจจัยท่ี 12) กลไกการเผชิญปญหาทักษะ

ประสบการณ 

ICAO (1998) กลาวคือ HUMAN PERFORMANCE TRAINING CURRICULUM : AN ICAO 

PROPOSAL ในทางปฏิบัติ ผูที่จะปฏิบัติงานในหวงอากาศรวมกับอากาศยานไมวาจะเปนอากาศยาน

ในทางพาณิชยหรือเครื ่องบินของทางการทหาร จะตองไดรับการฝกอบรม และไดรับใบอนุญาต                

แสดงความรูเฉพาะดานที่จะรวมอยูในการออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมสมรรถนะของมนุษย ซึ่งจะ

ระบุวาผู ถือบัตรนั้นในใบอนุญาตมีความรูเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของมนุษย โดยจะสอดคลองกับ

ประเภทและระดับของใบอนุญาต (PPL, CPL, ATPL, ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ, วิศวกรซอม

บำรุง ฯลฯ ) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดนี้ควรออกแบบโปรแกรมเฉพาะสำหรับใบอนุญาตแตละ

ประเภทและระดับ อยางไรก็ตามเพื่อไมใหขอเสนอนี้มีผลผูกพันมากเกินไปจึง มีการเสนอโปรแกรม

เดียวสำหรับนักบินเปนพื้นฐานโดยมีความแตกตางในการบังคับใชกับใบอนุญาตระดับตาง ๆ ที่จะตอง

ทำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการเสนอโปรแกรมสำหรับผูควบคุมการจราจรทางอากาศ  

 หลักสูตรใหขอกำหนดการฝกอบรมสำหรับผู ถือใบอนุญาตนักบินขนสงของสายการบิน 

(ATPL) ดวยการปรับเปลี่ยนเล็กนอยสามารถปรับใชไดอยางงายดายกับใบอนุญาตนักบินพาณิชย (CPL)                

การจัดอันดับผูสอน / เครื่องมือและใบอนุญาตนักบินสวนตัว (PPL)  การสำรวจโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

ระบุวาประมาณ 35 ชั่วโมงเปนเวลาท่ีตองใชเพ่ือใหเหมาะสม โดยมีรายละเอียดความรูดังนี้ 
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 1.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปจจัยมนุษยในการบิน  

 2. องคประกอบของมนุษย (สรีรวิทยาการบิน)  

 3. องคประกอบของมนุษย (จิตวิทยาการบิน) 

  4. องคประกอบของอุปกรณ Pilot-equipment relationship  

 5. องคประกอบของอุปกรณ Pilot-software relationship  

 6. องคประกอบของอุปกรณ Interpersonal relationship  

 7 องคประกอบของอุปกรณ The organizational environment Module  

3.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับระดับการรับรูสถานการณของลูกเรือและผูควบคุม

การจราจรทางอากาศอันกอใหเกิดขอผิดพลาดจากระดับตาง ๆ 

จากการ ศึกษาของ Jeongyeol Choi (2014) ผลการทดสอบคาเฉลี่ยไมพบลักษณะที่แยก

ความแตกตางของผูที่มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการบินออกจากผูที่ไมไดทดสอบ แตพบวา

ลักษณะท่ีแตกตางระหวางผูท่ีละเมิดกฎระเบียบ ROE ; กฎการปะทะ หรือ RULES OF ENGAGEMENT 

(ROE) คือ คำสั่งคําชี้แจงเฉพาะ ซ่ึงออกโดยกองทัพเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติของทหารในปฏิบัติการ

ทางทหาร โดยเฉพาะเปนการเชื ่อมตออยางใกลชิดระหวางกฎหมายสงครามและผู เปนฝายใน               

สงครามทั้งปวง และผูที่ไมไดประกอบดวยสองปจจัย ความขยันและความเครียดเรื้อรัง ผลการวิจัยพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวาง กลุมประสบการณการบินและกลุมที่ไมมีประสบการณใน                   

11 ปจจัยลักษณะของการแสวงหาความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การขาดวินัยการละเลยคำเตือน 

ความวิตกกังวล แนวโนมภาวะซึมเศรา ความไมใสใจความระมัดระวัง ความออนไหวตอความเสี ่ยง             

ความตรงไปตรงมา และความเหนื่อยลาเรื้อรัง เปนสวน 1 ท่ีสงผลตอความปลอดภัยอยางมีนัยยะสำคัญ 

 จากงานวิจัยดังกลาวผูทำการวิจัยมีความเห็นวาคุณลักษณะทางจิตวิทยาที ่เกี ่ยวของกับ

การศึกษานี้สามารถนำมาเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่กำลังจะกระทำโดยปจจัยที่สงผลตอความเสี่ยงของ              

การปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไรคนขับอยางมีนัยยะสำคัญที ่ส งผลตอความปลอดภัยคือ                

ความขยันและความเครียดเรื้อรังในขณะปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่สามารถรองรับ

ความเครียดไดภายในการปฏิบัติงานอาจจะสงผลตอความปลอดภัยของการปฏิบัติงานรวมกับระบบ

อากาศยานไรคนขับ 

การศึกษาวิจัยของ Jones, D. G., & Endsley, M. R. (1996, P. 507-512) ไดรายงานผล

การศึกษาเกี่ยวกับการรับรูสถานการณของลูกเรือและผูควบคุมการจราจรทางอากาศมีการแบงระดับ

การรับรู ที ่ทำใหเกิดขอผิดพลาดในการรับรูสถานการณออกเปน 3 ระดับดังนี้ ตามผลการศึกษา

วิเคราะหรายงานของฐานขอมูลระบบรายงานความปลอดภัยการบินตั้งแตป 2529 ถึง 2535 และ

จำแนกขอผิดพลาด ในการรับรูสถานการณของลูกเรือและผูควบคุมการจราจรทางอากาศ ดังนี้ 
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  ระดับ 1 (ไมสามารถรับรูขอมูลไดอยางถูกตอง)  

  ระดับ 2 (ไมสามารถเขาใจสถานการณได)  

  ระดับ 3 ( ความลมเหลวในการสรางสถานการณในอนาคต)  

 76.3%  ของขอผิดพลาดคือระดับ 1  

 20.3%  ของขอผิดพลาดคือระดับ 2  

 3.4%    ของขอผิดพลาดคือระดับ 3  

โดยมีสาเหตุของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระดับตาง ๆ ดังนี้  

 ขอผิดพลาดระดับ 1 เกิดขึ้นเมื่อขอมูลไมพรอมใชงานหรือแยกแยะหรือตรวจจับไดยาก              

ความลมเหลวในการตรวจสอบหรือสังเกตขอมูลเกิดขึ้นขอมูลที่นำเสนอถูกเขาใจผิดหรือ ความจำเสื่อม

เกิดข้ึน  

 ขอผิดพลาดระดับ 2 เกี ่ยวของกับการขาดหรือแบบจำลองทางจิตที ่ไมสมบูรณการใช

แบบจำลองทางจิตท่ีไมถูกตองการใชคาเริ่มตนมากเกินไปและปจจัยอ่ืน ๆ เบ็ดเตล็ด  

 ขอผิดพลาดระดับ 3 เกี่ยวของกับการคาดเดาแนวโนมปจจุบันมากเกินไปหรือปจจัยอื่น ๆ 

ความลมเหลวในการตรวจสอบหรือสังเกตขอมูลท่ีมีอยู 

 ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นวาการรับรูสถานการณที่ผิดพลาดของลูกเรือและ                  

ผูปฏิบัติการบินผูควบคุมการจราจรทางอากาศมีสวนเกี่ยวของที่จะทำใหเกิดความผิดพลาดสงผล                   

ตอความปลอดภัยของการปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานไดตามตัวเลขท่ีไดทำการศึกษามาแลว 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย               

ของระบบอากาศยานไรคนขับรุ น Orbiter- 3B ในภารกิจทางทะเลใน ผู ว ิจัยไดใชขอมูลเนื ้อหา                 

เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี นักวิชาการตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาปรังปรุงเปนตัวแปรอิสระ

เกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานไดแก 1) ดาน situational awareness 2) ดาน 

Judgement and decision making 3) ดาน Stress และ 4) ดาน Skills experience  มาเปนแนวทาง

กรอบแนวคิดในการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นการศึกษาวิจัย ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 



วิชาญ จุติพิมาน 

 
                                                                                                                        1433 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 

ภาพท่ี 3: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. คำถามการวิจัย 

“อะไรคือคุณลักษณะทางจิตวิทยา(Psychological Characteristics) ของเจาหนาที่ประจำ

ระบบอากาศยานไรคนขับ แบบ Orbiter - 3B อันจำเปนตองมีเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ของระบบอากาศยานไรคนขับ” 

6. วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผู ปฏิบัติงานที ่สงผลกระทบตอความ              

ปลอดภัยของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter- 3B ในภารกิจทางทะเลใน ในการวิจัยครั้งนี้              

ผู ว ิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซึ ่งเปนการศึกษา โดยผู ว ิจัยไดเก็บ     

รวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน รวมกับอากาศยานไรคนขับ                

โดยขั้นตอนรายละเอียดมีการดำเนินวิธีการวิจัย โดยมีผูใหขอมูลสำคัญในกรณีศึกษาเกี่ยวกับงานวจิัยนี้

คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงานรวมกับระบบอากาศยานไรคนขับและเปนผูที่มีความสัมพันธ

เกี ่ยวกับการใชงานระบบอากาศยานไรคนขับ  3 กลุม จำนวนทั้งสิ ้น 10 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposeful Selection) ซึ ่งเปนการเลือกตัวอยางแบบไมม ีโครงสรางท่ี             

เครงครัด มีข้ันตอน และวิธีการดำเนินการท่ีไมซับซอน และเปนการเลือกโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ

ของผูวิจัยเอง โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร (document research) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยของระบบอากาศยาน อีกท้ังรวมไปถึงวิธีปฏิบัติงาน

ของระบบอากาศยานไรคนขับเชน วารสาร บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเพิ่มพูน

ความรูความเขาใจในประเด็นตาง ๆ และนำมาใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื ่องานวิจัยเปนการสัมภาษณในเชิงลึก (In depth interview) ซึ ่งเปนการสัมภาษณเพ่ือ

จุดมุ งหมายโดยมีประเด็นที ่ชัดเจน และมีความตั ้งใจใหเกิดความเขาใจ ประเด็นการศึกษาวิจัย             
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อยางลึกซึ้ง ตัวผูวิจัยเองจึงเลือกใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-

structured interview) เพื่อปองกันการเกิดปญหา การตอบคำถามนอกประเด็นคำถามของการวิจัย

โดยสรางแนวคำถามที่ชัดเจน และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทาง             

ในการสัมภาษณ และกำหนดใหเปนคำถามปลายเปด การเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยติดตอประสานงาน                 

ผูใหขอมูลสำคัญเพื่อขอเขารับการสัมภาษณซึ่งมีความรูและประสบการณทั้งทางตรงและทางออม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานไรคนขับ เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดผูวิจัยจะแนะนำตัวเอง

และหนวยงานพรอมทั ้งอธิบายขอบเขตอีกทั ้งวัตถุประสงคของการวิจัยใหผู ใหขอมูลทราบกอน                 

เริ่มทำการสัมภาษณพรอมทั้งขออนุญาตบันทึกเสียงระหวางการสนทนาโดยใชเวลาในการสัมภาษณ  

ผูใหขอมูลสำคัญแตละทานประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งผู วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณก็จะทำการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กันดวย นอกจากนี้เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

แลว คณะผูวิจัยก็จะนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทำการวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง มีการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือ หลังจากที่ผูวิจัยไดถอดเทปการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลวจะสงบทสัมภาษณให                

กับผูใหขอมูลสำคัญตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลนั้นถูกตองและสะทอนถึงความเปนจริงไมมีขอมูล

สวนใดท่ีใหสัมภาษณโดยเกิดความผิดพลาดในการสัมภาษณขณะนั้นจากสภาวะแวดลอม 

7. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย

ของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในภารกิจทางทะเลใน ไดอยางปลอดภัยสามารถ                 

สรุปได ดังนี้ ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูปฏิบัติงานท่ีสงผลกระทบ

ตอความปลอดภัยของระบบอากาศยานไรคนขับรุน Orbiter - 3B ในภารกิจทางทะเลในจากการ

สัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญจำนวน 10 คน 

 

หัวขอคุณลักษณะทางจิตวิทยา 

จำนวนผูใหขอมลูสำคัญ

ท่ีกลาวถึงคุณลักษณะ 

ทางจิตวิทยาท่ีสงผลตอ            

ความปลอดภัย 

จำนวนผูใหขอมลูสำคัญท่ี

กลาวถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยา

ท่ีสมควรนำมาคัดเลือกนกับิน

อากาศยานไรคนขับ 

1. การตัดสินใจ และการตอบสนอง 7 4 

2. การไมมคีวามเช่ือมั่นมากจนเกินไป 7 6 

3. การรับรูสภานการณรอบตัว และมีความ 

   ช่ังสังเกต 

5 5 

4. การไมมคีวามประมาท 5 5 

5. การวางแผน และจดัลำดับความสำคญั 3 3 

 

 



วิชาญ จุติพิมาน 
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8. อภิปรายผล 

จากกระบวนการการศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ีสงผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

รวมกับระบบอากาศยานไรคนขับ ในหัวขอของคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สงผลตอความปลอดภัย                

และคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สมควรนำมาคัดเลือกนักบินอากาศยานไรคนขับเพื่อใหปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัยท้ังสองหัวขอผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได คือ 

คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สงผลตอความปลอดภัย และสมควรนำมาใชในการคัดเลือกนักบิน

ผูปฏิบัติงานรวม กับระบบอากาศยานไรคนขับมี 5 คุณลักษณะ ดังตอไปนี้  

 คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 1 คือ คือการตัดสินใจควบคุมเครื่องไดอยางทันทวงทีและการ

ตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้น หมายความวาจากการตอบคำถามที่ผานมาผูใหขอมูลสำคัญตางกลาววา

ระบบอากาศยานไรคนขับไมมีนักบินผูปฏิบัติงานอยูบนเครื่องจริงเพราะฉะนั้นแลวการรับรูปญหา                

จึงเปนไดเพียงทางเซ็นเซอรหรือคาตางๆที่แสดงขึ้นมาบนหนาจอเพราะฉะนั้นเมื่อคาตาง ๆ เกิด            

ความผิดปกติอยางชัดเจนและแสดงผลใหตัวนักบินหรือผูปฏิบัติงานทราบแลวจึงตองมีการตัดสินใจ             

และตอบสนองอยางวองไวยิ่งกวานักบินปกติเพราะความผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็สามารถทำใหเครื่อง

ระบบอากาศยานไรคนขับประสบอุบัติเหตุไดแลวการตัดสินใจแกไขปญหาและตอบสนองตอสิ ่งท่ี        

เกิดข้ึนนั้นจึงเปนสิ่งท่ีผูใหขอมูลสำคัญเห็นตรงกันวาเปนคุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ีสำคัญท่ีสุด 

 คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 2 คือ ความเชื่อมั่นในตนเองมากจนเกินไปมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานรวมกับระบบเปนอยางมาก และกอใหเกิดอันตรายยิ่งกวาในนักบินที่เปนนักบินเครื่องปกติ 

เพราะหากนักบินอากาศยานไรคนขับมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจะทำใหไมสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับผูอื่นในทีมงานได และไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งลักษณะการทำงานของระบบจะตอง

ทำงานประสานงาน ทั้งหนวยนอก ทีมงานชางเทคนิค และหนวยสนับสนุน จากเหตุผลที่ไดกลาวมา

ทั ้งหมดนี ้ผู ใหขอมูลสำคัญทั ้ง 6 ทานจึงกลาวตรงกันวาการไมเชื ่อมั ่นในตัวเองมากจนเกินไปจึง                  

เปนคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่สำคัญยิ่งอีก 1 คุณลักษณะที่สำคัญตอความปลอดภัยและควรนำมา              

ใชในการคัดเลือกนักบินผูปฏิบัติงานควบคุมอากาศยานไรคนขับ 

 คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 3 คือการรับรู สถานการณ หรือการชางสังเกตของตัวนักบิน

ผูปฏิบัติงานเพราะการรับรูสถานการณรอบตัวและความชางสังเกตนั้นเปนสิ่งที่จำเปน เนื่องจากกอนท่ี

จะเกิดอุบัติเหตุของระบบอากาศยานไรคนขับเซ็นเซอรบางเซ็นเซอรอาจเกิดความผิดปกติอยางมี              

นัยยะสำคัญ แตยังไมไดแสดงผลออกมาชัดเจนโดยการแจงเตือนความผิดปกติในระบบการทำงาน 

ดังนั ้นแลวไมวาจะเปนการรู จักรับรู สถานการณ ประเมินสถานการณ และชางสังเกตนั ้น จึงมี

ความสำคัญจำเปน เนื่องดวยจะทำใหสามารถแกไขขอขัดของไดกอนที่จะเกิดภาวะเสี่ยง และชักนำ

เครื่องอากาศยานไรคนขับเขาสูสถานการณท่ีเกิดอุบัติเหตุได   
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คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 4 คือ เรื ่องการปฏิบัติงานดวยความไมประมาท หมายถึงการ

ปฏิบัติงานดวยความไมประมาท การปฏิบัติงานตามหลักนิยมความปลอดภัย การปฏิบัติงานตาม                

คูมือของระบบเรื่องความปลอดภัย เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งที่จะทำใหระบบอากาศยานไรคนขับนั้น

ปลอดภัย เพราะฉะนั้นแลวคุณลักษณะทางจิตวิทยาขอนี้ จึงควรเปนลักษณะนิสัยของนักบินผูบังคับ

อากาศยานไรคนขับ 

 คุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ี 5 ทานคือคุณลักษณะทางจิตวิทยาในการวางแผน สามารถ       

จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน และการคิดอยางเปนระบบ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงของ

อากาศยานไรคนขับบนอากาศ สามารถอานคาการทำงานตาง ๆ ไดจาก sensor บนหนาจอดังที่ได

กลาวอธิบายมาแลวเพราะฉะนั้น เมื ่อเกิดความผิดปกติของอาการตาง ๆ คาตาง ๆ ของเซ็นเซอร                  

การเลือกใหความสำคัญแกไขคาที ่ผิดปกติที ่สำคัญที ่สุดกอนหลัง พรอมทั ้งจัดลำดับวางแผนการ

ปฏิบัติงานรวมกับดูแลตรวจสอบข้ันตอนความปลอดภัยความปลอดภัย เปนอีกหนึ่งคนละหลักลักษณะ

ทางจิตวิทยาท่ีควรมี 

9. ขอเสนอแนะ 

จากการคัดเลือกนักบินผูปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานไรคนขับของ ฝูงบิน 104 กองบิน 1 กอง

การบิน ทหารเรือ กำลังอยู ในขั ้นตอนการพัฒนาในการผลิตนักบิน และคัดเลือกผู เขามาอบรม                     

เปนนักบินปฏิบัติงานกับเครื่องอากาศยานไรคนขับ ดังนั้นจากขอมูลท่ีไดจากผลการอภิปรายการศึกษา

ผู ว ิจัยจึงขอใหขอเสนอแนะดังนี้  ใหนำบททดสอบทางคุณลักษณะทางจิตวิทยามาเปนเกณฑใน              

การคัดเลือก โดยในการทดสอบใหใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาจัดคะแนนเต็มทั้ง 5 หัวขอที่ไดกลาว

มาแลวในการอภิปรายผลเปน 100 คะแนน 

 ผูใดที่สอบไมผานเกิน 50 คะแนนของทุกหัวขอคุณลักษณะทางจิตวิทยาไมสมควร ไดรับ                  

การคัดเลือกเขามาเปนนักบินอากาศยานไรคนขับ จากนั้นจึงนำคะแนนทุกหัวขอไปรวมกับคะแนนสอบ

สัมภาษณ และคะแนนสอบความรูแลวจึงนำไปจดัลำดับคะแนน เม่ือเพ่ิมหัวขอคุณลักษณะทางจิตวิทยา

ท่ีสมควรมีเพ่ือใหนักบิน สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยในภารกิจแลว ก็จะสามารถคัดเลือกนักบิน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยน้ำหนักของคะแนนภาคสอบสัมภาษณ และคะแนนภาคความรูควรมี

น้ำหนักรวมกันเทากับคะแนนการทดสอบคุณสมบัติทางจิตวิทยา ยกตัวอยางเชนหากนำคุณสมบัติทาง

จิตวิทยาทั้ง 5 ขอมาทดสอบคะแนนเต็ม 500 คะแนนควรจะใหน้ำหนักคะแนน ภาคทดสอบความรู 

และการสอบสัมภาษณรวมกันไมเกิน 500 คะแนนเชนกัน เมื ่อเปนเชนนี้แลวจะทำใหน้ำหนักของ

คะแนนการทดสอบคุณลักษณะทางจิตวิทยามีน้ำหนักมากและสามารถคัดเลือกผูที่สามารถปฏิบัติงาน  

ไดอยางปลอดภัย 
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การสงเสริมการเปนผูประกอบการขายสินคาออนไลน 

ตามนโยบายของภาครัฐ 
 

 
 

วิทวัส  กาลมิกาล 0

* 

     บทคัดยอ 
 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความสำคัญมากข้ึน 

ภาครัฐไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหมีผูประกอบการขายสินคาออนไลน นับจากการเริ่ม                     

ดำเนินนโยบายดังกลาว ปรากฏวามีผูประกอบการขายสินคาออนไลนจำนวนไมมากตามที่ภาครัฐ

ตองการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางสงเสริมใหมีจำนวนผูประกอบการขายสินคา

ออนไลนเพิ ่มมากขึ ้นใหเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ การวิจัยนี ้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณและแบบสอบถามกลุ มผู ใหขอมูลหลักที ่มีบทบาทสำคัญเกี ่ยวกับการสงเสริมการเปน

ผูประกอบการขายสินคาออนไลน ประกอบดวยกลุมภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา                  

4 คน ตัวแทนกลุมผูประกอบการขายสินคาออนไลน 10 คน รวม 14 คน และมีการวิเคราะหขอมูล     

ทุติยภูมิที ่เกี ่ยวของ ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ พบวา การประกอบการขายสินคาออนไลนของ                

ประเทศไทยมีการเติบโต อยางมีนัยสำคัญและมีแนวโนมที ่ดีในระยะยาว ผลการสัมภาษณเชิงลึก

เจาหนาที ่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 4 คน พบวาในปจจุบันผู ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี               

จำนวนเพิ่มขึ้นทั้งที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและไมจดทะเบียน ผูประกอบการที่จดทะเบียน

แลวจะไดรับเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งสรางความนาเช่ือถือใหกับผูใชบริการ เพื่อสงเสริมใหมี

จำนวนผู ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ ่มขึ ้น จำเปนตองจัดใหมีการอบรมใหความรูกับ

ผูประกอบการ เพื่อสงเสริมการสรางกลยุทธทางการตลาด เพิ่มชองทางในการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุม

ลูกคาใหหลากหลายมากขึ้น มีการจัดระเบียบในการทำธุรกรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทำ
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ธุรกรรมออนไลน ผลการสัมภาษณผูประกอบการ 10 คน พบวา ผูประกอบการสวนใหญสามารถทำให

ผูบริโภคสนใจและสั่งซื้อสนิคา สามารถสรางรายไดเปนที่พอใจและมีความสะดวกสบาย ไมตองเสียเวลา

ไปพบลูกคา พรอมทั้งมีบริการจัดสงสินคา เพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูประกอบการอีกทั้งไมตองมี

หนารานเปนการประหยัดคาใชจาย แตผูประกอบการยังคงตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือดาน

การตลาดเพราะผูประกอบการบางรายยังขาดความรูความสามารถดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะ

ในตลาดตางประเทศและปญหาดานเงินทุน เนื่องจากผูประกอบการขาดหลักทรัพยในการค้ำประกัน

เงินกู ทำใหผู ประกอบการตองพึ ่งเงินกู นอกระบบ ตองจายดอกเบี ้ยในอัตราที ่ส ูง และที ่สำคัญ

ผู ประกอบการออนไลนยังใหความสำคัญในประเด็นของการเก็บภาษีของภาครัฐ โดยตองการให

หนวยงานภาครัฐใหความชวยเหลือสนับสนุนแกผูประกอบอยางมีความเหมาะสม 

 

คำสำคัญ: การสงเสริมผูประกอบการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจออนไลน นโยบายของรัฐ 
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THE PROMOTION OF ONLINE PRODUCT SALES OPERATOR  

IN ACCORDANCE WITH THE GOVERNMENT POLICY             

 

 
Wittawat  Kanmikan* 

  

   Abstract 
  
 The advancement of digital technology has increased the importance of electronic 

commerce. The government recognizes the importance of promoting electronic commerce 

entrepreneurs; however, since the implementation of the aforementioned policy, there 

have not been as many e-commerce entrepreneurs as the government requires. As a 

result, the researcher is interested in finding a way to promote the number of electronic 

commerce in order to increase the number in accordance with government policy. This 

study employs qualitative research by conducting in-depth interviews with key informants 

who play an important role in promoting entrepreneurship, including four officers from 

the Department of Business Development, representatives from ten business groups, a 

total of 14 people, as well as relevant secondary data analysis. According to secondary 

data analysis, electronic commerce in Thailand has grown significantly since 2015 and 

is still on the rise. In the long run, the findings of in-depth interviews with four 

Department of Business Development officers revealed that the number of registered 

and unregistered electronic commerce entrepreneurs has increased. The registered 

operators will be given the DBD Registered logo, which will increase their credibility 

among users. To increase the number of e-commerce entrepreneurs, promoting the 

development of marketing strategies, expanding advertising channels to reach a broader 
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range of customers, and streamlining transactions; training and education must be 

provided. The results of an interview with ten entrepreneurs revealed that most 

entrepreneurs can entice consumers to buy their products and provide a satisfactory 

and convenient service that does not require a physical shop and saves money; 

however, the entrepreneurs still want the government to assist them with marketing 

because some operators lack marketing knowledge, particularly in international markets, 

and funding because, due to a lack of collateral when applying for a loan, entrepreneurs 

must rely on informal loans with high interest rates. 
 
Keywords: Promoting e-commerce  Online business  entrepreneurs  Government policy 

1. บทนำ 

 ภายใตสถานการณปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีปจจัยที่สงผลตอ 

ความสำเร็จและอยูรอดของธุรกิจ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและที่สำคัญ นโยบาย

รัฐบาล ขณะในดานเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนปจจัยผลักดันที่สำคัญทำใหโลกอยูใน                

ภาวะไรพรมแดน ตลาดของโลกกวางขึ้น พาณิชยการอิเล็กทรอนิกส เปนเทคโนโลยีที่คาขายผานทาง 

อินเตอรเน็ตโดยไมแบงเปนภูมิภาค สามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วโลก และไดตลอดเวลา 24 ชั ่วโมง                  

โดยไมจำเปนตองมีหนาราน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่เพิ่มข้ึน พฤติกรรมของลูกคา

เปลี่ยนไป  

 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันผลกระทบจาก COVID-19 ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่

ชวยกระตุนใหผูคนหันมาเลือกทำกิจกรรมออนไลนเพิ่มมากขึ้น แทนการเดินทางจากบานเรือนหรือ                 

เพื่อหลีกเลี่ยงการตองพบปะผูคนโดยเฉพาะในที่สาธารณะ จากคาเฉลี่ยการใชอินเตอรเน็ต หรือการใช

เทคโนโลยีที่พุงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป นับเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่ภาครัฐตองดูแล สงเสริม และ                   

เฝาระวัง ใหการใชอินเทอรเน็ตกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมั่นคงปลอดภัย               

ไปพรอม ๆ กัน ผานนโยบายที่ตอบโจทยการใชดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งเปนผล                  

มาจากปจจัยสนับสนุน 4 ประการ ไดแก 1.การสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐเพื่อผลักดันธุรกิจ

ออนไลนภายในประเทศ โดยมุงสนับสนุนและเรงพัฒนาผูประกอบการในระดับฐานราก ทั้งเกษตรกร 

ผูประกอบการทองถิ่น ใหสามารถคาขายออนไลนไดจริง รวมถึงพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหมี                   

ขีดความสามารถในการแขงขันเพิ ่มขึ้น อีกทั้งสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมเขามาทำธุรกิจ

ออนไลนมากขึ้น 2. การที่ผูประกอบการหันมาเพิ่มชองทางการขายสินคาและบริการผานชองทาง

ออนไลนมากข้ึน เน่ืองจากการซื้อขายสินคาออนไลนไดรับความนิยม เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ผูประกอบการ

จึงตองสรางชองทางการขายออนไลน เพื่อเพิ่มรายไดใหธุรกิจและขยายฐาน ลูกคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ อีกทั้งปจจุบันชองทางการขายออนไลนมีความหลากหลายขึ้นจึงชวย ผูประกอบการ
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สามารถเขาถึงลูกคาไดงายและตรงกลุมเปาหมายมากขึ้น 3.การเติบโตดานตลาดออนไลนของไทย                  

มีแนวโนมและศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นไดอีกมากในอนาคต เพราะพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

ของคน ไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใชงานเพิ่มข้ึน  ซึ่งจากผลสำรวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

ของไทยป 2563  พบวาจำนวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ต ในป 2563  เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2562 และ

กิจกรรมการใชงานผานอินเทอรเน็ต เพื่อซื้อสินคาและบริการผานออนไลนมีมากขึ้น จนติดอันดับที่ 5 

จากประเภทกิจกรรมตาง ๆ เนื่องจากผูบริโภคเริ่มยอมรับวาธุรกิจออนไลนมีขอไดเปรียบมากมาย                       

ทั้งเปนเรื่องงาย ประหยัดเวลาและการเดินทาง ซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน และ 4. การที่                    

นักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกจิอีคอมเมริซมากข้ึน อาทิ นักลงทุน ดาน e-Marketplace, 

e-Logistics, e-Payment ชื่อดังจากจีน เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร และมาเลเซีย เขามาลงทุน         

ในไทยอยางตอเนื่อง จึงชวยสรางบรรยากาศในการแขงขันและกระตุนใหผูประกอบการไทยพัฒนา                 

ขีด ความสามารถของตัวเอง และยังสรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภคอีกดวย  

 สิ่งที่กลาวขางตนไดฉายภาพความสำคัญของออนไลน การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ

สภาพการณทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจออนไลนมีอิทธิพลตอผูประกอบการขายสินคา

ออนไลน  และผูประกอบการยังขาดองคความรูหลายดาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

ออนไลนในประเทศไทย นี่อาจเปนเหตุใหการสงเสริมการเปนผูประกอบการขายสินคาออนไลนไม

ประสบความสำเร็จเทาที่ควร  ผู วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการณทางการทำธุรกิจออนไลน 

ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางสงเสริมการเปนผูประกอบการขายสินคาออนไลนให

เปนไปตามนโยบายของภาครัฐใหมากย่ิงข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางในการทำธุรกิจออนไลนของผูประกอบการในยุคปจจุบัน 

2.2  เพื ่อศึกษาปญหา อุปสรรค ขอจำกัด โอกาสและแนวทางแกไขในการดำเนินธุรกิจ

ออนไลน  

3. วรรณกรรมที่เก่ียวของ  

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูประกอบการ 

 การใหความหมายของคุณลักษณะของผูประกอบการไดมีผูใหคำนิยามไวหลากหลาย และมี

ลักษณะที่แตกตางกันออกไป ซึ่งมีนักวิชาการใหคำนิยามดังน้ี 

 Frese (2000) คุณลักษณะของผู ประกอบการ หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลที ่นำมาใชใน                 

การดำเนินธุรกิจจะสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นเกิดความสำเร็จในการประกอบการ โดยประเมินได

จากคุณลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 
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 1. ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) หมายถึง ความสามารถที่จะนำตนเอง

ไปสูโอกาส และสามารถทำงานไดดวยตัวเอง ตัดสินใจไดในสถานการณที่บีบบังคับ 

 2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) หมายถึง มีความคิดริเริ ่มสรางสรรค                 

สิ ่งแปลกใหมอยู เสมอ พัฒนาผลิตภัณฑไมใหซ้ำแบบดั้งเดิม การบริการ และนำเทคโนโลยีใหม ๆ                 

มาใชในการดำเนินธุรกิจ 

 3. ความกลาเสี่ยง (Rick taking Orientation) หมายถึง ความกลาในการตัดสินใจ ทำกิจกรรม

ภายใตสภาวะที่ไมแนนอนตาง ๆ ซึ่งอาจประสบความสำเร็จ หรือความลมเหลวเทากัน และยอมรับ

ความเสี่ยงได เพื่อหวังผลกำไรของการดำเนินงาน 

 4. ความกาวร าวในการแขงขัน (Competitive Aggressiveness Orientation) หมายถึง             

การที่มีความมุงมั่นสูงในการทำกิจกรรมตาง ๆ  ดวยความพยายามล้ำหนา และมีการบริหารจัดการให

เหนือกวาคูแขงในตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 5. ความสม่ำเสมอ และใฝใจในการเรียนรู (Stability and Learning Orientation) หมายถึง 

มีความมั่นคง ไมหวั่นไหวกบัสถานการณ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตนเอง และนำขอบกพรองที่

เกิดข้ึนมาเปนประสบการณที่ดีในการเรียนรูทั้งในปจจุบัน และอนาคตได 

 ฝนทิพย ฆารไสว (2554) กลาววา ผูประกอบการตองเปนทั้งผูลงทุน และผูบริหารไปพรอม ๆ

กัน โดยเปนผู วางแผน บริหารจัดการ ผู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน นำปจจัยตาง ๆ                

มาผสมผสานใหเกิดสินคาใหม หาชองทางการทำใหเกิดผลกำไร หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตใหดีข้ึน 

การดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จนั้น คุณลักษณะของผูประกอบการถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ 

การดำเนินธุรกิจ เพราะเปนแนวพฤติกรรมการดำเนินงานของธุรกิจโดยรวม ผูประกอบการจะตอง

สามารถตอสู หรือยืนหยัดไดกับทุกสถานการณ ดังน้ันการพยายามหาคุณลักษณะสำคัญของการเปน

ผูประกอบการ  จะชวยใหผูประกอบการมีความพรอมในการดำเนินอาชีพ และเปนประโยชน ทำให

ทราบจุดเดน และจุดดอยของตนเอง ตลอดจนเปนประโยชนในการพัฒนาความสามารถ และทักษะ

คุณลักษณะสำคัญที่จะทำใหการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จย่ิงข้ึน 

 3.2 แนวทางการสงเสริมการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนตามนโยบายของรัฐ  

 ผูประกอบการ ยอมมีความสำคัญที่จะทำใหองคกรสามารถแขงขันในระบบธุรกจิทั้งภายในและ

ระหวางประเทศ ทำใหเห็นถึงความมุงมั่นในการดำเนินงานมีความสำคัญในการเพิ ่มความเขมแข็ง             

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศและผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จเปนสิ่งสำคัญที่บรรดาผูบริหาร

ตางไขวควา การที่ประสบความสำเร็จไดดวยตนเองจะไดรับการยอมรับเปนวงกวาง อีกทั้งนำพามา               

ซึ่งเกียรติยศช่ือเสียงที่จะไดรับการกลาวถึงกันไปอีกนาน  
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  3.2.1 กระบวนการสรางผูประกอบการใหม  

  การสรางผูประกอบการและธุรกจิกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เกิดข้ึนจากการปรับปรุง

โครงสรางหนวยงานที่ทำหนาที่พัฒนาผู ประกอบการธุรกิจขนาดยอม โดยแยกโครงการเสริมสราง

ผู ประกอบการใหมมาอยูรวมกัน โดยยังคงใชเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผู เขารับการอบรมเปน

ผ ู ประกอบการธุรกิจขนาดยอมตามโครงการเสริมสรางผู ประกอบการแหงชาติ และปรับแผน

งบประมาณกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมกับหนวยปฏิบัติ สถาบันการศึกษา องคกรเอกชนใหการฝกอบรม

ปรึกษา แนะนำสรางผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  

  1. ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) มีความสำคัญในการเพิ่มความเขมแข็ง

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดสนับสนุนใหผู ประกอบการใชความรู เทคโนโลยี ทักษะ              

และฝมอืในการประกอบธุรกิจมากข้ึน แตก็ยังประสบกับปญหาและอุปสรรคประกอบดวย  

  - ขาดความรูความสามารถและประสบการณในการประกอบกิจการ  

  - ปญหาการขาดแคลนเงินทุน  

  - ปญหาการตลาด  

  - ปญหาดานเทคโนโลยี  

  2. แนวทางในการเริ่มตนธุรกิจการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเปนสิ่งที่             

ทุกคนมองวาเปนเรื่องยากตอการเริ่มตนเพราะไมทราบวาจะเริ่มตนจากตรงจดุไหนกอน แลวทำอยางไร

ตอไป ธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จไดในที่สุด ดังน้ัน แนวทางในการเริ่มตนธุรกิจควรเริ่มจากการหา

ขอมูลในดานกำลังของตนเอง ตลาดลูกคาและคูแขง จากนั้นจึงไปสูการจัดตั้งองคกร โดยมีโครงการ

ระบบพี่เลี้ยงซึ่งในแตละดานมีรายละเอียด ดังน้ี 

   2.1. รูจักตน โดยประเมินวาตนเองมีคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจน้ันหรอืไม และที่

สำคัญตองกลาตัดสินใจ  

   - การเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง  

   - สำรวจฐานะทางการเงิน  

   - ทำเลที่ต้ัง  

   2.2 รู ขอมูลของลูกคาผู เร ิ่มตนธุรกิจควรสำรวจความตองการสินคาหรือ

บริการวามีมากนอยเพียงใด เหมาะกับลูกคากลุมใด เพื่อใชเปนแนวทางสาหรับการผลิตตอไป  

   2.3 รูขอมูลของคูแขงธุรกิจในปจจบุันมีจำนวนมาก จำเปนตองทราบวาคูแขง

ใครบาง อยูที่ไหน กำลังทำอะไรอยู ธุรกิจจะแขงขันอยางไรเพื่อชัยชนะ จะผลิตสินคาหรือใหบริการ

อยางไรเพื่อเปนจุดขายที่เดนกวาของคูแขง  
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   2.4 รูนโยบายสงเสริมจากภาครัฐบาล หาขอมูลหรือแหลงที่ใหการสงเสริม

การคาใหเงินทุนหรือใหบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจตางๆ ไมวาจะกระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา

ใดก็ตาม  

   2.5 วางแผนการเงินในระยะยาว ปญหาทางการเงินเปนสาเหตุที ่ทำให             

การดำเนินธุรกิจผิดพลาด เนื่องจากกิจการขนาดเล็กจะขอเงินกูไดยากกวากิจการขนาดใหญ เจาของ

กิจการที่ขอกูเงินนอยเกินไปอาจจะปดกิจการเร็วเพราะวาไมมีเงินทุนในการดำเนินกิจการ ดังน้ันกอนที่

จะเริ่มธุรกิจจึงมีความจำเปนที่ตองวางแผนวาตองการเงินเทาไร  

   2.6 การทำบัญชีผูประกอบการจะตองสนใจ “งบดุล” ในการดาเนินกจิการ

หรือบริหารงานตางๆ จำเปนจะตองใชตัวเลขใหเปน และไมสามารถทำธุรกิจไดถาไมมีระบบบัญชีที่

เหมาะสม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร  

   2.7 การบริหารที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยการวางแผน การจัดองคกร 

การควบคุมและการนำธุรกิจที่ไมประสบความสำเร็จเกิดจากการบรหิารผดิพลาด หลักการบริหารธุรกิจ

ขนาดยอมคือการรูวากาลังยืนอยูตรงจุดไหนอยูตลอดเวลา  

   2.8 ขายสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ คุณภาพของสินคาหรือบริการเปน             

สิ ่งที่รักษาความสำเร็จของบริษัทใหอยู ตลอดไป ถาทำกลยุทธการตลาดที่ดีอาจจะดึงดูดลูกคาได                

แตถาสินคาไมเปนที่พอใจของลูกคา ลูกคาก็ไมมาซื้อสินคาอีก แลวจะทำใหธุรกิจเสียหาย ดังน้ันจะตอง

รูขอดีและขอเสียของสินคาหรือบริการ ดังน้ันตองเขาใจลูกคาและใหความสำคัญแกลูกคาใหมาก 

   2.9 จางบุคลากรที ่ เหมาะสม บุคลากรที ่ด ีม ีประสิทธิภาพอาจนำไปสู

ความสำเร็จได  

   2.10 เลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการการเลือกทำเลที ่ต้ัง               

เปนปจจัยสำคัญไปสูความสำเร็จได ดังนั ้นควรจะตัดสินใจไวลวงหนาวาจะเลือกสถานที่ตามชนิด               

ของสินคาหรือบริการและกลุมลูกคาเปาหมายเปนหลักมากกวาความสะดวกสบายสวนตัว ถาเปน

กิจการคาปลีกทำเลที่ต้ังก็ควรจะเปนสถานที่ชุมชน และมีสถานที่จอดรถที่สะดวกดวย 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 อาคีรา ราชเวียง (2560) ไดทำการศึกษาเรื่องอนาคตผูประกอบการในยุคปจจุบันมีวัตถุประสงค 

2 ประการ คือ 1. อธิบายอนาคตผูประกอบการในยุค 4.0 และ2. วิเคราะหความสำคัญของอนาคต

ผูประกอบการในยุค 4.0 ตลอดจนใหขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการเพื่อเปนแนวทาง ในการสราง

ธุรกิจใหประสบความสำเร็จ  ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการใหมและธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม  ในปจจุบันความสามารถ 

เชิงนวัตกรรมเปนสวนประกอบสำคัญในการสรางความสำเร็จดานการลงทุนใหม ๆ ของวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดยอมเปนเครื่องมือทางการแขงขันที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จ วิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจเปนขนาดธุรกิจที่มีการบริหารอยางอิสระ 

และมีตนทุนดำเนินการต่ำกวาธุรกิจขนาดใหญ ในการเลือกใชกลยุทธนั้นก็ยอมแตกตางจากธุรกิจ             

ขนาดใหญ เพราะตองหลีกเลี่ยงการแขงขันที่รุนแรง ธุรกิจสามารถอาศัยชองวางทางการตลาดที่ลูกคา               

มีความตองการที ่หลากหลาย ผู ประกอบการจึงควรใหความสำคัญกับนวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถ

นำมาใชในการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อสรางโอกาสใหธุรกิจประสบความสำเร็จไดงายขึ้น รวมทั้งมี

โอกาสทางการตลาดที่เพิ่มสูงข้ึนเปนลำดับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทำใหชีวิตของเรา

งายข้ึน การปรับตัวไมเทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายมา                   

เปนเครื ่องมือสำคัญในการลดตนทุนการผลิต อีกทั ้งยังเปนชองทางในการที ่จะเขาถึงกลุ มลูกคา

เปาหมายอยางไรพรมแดน  ในปจจุบันการบริโภคขอมูลจากผูคนไดเปลี่ยนไป โดยสวนใหญมีแนวโนม

ใชสื่อทางออนไลนมากขึ้น ภาคธุรกิจทั่วไป ซึ่งรวมถึงภาครัฐตางก็ลวนปรับตัวขนาดใหญ ดวยการ

ผลักดันใหเกิดการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต เพื่อสอดรับกับกระบวนการทาง

ธุรกิจของตนไดอยางเหมาะสม เพิ่มอัตราการซื้อขาย และเขาถึงกลุมผูบริโภคไดดี เนื่องจากผูบรโิภค 

ยุคใหม  มีความคุนเคยกับการซื้อออนไลนมากข้ึนมีความ สะดวกสบายตอผูบริโภค เพราะซื้อไดตลอด 

24 ชั่วโมง สั่งซื้อไดทุกท ีและที่สำคัญชองทางน้ี ตนทุนต่ำ เมื่อเทียบกับชองทางอื่นๆ ผูประกอบการ

สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาชวยในการพัฒนาการผลิต การคาขายตั้งแตกระบวนการคิด การ

วางแผน และเมื่อนำไปสูการปฏิบัติตองอยูบนพื้นฐานของดิจิทัลดวยการปรับตัวใหเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัลใหธุรกิจมีศักยภาพ แข็งแกรง และเติบโตอยางยั่งยืนใน

อนาคต 

 Dulce, Sade และ Mariana กลาววาผู คนทั ่วโลกตางมีภาระหนาที ่มากมายและแสวงหา

วิธีการที่จะทำใหชีวิตสะดวกสบายข้ึน ทำใหการคาปลีกแบบเดิม ๆ ไมไดรับความนิยม ผูคนหันมานิยม

การซื ้อของออนไลนที่สะดวก ไมตองออกจากบาน บทความนี ้สำรวจความสำคัญของอีคอมเมิรซ            

ในชีวิตประจำวันของผู คน โดยทำการวิเคราะหแหลงขอมูลทุติยภูมิและไดทำการสำรวจตัวอยาง              

จากหลายประเทศในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ผลการวิจัยครั ้งนี ้ชี ้ใหเห็นวาผูบริโภคยังคงสงสัยใน                 

การสงมอบผลิตภัณฑที่ซื้อทางออนไลนอยางถูกตอง ความเหมาะสมของวิธีการชำระเงินและการใช

ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บเกี่ยวกับผูคาปลีกออนไลน ฝายวิจัยธุรกิจและมติมหาชน บริษัท บริการขอมูล             

ผู จ ัดการ จำกัด (2559) ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตของสังคมไทย 

ผลการวิจัยพบวา การใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตของกลุมที่ใชเปนประจำทั้งในสวนที่มี Internet 

account สวนตัว และใช account ของผู อื ่น โดยสวนใหญแลวเพื ่อวัตถุประสงคหลัก ๆ ที่สำคัญ               

5 ประการแรกคือ ใชคนหาขาวสารของสังคม ใชติดตอขาวสารกับเพื่อน ใชคนหาขอมูลเพื่อทำงาน               

ใช copy software ใชเปนแหลงเลือกชั่วโมง/ซื้อสินคา รอยละ 44.8, 44.6 , 43.2, 28.0, และ 21.9 

ตามลำดับ 
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5. วิธีการดำเนินการวิจัย  

 5.1 รูปแบบการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 5.2 กลุมเปาหมาย 

 ผูใหขอมูลสำคัญ โดยผูวิจัยเลือกจำนวน 14 คน โดยเลือกแบบเจาะจง นำเสนอไดดังน้ี  

 1. กลุมภาครัฐ ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา 4 คน โดยดำรงตำแหนงเปนบุคลากรภาครัฐของ

กรมธุรกิจการคาที่เกี่ยวเน่ืองกับการขายสินคาออนไลน สามารถพิจารณาไดจากระเบียบการ ขอกฎหมาย

ตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ 

 2. กลุมผูประกอบการขายสนิคาออนไลน 10 คน โดยดำเนินธุรกิจมากกวา 2 ป ผูประกอบการ

ออนไลนตามนโยบายของรัฐ และไมไดทำตามนโยบายของรัฐ  โดยใชความเห็นดานการเงินเปน           

ตัวสะทอนธุรกิจ ผลที่ไดรับจากรัฐ 

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตลาดผานสื ่อสังคมออนไลนและ

คุณภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 2. สรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และนำแบบสอบถามที่              

ผูวิจัยสรางข้ึนไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และนำคำแนะนำมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม  

 3. นำแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

7. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ  

 ผูศึกษาไดดำเนินการตามข้ันตอนในการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  

 1. ศึกษาเน้ือหาสาระจากทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 2. กำหนดกรอบขอคำถามตามโครงสราง และวิเคราะหประเด็นคำถาม  

 3. สรางขอคำถามตามประเด็นที่วิเคราะห  

 4. สรางแบบสัมภาษณ ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  
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 5. นำแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาและขอเสนอแนะ จากนั้นนำมาวิเคราะหคาความตรงเชิงโครงสรางไดคา IOC เทากับ 

0.88  

 6. นำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง

แบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน  

 7. ปรับปรุงและจัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณเพื่อนาไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

8. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บขอมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ใชการเก็บขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

จากการสัมภาษณจากผูสนใจและผูประกอบการทางดานนี้โดยตรง สื่อชองทางโซเชียลมีเดีย ที่ทำ              

การสื่อสารที่ผานมารวมไปจนถึงเอกสารตาง ๆ  เพื่อนำมาเปนขอมูลในการอางอิงสนับสนุนการศึกษาใน

ครั้งน้ี ตัวผูวิจัยเองก็ถือเปนเครื่องมือทีท่ำหนาที่สงัเกตลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบการ และสภาพ

ทั่วไปของธุรกิจและมีการบันทึกเสียงในการเก็บบันทึกขอมูล เพื่อถอดประเด็นใหไดมา ซึ่งขอมูลวิจัย

ครบทุกประเด็นและมีการจดบันทึกเพิ่มเติม 

9. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยการถอดขอมูลจากการสัมภาษณจากผู ใหขอมูลหลักดวยการ  

บันทึกเทปแบบคำตอคำ แลวนำบทสนทนามาแยกสวนและจัดระบบขึ้นใหม โดยอาศัยการตีความ 

(Interpretation) ของผูศึกษาซึ่งในการวิเคราะหขอมูลไดจัดกระทำเปน 5 ข้ันตอน (ขจรศักด์ิ บัวระพันธ, 

2554) ดังน้ี  

 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมขอมูล (Preparing) เปนข้ันตอนของการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่

พรอมตอการวิเคราะหขอมูล เชน ไฟลเสียง ภาพ เอกสาร เปนตน โดยนำมาถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ

แบบคำตอคำ (transcribe verbatim)  

 ขั้นตอนที ่2 การแตกขอมูล (Segmenting) เปนขั้นตอนของการจัดระเบียบขอมูล เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการเรียกใชขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และทำการ “แตก” 

ขอมูลเปนหนวยยอย ๆ ตามความหมายเฉพาะโดยอาศัยลักษณะรวมอยางใดอยางหน่ึง  

 ขั้นตอนที่ 3 การใหรหัสขอมูล (Coding) เปนขั้นตอนที่นักวิจัยจะเลือกหนวยที่มีความหมาย 

ตรงกับประเด็นที่จะวิเคราะห  

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดหมวดหมูขอมูล (Categorizing) เปนขั้นตอนเปนการจัดกลุมขอมูลตาม

ลักษณะความสัมพันธของขอมูลเปนหนวยยอย ๆ  เพื่อประโยชนในการตอบคำถามวิจัย และเปนขอสรปุ

ของปรากฏการณที่ศึกษาได  
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 ขั้นตอนที่ 5 การหาประเด็นหลักของขอมูล (Themetizing) เปนการสรางประเด็นหลัก โดย

การจัดกลุมรหัสขอมูลที่มีลักษณะรวมหรือสัมพันธระหวางกันจะทำใหเกิดประเด็นหลักของสิ่งที่คนพบ 

10. ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง“การสงเสริมการเปนผูประกอบการขายสินคาออนไลนตามนโยบายของภาครัฐ” 

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

 รูปแบบ แนวทางการสงเสริมการเปนผู ประกอบการขายสินคาออนไลนตามนโยบายของ

ภาครัฐ พบวา ปจจุบันมีผูประกอบการขายสินคาออนไลนเพิ่มมากข้ึน เพราะสามารถทำเปนอาชีพและ

เปนอาชีพเสริมได จึงทำใหมีผูสนใจเปนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นเปนจำนวนมากทั้งที่จดทะเบียน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและไมจดทะเบียน เพื่อสงเสรมิใหมผีูประกอบการขายสินคาออนไลนจดทะเบยีน

พานิชยอิเล็กทรอนิกสตามนโยบายของภาครัฐ จึงมีความจำเปนตองจัดใหมีการอบรมใหความรูกับ

ผูประกอบการรายใหมหรือผูที่มีความสนใจในธุรกิจน้ี  

 โดยสงเสริมการสรางกลยุทธทางการตลาดหรือเสรมิเทคนิคตาง ๆ  หรือเพิ่มชองทางในการโฆษณา 

เพื่อใหผูประกอบการไดเขาถึงกลุมลูกคาเพื่อใหหลากหลายมากข้ึน เกิดประสิทธิภาพแกผูประกอบการ

ในการทำธุรกรรมออนไลน และภาครัฐควรเขาชวยเหลือดานการตลาดเพราะผูประกอบการบางราย                

ยังขาดความรูความสามารถดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะปญหาดานเงินทุน เน่ืองจากผูประกอบการ

ธุรกรรมออนไลนรายใหมหรือเพิ่งทำและผูที่ยังขาดเงินลงทุนและขาดหลักทรัพยในการคาประกันเงินกู 

ทำใหผูประกอบการที ่จะประกอบธุรกรรมออนไลนที่ตองพึ่งเงินกู นอกระบบ ตองจายดอกเบี้ยใน               

อัตรา ที่สูง อีกทั้งผูประกอบการธุรกิจออนไลนยังขาดความรูความสามารถในเรื่องภาษี มีหลายรายที่

หลีกเลี่ยงการจายภาษีและการลงทะเบียนการคา เพราะคิดวาหากมีการลงทะเบียนการคาจะตองจาย

ภาษีใหกับภาครัฐในจำนวนที่มาก แนวทางการทำธุรกิจออนไลนจะสัมฤทธิ ์ผลตองมีความชัดเจน 

กลุมเปาหมายและสินคาของตัวเอง ตองรวดเร็วตอบสนองความตองการของลูกคา เงินที่ไดก็ตอง

รวดเร็ว เพื่อจะไดมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ 

 หัวใจสำคัญของแนวทางการขับเคลื่อนครั้งน้ี คือ การคัดเลือกกลุมเปาหมายและการพัฒนาให

ตรงจุดอยางยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคาและภาครัฐตองรวมมือกันกำหนดคุณสมบตัิพื้นฐานใน            

การประกอบธุรกิจออนไลน ควรมีหลักสูตรการสงเสริมผูประกอบการอยางชัดเจน ซึ่งจะเนนเรื่อง             

การเขียนเรื่องราวใหกับผูประกอบการ รวมถึงการปรับรูปแบบการสอนใหผูประกอบการสามารถใช 

Smart Phone เพื ่อเปนเครื ่องมือในการเปดรานคาและการบริหารจัดการรานคาออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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11. อภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่อง“การสงเสริมการเปนผูประกอบการขายสินคาออนไลนตามนโยบายของภาครัฐ” 

โลกยุคปจจุบันน้ี 

 ไดมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดรับการยอมรับวามีผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินงานของธุรกจิ 

และพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกในชวง 15 ปที่ผานมา ปจจุบันคำวา “การตลาด

ดิจิทัล” (Digital marketing) ไดถูกพูดถึงบอยครั ้งในการบริหารจัดการทุกดานบางครั ้งอาจจะได           

ยินคำวา “การตลาดออนไลน” (Online marketing) หรือ “การตลาด พาณิชยอิเล็กทรอนิกส”                   

(E-Commerce marketing) หรือ “การตลาดอินเทอรเน็ต” (Internet marketing) จากการพัฒนา

เทคโนโลยี การสื่อสารผานทางออนไลนและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

อยางกวางขวาง อยางไรก็ตามชองทางการจัดจำหนายแบบใหมทางออนไลนหรือที่เรียกวา รานคา

ออนไลน ไดเริ่มวางสินคาในหลายประเภทรานคาดังกลาวและสามารถเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาด

ไดอยางรวดเร็ว จนกระทั่งถือเปนกลยุทธที่สำคัญมากสุด กลยุทธหนึ่งของรานคาปลีกที่นำมาใช                 

เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายสวนแบงการตลาด การสนับสนุนดานองคความรู เปนการรวบรวม สราง                

จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูล ไปสูสารสนเทศ 

เพื่อใหเกิด ความรู และปญญา แกผูประกอบการขายสินคาออนไลนตามนโยบายของภาครัฐ เปน                

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เรียกวา การตลาดอิเล็กทรอนิกส (electronic marketing หรือ                

e-marketing) ซึ่งสอดคลองกับ Beiermann  

 การดำเนินธุรกิจออนไลนจำเปนจะตองมีแนวทางในการสรางธุรกจิ รูปแบบ และ กระบวนการ

ในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผูประกอบการ โดยเริ่มตนจากการวางแผนออกแบบ

ธุรกิจ วางแนวทางของกิจการ กำหนดกลุมเปาหมาย เลือกแหลงสินคา และสรางความสัมพันธกับ  

แหลงสินคา ออกแบบการนำเสนอสินคาใหมีความนาสนใจ สอดคลองกับ ฝนทิพย ฆารไสว (2554) 

กลาววา ผูประกอบการตองเปนทั้งผูลงทุน และผูบริหารไปพรอม ๆ  กัน โดยเปนผูวางแผน บริหาร

จัดการ ผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน นำปจจัยตาง ๆ มาผสมผสานให เกิดสินคาใหม                

หาชองทางการทำใหเกิดผลกำไร หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตใหดีขึ ้น และนำเสนอสินคาผาน

เครือขายสังคมออนไลนที่ครอบคลุมลกูคาใหตรงเปาหมายมากทีสุ่ด สอดคลองกับ Duhe (2007) กลาว

วา เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) หมายถึง เว็บไซตที่เชื่อมโยงผูคนไว ดวยกันโดย

เว็บไซตเหลานี ้จะมีพื ้นที ่ใหผูคนเขามารู จักกันมีการใหพื้นที ่บริการเครื ่องมือตาง ๆ เพื ่อ อำนวย               

ความสะดวกในการสรางเครือขายออนไลนสำหรับเปนแหลงเผยแพรขอมูลสวนตัวบทความ รูปภาพ 

ผลงานเปนทีพ่บปะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน  
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 การอุดหนุนทางการเงินภาครัฐ ควรจายเงินชดเชยผลขาดทุนใหแกรัฐวิสาหกิจ ที่ใหบริการ

สาธารณะในรูปของเงินงบประมาณ ตามจำนวนสวนตางของราคาคาบริการที่รัฐบาลกำหนด หรือราคา

คาบริการที่รัฐวิสาหกิจกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกับตนทุนที่ไมรวมถึง คาใชจายที่ใช

ไปในการผลิตสินคาหรือใหบริการอื่นที่มิไดเปนไปเพื่อบริการสาธารณะ และคาใชจาย อันเกิดจาก               

การบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไมมีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคลองกับ ชาคริต อองทุน 

 กำหนดกฎระเบียบที่เอื้อตอการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการขายสินคา

ออนไลนควรจดทะเบียนพาณิชยตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชยใหถูกตองตามกฎระเบียบตอ               

การประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและ 

ฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อประเมนิ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราชนะ และ 3. เพื ่อเสนอแนะแนวทาง                

การพัฒนามาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราถือเปนจังหวัดที่มีความสำคัญทางดานเศรษฐกิจอันดับตน ๆ  ของ

ประเทศรวมถึงมีความหลากหลายทางดานอาชีพ และรายได ทั้งอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และ

เกษตรกรรม จึงไดทำการสำรวจ กลุมประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 399 คน เมื่อได                

ผลการสำรวจแลวจงึนำมาประเมิน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน และวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistical) โดยการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาเพื่อ

อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผล

ของ โครงการเราชนะ ใชคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ

เชิงอนุมานเปนการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) วิเคราะหคา F-test หากพบความ

แตกตางอยางมีนัยยะสำคัญจึงใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LSD หรือ Scheffe 
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ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-35 ป               

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา เปนเจาหนาที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได            

ต่ำกวา 15,000 บาท ซึ่งกลุมตัวอยางไดนำเงินที่ไดจากโครงการไปใชในการซื้อสินคาและบริการ                

มากที่สุด ไดแก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสด ของใชในชีวิตประจำวัน เครื่องดื่ม และเสื้อผาตามลำดับ 

และกลุมตัวอยางไดนำเงินที่ไดจากโครงการไปใชในการซื้อสินคาและบริการตามสถานที่เขารวม

โครงการมากที่สุด ไดแก รานอาหาร รานขายของชำ ตลาดสด รานเครื่องดื่ม และ มินิมารท/ซุปเปอร

มารเก็ตใกลบาน ตามลำดับ นอกจากนี้ ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญไดนำเงินที่ไดจากโครงการ 

ไปใช ในการซื้อสินคาและบริการครบตามจำนวน (วงเงิน) ที่ไดรับคือ มากกวา 30 วัน จากผลการ

วิเคราะหดังกลาว จึงสรุปความคิดเห็นที่มีตอโครงการไดวา การเขารวมโครงการเราชนะสามารถทำให                  

ลดคาใชจาย/บรรเทาภาระคาใชจายในครัวเรือน รองลงมาคือ รานที่เขารวมโครงการเราชนะมีผลตอ

การซื้อสินคาและบริการในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณา 2 อันดับสุดทาย พบวา สิทธิ

ครอบคลุมและความเพียงพอกับความตองการของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก COVID-19 

และการสมัครเขารวมโครงการสามารถทำไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตามลำดับ 
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   Abstract 
  
 This research study  The objectives are : 1. to assess the effectiveness of remedial 

measures and rehabilitate the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

epidemic , 2. to assess the people's satisfaction with implementing remedial measures 

and rehabilitation.  impacted by the epidemic of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) Project Rao Cha Na and 3) to suggest guidelines for the development of remedial 

measures and rehabilitate the impacts of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

epidemic, which Chachoengsao province is considered to be the most important 

province in the country's economy, including a variety of occupations and incomes, both 

industry. Tourism and agriculture have been surveyed.  People's groups in Chachoengsao 

province  a total of 399 people, when the results of the survey were then evaluated.  

to test the hypothesis  and descriptive statistics were analyzed by analyzing information 

about personal factors such as gender, age, educational level.  to describe the general 

characteristics of the sample  an analysis of public opinion data on the effectiveness of 

our project wins using mean and standard deviation. Inferential statistics are hypothesis 

testing by analyzing the relationship between the underlying variable and the 
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dependent variable. One-way ANOVA was used to analyze the F-test. If significant 

differences were found, pairwise comparisons were performed using LSD or Scheffe 

methods. 

 The results showed that  most of the participants in the assessment were 

female, age between 31-35 years old, with a bachelor's degree, vocational certificate or 

equivalent.  Working as a government officer/state enterprise officer and income less 

than 15,000 baht. The sample group used the money from the project to spend the 

most on the purchase of goods and services, namely ready-to-eat food. Daily necessities, 

fresh food, beverages and medicines/supplements, respectively. The proceeds from the 

project will be used for purchasing goods and services at participating locations the 

most, namely restaurants, fresh markets, grocery stores. Mini mart/supermarkets near 

home and beverage shops, respectively, and most of the sample groups used the 

proceeds from the project to buy goods and services within the period of spending the 

full amount (credit line). received more than 30 days, most people agree that  

participating in the project Rao Cha Na can reduce expenses / alleviate household 

expenses, followed by stores participating in the project Rao Cha Na win affects the 

purchase of goods and services in daily life.  However, there are still things that should 

be improved.  Comprehensive rights and sufficiency to meet the needs of people who 

have suffered from COVID-19 and applying to join the project can be done easily and 

quickly. hypothesis test 
 
Keywords: Covid-19 , Rao Cha Na , Chachoengsao 
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1. บทนำ 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกพบครั้งแรก

ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอูฮั ่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน จากนั้นเชื ้อไวรัสไดแพร                

กระจายไปทั่วโลกจนกระทั่งองคการอนามัยโลกไดประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหวางประเทศ     

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผานมามีผูติดเชื้อยืนยันแลวมากกวา 

129,569,284 คนใน 213 ประเทศและดินแดน มีผูเสียชีวิตจากโรคระบาดแลวมากกวา 2,830,125 คน 

และมีผูหายปวยแลวมากกวา 104,479,287 คน (วิกิพีเดีย,2564) ทั้งนี้จากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช ื ้อไวร ัส COVID-19 ดังกลาว ไดส งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั ่วโลกเปน                   

อยางมาก ประเทศไทยไดรับผลกระทบเชนเดียวกันทั้งธุรกิจในและระหวางประเทศในชวงตลอดป             

พ.ศ.2563 และตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ.2564 เชน การสงออก การทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการ

ตาง ๆ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการแสดง เปนตน ผลกระทบเหลานี้เปนถือผลสืบเนื่องจากสถานการณ             

การแพรระบาดของ COVID-19 ที ่ส งผลกระทบตอชีว ิตความเปนอยู ของประชาชนในทุกระดับ 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 3/2563 ลดลงรอยละ 6.4 และไตรมาสที่ 4 ลดลงรอยละ     

4.2 และยังไดมีผลกระทบตอการจางงานโดยมีอัตราการวางงานในไตรมาสท่ี 4 รอยละ 1.86 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1.0 ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีกอน โดยเฉลี่ยท้ังป พ.ศ.2563 มีผูวางงาน 6.5 แสนคน (สำนักงาน

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) นอกจากนี้ ธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมไดรับ

ผลกระทบอยางเห็นไดชัด โดยจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ ตั้งแตเดือน ม.ค. - ต.ค.2563 รวมทั้งสิ้น 

6,692,775 คน เทียบกับป 2019 ท่ีมียอด 32,582,548 คน ลดลงไปถึง -79.46 % เฉพาะนักทองเท่ียว

จากประเทศจีน ลดลงไปถึง 86.64% สาเหตุหลักมาจากการปดประเทศ ทำใหสายการบินตาง ๆ ไม

สามารถข้ึนบินไดตามปกติ (ทรูไอดี, 2563) 

 จากผลกระทบที่เกิดขึ ้นดังกลาว รัฐบาลจึงไดมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื ่อเยียวยาและ                

ฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชวยกระตุน 

การใชจายของประชาชนและชวยเหลือผูประกอบการรายยอย อาทิ โครงการชอปดีมีคืน โครงการ                

เราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ มาตรการการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค 

มาตรการชวยเหลือเยียวยากลุมอาชีพอิสระ กลุมเปราะบาง และเกษตรกร ฯลฯ มาตรการดังกลาวถือ

ไดวาเปนแรงสนับสนุนใหเกิดการกลับมาของการขยายตัวอยางชา ๆ ของอุปสงคภายในประเทศ ทั้งนี้ 

หลายโครงการไดรับความสนใจและตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการเราเที่ยว

ดวยกัน โครงการคนละครึ ่ง และโครงการเราชนะที ่ไดร ับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

จนกระท่ังตองการใหมีการขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไป  
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 ซึ่งโครงการเราชนะ เปนสวนหนึ่งของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร 

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั ้งแต ป พ.ศ. 2563 ซึ ่งมีเปาหมายเพ่ือ  

ชวยเหลือและฟนฟูประชาชนที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 โดยมีกลุมเปาหมายที่คลายคลึงและแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของโครงการ                  

จึงเปนที่นาสนใจวาโครงการนี้ดำเนินการผานระยะเวลาหนึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทามกลางสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ไดอยางเหมาะสมหรือไม เพราะ

นอกจากจะมีกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนหลายภาคสวนแตขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษวิจารณ

โครงการนี้เชนเดียวกัน  

 โครงการเราชนะมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือดวยการลดภาระคาครองชีพ ใหแก

ประชาชน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย               

การสนับสนุนวงเงินชวยเหลือใหแกประชาชน เพื่อเปนการลดภาระคาครองชีพและเกิดการนำไปใช             

เพื่อการใชจายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายสาธารณูปโภคที่จำเปนและ

คาใชจายสำหรับการเดินทาง อันจะกอใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกันจำนวน

ประมาณ 31.1 ลานคน วงเงินไมเกิน 3,500 บาทตอคนตอเดือน เปนระยะเวลา 2 เดือน ระหวางเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ลานบาท (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 

2563) 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะมุงใหความสนใจในโครงการเราชนะ กลาวคือ สามารถการบรรลุผล

วัตถุประสงคของโครงการที่ไดกำหนดไวมากนอยเพียงใด สามารถนำไปสูผลลัพธระยะยาวที่คาดหวัง            

ไดหรือไม และในการดำเนินโครงการไดเกิดปญหาอุปสรรคหรือผลกระทบหรือไม อยางไร 

2. วัตถุประสงคของการประเมิน 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราชนะ พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินมาตรการเยียวยาและฟนฟู

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราชนะ พื้นท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเราชนะ พ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 3.1 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ 

 3.2 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา และรายได 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2 สมมติฐานการวิจัย 

 H1: อาย ุ(X1) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ (Y) 

 H2: ระดับการศึกษา (X2) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนประสิทธิผลของโครงการเรา 

ชนะ (Y) 

 H3: รายได (X3) มีผลตอความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ (Y) 

• การส ุ มต ัวอย าง (Sampling Design) โดยใช การส ุ มต ัวอย างแบบหลายข ั ้นตอน 

Multistage Sampling) ซึ่งเลือกพื้นที่ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) ท้ังนี้ กำหนดจำนวน

ของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ดวยวิธีของ Taro Yamane โดยการใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางท่ี

กำหนด  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท่ี 0.05 ทั้งนี้ จากจำนวนประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ สำรวจเมื่อป พ.ศ. 2561) ซึ่งไดคำนวนดวยวิธีการขางตน สามารถกำหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากประชากร จำนวน 715,009 คน ไดขนาดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 399 คน   
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• วิธีการเก็บขอมูล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน โดยอาศัย Google Form ในการสราง

แบบสอบถามออนไลน และสง คิวอารโคด (QR CODE) หรือลิงค (Link) เพื่อจัดสงไปยังกลุมตัวอยาง

เพ่ือตอบแบบสอบถาม  

• เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนขอคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได 

 สวนท่ี 2 เปนขอคำถามเก่ียวกับขอมูลการเขารวมโครงการเราชนะ 

 สวนท่ี 3 เปนขอคำถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ โดยใชมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายความวา มากท่ีสุด 

   4 หมายความวา มาก 

   3 หมายความวา ปานกลาง 

   2 หมายความวา นอย 

   1 หมายความวา นอยท่ีสุด  

 3.3 การวิเคราะหขอมูล 

• สถิติเชิงบรรยาย  

 -  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดใชความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

 - การว ิ เคราะห ข อม ูลการเข าร วมโครงการใช ความถ่ี (Frequency) และค าร อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

 - การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะดวยกัน

ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้ ไดกำหนดเกณฑแปล

ความหมายคาเฉลี่ยของความเห็นในแตละขอคำถามออกเปน 5 ระดับ โดยมีความกวางของชั้น 0.5 ดังนี้ 

  4.50 – 5.00 คะแนน แปลความวา ระดับมากท่ีสุด  

  3.50 – 4.49 คะแนน แปลความวา ระดับมาก  

  2.50 – 3.49 คะแนน แปลความวา ระดับปานกลาง  

  1.50 – 2.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอย  

  1.00 – 1.49 คะแนน แปลความวา ระดับนอยท่ีสุด  



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการเราชนะ กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
    1460  

• สถิติเชิงอนุมาน  

 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม                  

ไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตนที่มีมาตรวัดแบบกลุมหรือแบบอันดับที่มี 3 รายการขึ้นไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได กับตัวแปรตามแบบชวง/อัตราสวน คือ ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผล

ของโครงการเราชนะ ซึ่งไดทำการรวมขอคำถาม จำนวน 10 ขอ ที่มีมาตรวัดแบบอันดับเขาดวยกัน              

จึงกลายเปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) ทั ้งนี้ ไดว ิเคราะหคา F-test                

หากพบความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญจึงใชการเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีการของ LSD หรือ 

Scheffe 

4. ผลการศึกษา 

• กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.9 อายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 18.8 

และ 41-45 ป รอยละ 14.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 49.9 เปน

เจาหนาท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 25.8 และมีรายไดระหวาง ต่ำกวา 15,000 บาท รอยละ 45.6 

• กลุมตัวอยางไดนำเงินที่ไดจากโครงการไปใชในการซื้อสินคาและบริการมากที่สุด ไดแก 

อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสด ของใชในชีวิตประจำวัน เครื่องดื่ม และเสื้อผาตามลำดับ  

• กลุมตัวอยางไดนำเงินที่ไดจากโครงการไปใชในการซื้อสินคาและบริการตามสถานที่เขา

รวมโครงการมากที่สุด ไดแก รานอาหาร รานขายของชำ ตลาดสด รานเครื่องดื่ม และ มินิมารท/

ซุปเปอรมาเก็ตใกลบาน ตามลำดับ 

• กลุมตัวอยางสวนใหญไดนำเงินที่ไดจากโครงการไปใชในการซื้อสินคาและบริการใน

ระยะเวลาท่ีใชจายเงินครบตามจำนวน (วงเงิน) ท่ีไดรับมากกวา 30 วัน รอยละ 55.1 

• เมื่อพิจารณาความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ โดยการเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยพบวา 2 อันดับแรก ไดแก การเขารวมโครงการเราชนะสามารถทำใหลดคาใชจาย/บรรเทา

ภาระคาใชจายในครัวเรือน รองลงมาคือ รานท่ีเขารวมโครงการเราชนะมีผลตอการซ้ือสินคาและบริการ

ในชีวิตประจำวัน ในสวน 2 อันดับสุดทาย ไดแก สิทธิ์ครอบคลุมและความเพียงพอกับความตองการ 

ของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก COVID-19 และการสมัครเขารวมโครงการสามารถทำได

อยางสะดวก รวดเร็ว ตามลำดับ 

• ขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการเราชนะ เมื่อพิจารณาโดยการเรียงลำดับจากจำนวน

การตอบ (ความถ่ี) และรอยละ พบวา 3 อันดับแรก ไดแก ควรเพิ่มจำนวนผูที่ไดรับสิทธิ์ รองลงมาคือ 

ควรเพ่ิมวงเงินของแตละสิทธิ ์และประชาชนไดรับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน 
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• การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล (อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได) กับตัวแปรตาม คือ ความเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและนำมาสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาภายใตสมมติฐานทั้งหมด 3 

สมมติฐาน ทั้งนี้ การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานไดใชการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ย 

(One-way ANOVA) ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 อายุมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะ 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน (อายุไมเกิน 25 ป อาย ุ26-40 ป อาย ุ41-55 ป และอายุ 56 ป 

ขึ้นไป) มีคาเฉลี่ยความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ             

ท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ อายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะแตกตางกัน 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 11.080 3 3.693 6.855 .000 

Within Groups 212.814 395 .539   

Total 223.894 398    

หมายเหตุ: *p <.05 

 เมื่อพิจารณาความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธี Scheffe พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน                  

25 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะแตกตางกันกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-55 ป

และกลุ มตัวอยาง 56 ปขึ ้นไป และกลุ มตัวอยางที ่มีอายุ 26-40 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล                  

ของโครงการเราชนะแตกตางกันกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-55 ป อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่มี           

อายุไมเกิน 25 ป กับอายุ 26-40 ป และอายุ 26-40 ปกับอายุ 56 ป ขึ้นไป และ 41-55 ป กับอายุ                

56 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 2:  ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามอายุเปน                

รายคูโดยวิธี Scheffe 

อายุ 𝑿𝑿� 
ไมเกิน 25 ป 24-40 ป 41-55 ป 56 ป ขึ้นไป 

3.18 3.35 3.62 3.65 

ไมเกิน 25 ป 3.18 - 0.17 0.44* 0.47* 

26 - 40 ป 3.35 - - 0.27* 0.30 

41 - 55 ป 3.62 - - - 0.32 

56 ป ข้ึนไป 3.65 - - - - 
 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหและประเมินผลมาตรการเยียวยาและฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการเราชนะ กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
    1462  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของ      

โครงการเราชนะ พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน (ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 

และสูงกวาปริญญาตรี) มีคาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน                

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กลาวคือ ระดับการศึกษาที ่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 3: ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  

 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 6.978 2 3.489 6.370 .002 

Within Groups 216.915 396 .548   

Total 223.894 398    

หมายเหตุ: *p <.05 

 เมื่อพิจารณาความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธี Scheffe พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีกับกลุ มตัวอยางที ่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล                 

ของโครงการเราชนะแตกตางกัน อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรีกับ

กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี             

ความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 4: ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามระดับ

การศึกษาเปนรายคูโดยวิธี Scheffe 

ระดับการศึกษา 𝑿𝑿� 
ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

3.52 3.33 3.69 

ต่ำกวาปริญญาตร ี 3.52 - 0.19 0.17 

ปริญญาตร ี 3.33 - - 0.36* 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.69 - - - 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 รายไดมีผลตอความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ             

เราชนะ พบวา กลุ มตัวอยางที ่ม ีรายได แตกตางก ัน (15,000-25,000 บาท 15,000-25,000 บาท                  

25,001- 35,000 บาท และ 35,001 บาทขึ้นไป) มีคาเฉลี่ยของความเห็นตอประสิทธิผลของโครงการ  

เราชนะแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ รายไดแตกตางกันมีความคิดเห็น  

ตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 5: ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  

 Sum of Squares df Mean Square F p 

Between Groups 6.547 3 2.182 3.966 .008 

Within Groups 217.347 395 .550   

Total 223.894 398    

หมายเหตุ: *p <.05 

 เมื ่อพิจารณาความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี Scheffe พบวามีเพียงกลุ มตัวอยางที ่มี                 

รายไดต่ำกวา 15,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายได 25,001-35,000 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล

ของโครงการเราชนะแตกตางกัน อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ำกวา 15,000 บาท กับ กลุม

ตัวอยางที่มีรายได 15,000-25,000 บาท รายได 25,001-35,000 บาท และรายได 35,001 บาทขึ้นไป 

มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน และกลุ มตัวอยางที ่มีรายได                  

15,000-25,000 บาท กับกลุมตัวอยางที่มีรายได 35,001 บาทขึ้นไป  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล  

ของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน รวมถึงกลุมตัวอยางที ่มีรายได 25,001-35,000 บาท กับกลุม

ตัวอยางมีรายได 35,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 6: ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโครงการเราชนะตามรายได

เปนรายคูโดยวิธี Scheffe 

รายได 𝑋𝑋� 

ต่ำกวา  

15,000 บาท 

15,000 – 

25,000 บาท 

25,001 – 

35,000 บาท 

35,001 บาท

ขึ้นไป 

3.48 3.34 3.84 3.43 

ต่ำกวา 15,000 บาท 3.48 - 0.14 0.36 0.05 

15,000 – 25,000 บาท 3.34 - - 0.50* 0.09 

25,001 – 35,000 บาท 3.84 - - - 0.41 

35,001 บาทข้ึนไป 3.43 - - - - 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบวา โครงการเราชนะนั้น อาจจะมีองคประกอบบางสวนของโครงการท่ีตอง

ปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ควรเพ่ิมจำนวนผูท่ีไดรับสิทธิ  

2) ควรเพ่ิมวงเงินของแตละสิทธิ  

3) ควรใหประชาชนไดรับสิทธิอัตโนมัติโดยไมตองลงทะเบียน  

4) ควรขยายระยะเวลาในการใชสิทธิ์  
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5) ปรับปรุงแอปพลิเคชัน “เปาตังค” และ “ถุงเงิน” ใหมีความเสถียร  

6) ควรเพิ่มสิทธิ์เขารวมโครงการใหมีความเพียงพอกับความตองการของประชาชนที่ไดรับ

ความเดือดรอนจาก COVID-19  

7) ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการสมัครเขารวมโครงการใหสามารถทำไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว 
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กรณีศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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     บทคัดยอ 
 

การวิจัย การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

กรณีศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา 2) เพื ่อศึกษารูปแบบการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) เพื่อ

วิเคราะหแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการศึกษาขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม 

คือ 1. ผูบริหาร จำนวน 2 คน 2. เจาหนาที่ประกันคุณภาพ จำนวน 9 คน 3. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ             

การรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ จำนวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ 

เจาะจง (Purposive Sampling) แลวนำมาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห

เนื ้อหาโดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ สรุปเปนแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีใน               

การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

ผลการศึกษาพบวา  

1) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา พบวา มี

การดำเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 

คือ 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ              

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: saranphat.sa@ssru.ac.th 
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5. การบริหารจัดการมีรูปแบบการดำเนินงานดวยแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมมิ่ง (PDCA Cycle)  

และดำเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่ไดวางไวตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

2) ผลการศึกษารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา หนวยงานมีการดำเนินงานที่คลายคลึงกันตามระบบและ              

กลไกของมหาวิทยาลัย สรุปสาระสำคัญออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1. การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ประกันคุณภาพ 2. การมีทิศทางการดำเนินงานรวมกันจะสงใหผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน                 

3. การติดตามผลการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองเกิดจากการรับรูขอมูลที่ตรงกันระหวาง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และ 4. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)   

3)  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีพัฒนามีรูปแบบท่ีชัดเจนมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับรปูแบบในครั้งแรกโดยจะประกอบดวย  

1. การวางแผน ควรมีการวางแผนการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือ               

ใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเกิดความเขาใจของการทำงานมากขึ้นและสงผล                 

ใหเกิดทัศนคติท่ีดีในงานประกันคุณภาพ 2. ดานการดำเนินงาน ทุกฝายควรมีสวนรวมในการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพ 3. การติดตามผลการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตองเกิดจากการรับรูขอมูล               

ที่ตรงกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 4. ดานการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไป

พัฒนา/ปรับปรุง จะชวยสะทอนประสิทธิภาพของการดำเนินงานเพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  5. การจัดเก็บขอมูล หากมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ดีจะชวย              

ใหการทำงานสะดวกรวดเร็ว และงายขึ้น และ 6.การสื่อสาร/การเผยแพรขอมูล ชองทางการสื่อสาร           

และการเผยแพรของขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพท่ีหลากหลาย เปนปจจัยสำคัญท่ีชวยใหองคการ

ขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย  

 

คำสำคัญ : การพัฒนา รูปแบบการดำเนินงาน  ประกันคุณภาพ 
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1. บทนำ  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545                     

ไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                

ทุกระดับ โดยกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เพื ่อพัฒนาคุณภาพผู เรียนและสงเสริมศักยภาพการศึกษาไทยทุกระดับ ซึ ่งตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและ                 

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 ระบุวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยใหถือวาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ตองดำเนินการและ              

พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทำรายงานประจำป ซ่ึงเปนการรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

สถาบันหรือหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ                     

1) ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 2) ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 

และ 3) ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) (สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 

2560) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาการประกันคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย  

 การประกันคุณภาพเปนกระบวนการบริหารจัดการท่ีจะชวยยกมาตรฐานของสถาบันการศึกษา

ใหไดมาตรฐานตามที่กำหนดไว โดยเชื่อวาหากสถาบันการศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพที่มี            

การวางระบบที่ถูกตองจะสงผลใหการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษามีคุณภาพที่ดี (กัลยาณี              

รัตนวราหะ , 2557)  

• ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกตั ้งแตการวางระบบคุณภาพ                  

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ               

ของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดย

สถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด และใหถือวาเปนกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการ

อยางตอเนื่องทุกป 

 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”  กำหนดให

สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป 
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 จากสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทำใหสถานศึกษา

จะตองมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยางเปน

ระบบซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)                  

2) ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และ 3) ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ (Quality 

Assessment)  

 ในป พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา ไดกำหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 

   ในปจจุบ ันผลกระทบของกระแสโลกาภิว ัตนที ่เก ิดขึ ้นอยางรวดเร ็วสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจำกัดของทรัพยากร และ  

ความตองการแรงงานที ่มีศักยภาพสูงขึ ้นทำใหคุณภาพการศึกษามีความสำคัญอยางยิ ่งที ่จะชวย            

สะทอนถึงคุณภาพของคน ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญยังพบวามีความเหลื่อมล้ำและความแตกตางกัน           

เปนอยางมาก คือ ดานงบประมาณ ดานคุณภาพ ดานบุคลากร และดานผูเรียน ปจจัยเหลานี้ลวน              

สงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาทั ้งสิ ้น อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหาร                    

จัดการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเอง รวมไปถึงคุณภาพของผูเรียน ทำใหการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาจึงมีความแตกตางกัน (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2554) สถาบันการศึกษาจึงมีความจำเปนที่จะตองสราง

ความมั่นใจใหแกสังคมเพื่อใหรับรูวาสามารถพัฒนาองคความรู และผลิตบัณฑิต (สำนักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา, 2560) ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกำหนดไว อีกท้ังยังมีความสามารถ

ในการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได (ศศิธร บัวทอง , สุวพร เซ็มเฮง และ คมศร วงษรักษา (2555) 

 จากสภาพการณปจจุบันจะเห็นวาสถาบันการศึกษาที่มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีจะ                

ตองมีการพัฒนาภายในสถาบันที่เปนระบบและมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ทุกป และมีผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562  

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป แตยังคงพบวา ยังไมมีรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ ที ่ชัดเจนกระบวนการดำเนินงานบางอยางยังเกิดความยุ งยากและซับซอน สงผลให                  

เกิดปญหาในการรายงานผลและการรวบรวมขอมูลแตละฝายไมตรงกัน ซึ ่งสวนหนึ่งเกิดจากผูมี                 

สวนเกี่ยวของในการรายงานผลบางกลุมยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ หาก

สถาบันการศึกษามีรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ที ่มี
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เสถียรภาพจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสถาบันการศึกษา  ดังนั้น แนวทางในการพัฒนารูปแบบจึงเปน

วิธีหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 ทั้งนี้จากปญหาที ่เกิดขึ ้น ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน                 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื ่อให

สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรูปแบบการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำไปใชเพื่อใหกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

ของสถาบันศึกษาเกิดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน      

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. คำถามของการวิจัย 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

สวนสุนันทา ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีแนวทางเปนอยางไร 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                    

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 4.1 ขอบเขตวิจัยดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั ้งนี ้มุ งศึกษาการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                 

ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีขอบขายเนื ้อหาที ่ศึกษา ไดแก แนวคิด                   

ทฤษฎ ีและงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ 
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 4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

  4.2.1 ผูบริหาร/ผูอำนวยการ 

  4.2.2 เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ  

  4.2.3 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ  

 4.3 ขอบเขตดานเวลา 

  ดำเนินการในระหวางเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

 4.4 ขอบเขตดานสถานท่ี 

  ขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. ประโยชนที่จะไดรับ 

1. ไดศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา 

2. ไดรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ไดแนวทางการการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

6. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

  Keeves (1988 อางถึงใน ปยานันต  บุญธิมา, 2560:14 ) ไดกลาวถึงรูปแบบท่ีใชประโยชนได 

ควรจะมีขอกำหนด (Requirement) 4 ประการ คือ 

 1) รูปแบบ ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship) 

มากกวาความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 

 2) รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได                 

โดยการสังเกต ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

 3) รูปแบบ  ควรจะตองระบุหรือชี ้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื ่องที ่ศึกษา นอกจาก                  

รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอภิปรายปรากฏการณไดดวย 
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 4) รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปร                 

ในลกัษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายความในเรื่องท่ีกำลังศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบ 

 Willer (1986 อางถึงใน จุฑามาศ พันสวรรค, 2562 : 8 ) ไดกลาวถึงขั ้นตอนการพัฒนา

รูปแบบ โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1. การสรางรูปแบบ (Construct)  

2. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ  

 ประจวบ หนูเลี ่ยง, เดน ชะเนติยัง, และนวลพรรณ วรรณสุธี (2558)  กลาววา การพัฒนา

รูปแบบ หมายถึง การทำใหสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งการกระทำ หรือการดำเนินการอยางใดอยางหนึ ่งดีข้ึน                       

มีคุณภาพมากขึ ้นโดยผานกระบวนการวิธีการและเทคนิคที่เปนระบบและตอเนื ่องอันมีผลทำให                     

การกระทำ หรือการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ (Efficiently) ประสิทธิผล (Effectively) ทำ ใหผลงาน

หรือผลผลิตมีคุณภาพเปนท่ีนาพึงพอใจมากข้ึน 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดใหความหมายของ “การประกัน

คุณภาพการศึกษา” คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา              

ของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบ                  

การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่น ให              

แกผู มีสวนเกี ่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั ้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ                  

ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

 ปยานันต บุญธิมา (2561) กลาววา การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล              

การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษา             

หรือหนวยงานตนสังกัด เพื ่อสรางความมั ่นใจใหกับผู มีส วนไดสวนเสียวาการดำเนินการของ                     

สถานศึกษามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 

 จำนงค  จั่นวิจิตร (2559) กลาววา การดำเนินการประเมินผล และการตรวจสอบติดตาม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 8 ขั ้นตอน 1) กำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพ
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ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563) ไดให

ความหมาย การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย เปนการใหความหมายในเชิงคุณภาพวาหนวยงานในมหาวิทยาลัย             

ปฏิบัติงานในระดับดีมากนอยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกลาวหรือไม โดย                

การเขียนเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้และผลการ

ประเมินเทียบกับเกณฑโดยมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เปนการประเมินผลและ                 

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ที่ประกอบดวยการประเมินผล การติดตาม และการตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อใหไดคุณภาพ             

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว 

        ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553        

ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และ            

ความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก อีกทั ้งทำใหสาธารณชนมั่นใจไดวาสถาบันการศึกษาสามารถสรางบัณฑิตที ่มีคุณภาพ 

(สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) โดยมีหลักการสำคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ 

1. เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ

หลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

2. ครอบคลุมปจจัยนำเขาและกระบวนการซึ่งสามารถสงเสริมและนำไปสูผลลัพธของการ

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย การประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

4. ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5. เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกำหนดและเปนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เพ่ือไมใหเปนการทำงานซ้ำซอนเกินความจำเปน 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนารูปแบบการดำเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

กรณีศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
    1474  

 แนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมม่ิง (PDCA Cycle) 

 PDCA เปนแนวคิดหนึ ่งที ่ไมไดใหความสำคัญเพียงแคการวางแผน แตแนวคิดนี ้เนนให                  

การดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบโดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แนวคิด PDCA              

ไดร ับการพัฒนาขึ ้นเปนครั ้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ ่งถือเปนผู บุกเบิกการใชสถิติสำหรับ             

วงการอุตสาหกรรม และตอมาวงจร PDCA ไดเปนที่รู จักอยางแพรหลายมากขึ้น โดย W.Edwards 

Deming ไดนำมาเผยแพรใหเปนเครื ่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ จึงมีอีกชื ่อหนึ ่งวา 

“Deming Cycle” 

 Dr. William Edwards Deming เชื่อวา แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน เปน

การกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อสรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การใหการบริการดีหรือ              

ทำใหกระบวนการทำงานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุกๆสาขาวิชาชีพแมกระทั่งการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของมนุษย  ซ่ึงประกอบดวย 

 Plan  = เปนกระบวนการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงคของงานและเปาหมายใน                 

การทำงาน ซ่ึงอาจจะจัดทำเปนเอกสารข้ันตอนและวิธีการทำงานไวซ่ึงอาจจะมีระยะเวลาในการทำงาน 

จึงจำเปนท่ีตองมีการวางแผนการทำงาน เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและทันเวลาท่ีกำหนด  

 Do = เปนการทำงานตามแผนงานที่ไดวางไว โดยทำการศึกษาถึงวิธีการที ่ดีที ่สุดในการ            

ทำงานเพื่อนำมาใชในการทำงานใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งระหวางการทำงานควรมีการเก็บขอมูล                  

ท่ีสำคัญเพ่ือนำไปแกไข ปรับปรุงในการทำงานครั้งตอไป 

 Check  = เปนการตรวจสอบการทำงานที่ไดทำไปแลววาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว

หรือไม โดยจะใชเครื ่องมือในการชวยตรวจสอบ เชน ผลการทำงานเมื ่อเทียบกับงานครั ้งกอน 

ระยะเวลาตามเปาหมาย คุณภาพของงานหรือขั้นตอนการทำงาน ซ่ึงการตรวจสอบการทำงานควรมี

การบันทึกขอมูลเพ่ือนำไปปรับปรุงและแกไขในการทำงานครั้งตอไป 

 Action = เปนการตรวจสอบการทำงาน ซึ ่งหากพบวามีขอบกพรองควรแกไขทันทีหรือ           

ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว โดยทำการคนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและใชวิธีการแกไขที่ดีที่สุดเพื่อไมให            

เกิดปญหาซ้ำอีก และควรมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอยูเสมอเพ่ือใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ 

 จำนงค  จั่นวิจิตร (2559)  กลาววา วงจรพัฒนาคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) เปนเทคนิคท่ี

ผูบริหารสวนใหญนิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะเปนกระบวนการที่มีการตรวจสอบอยูตลอดเวลา 

ตั ้งแตขั ้นตอนวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั ้นตอนที่วางไว (Do) การตรวจสอบหรือ                

การประเมิน (Check) และนำผลการประเมินยอนกลับไปทบทวนปรับปรุงแกไขวางมาตรฐาน / 

มาตรการกำหนดขั้นตอนใหม (Act) เพื่อการดำเนินงานตอไป วงจรพัฒนาคุณภาพของเดมิ่งสามารถ

นำไปใชไดทุกข้ันตอนทุกงานและสอดรับกันไดอยางตอเนื่อง 
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7. วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุมคือ 1.ผูบริหาร จำนวน 2 คน 2. เจาหนาท่ี

ประกันคุณภาพ จำนวน 9 คน 3. เจาหนาที ่ที ่ร ับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานประกัน            

คุณภาพ ระดับคณะ จำนวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ

ขอมูลเชิงลึก ตั ้งแตเดือน มีนาคม 2564 ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 และไปดำเนินการวิเคราะห                  

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ  หากเปนขอมูลท่ีสอดคลองกัน             

หรือคลายคลึงกัน สรุปรวบรวมเปนขอมูลในกลุมหรือชุดเดียวกัน รวมถึงขอมูลขอเสนอแนะและแนว

ทางการปรับปรุง 

8. ผลการศึกษา  

 8.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา พบวา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ตองดำเนินการ                  

และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานจัดการศึกษามีแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพเปน                

ไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การ

ผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การ

บริหารจัดการ โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง PDCA ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

คือ  

  1. P =  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

  2. D = การดำเนินงานและเก็บขอมูล 

  3. C = การตรวจสอบ หรือประเมินผลการดำเนินงาน 

  4. A = นำผลการประเมินการทำงานไปทบทวนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและแกไข 

 8.2 ผลการศึกษารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  8.2.1 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

  ผลการศึกษา สรุปสาระสำคัญออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1) ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 2) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 3) การติดตาม

ผลการดำเนินงาน และ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไดดังนี้ 
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 •  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 

 จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่ประกันคุณภาพทุกหนวยงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ              

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปนอยางดี สามารถใหคำปรึกษา คำแนะนำแก

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานได  แตพบวามีผูปฏิบัติงานบางสวนยังขาดความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ทำใหขอมูลการรายงานไมครบถวน 

 • การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 

 จากการศึกษาพบวา หนวยงานสวนใหญมีรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดยผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานทุกฝายจะประชุมรวมกันเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานเพื ่อใหการ

ดำเนินงานของหนวยงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยนำขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการของผลการตรวจประเมินในปท่ีผานมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

 • การติดตามผลการดำเนินงาน 

 จากการศึกษาพบวา ทุกหนวยงานมีรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานทุกภาคการศึกษา 

ตามปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางสวนจะพบปญหาการรับรูขอมูลระหวางผูบริหาร 

และผู ปฏิบัติงานไมตรงกัน สงผลตอการขับเคลื ่อนการดำเนินงานของหนวยงานที ่ควรเปนไป                    

อยางตอเนื่อง ชองทางการติดตอสื่อสาร 2 ชองทางที่ใชมากที่สุด คือ 1.ทางบันทึกขอความในระบบ                 

e-office ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดใหเสนทางของบันทึกขอความผานคณบดี รองคณบดีฝายตาง ๆ 

และผู ท ี ่ เก ี ่ยวของในการรายงานตัวบงชี้ 2. ชองทางออนไลน ไดแก Line official และ email                     

การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจะเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลใน Google drive แตยังพบ

ปญหาวา ผูรับผิดชอบการรายงานนำสงขอมูลลาชา ไมตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  และขอมูลของ

คณะกับมหาวิทยาลัยยังไมเชื่อมโยงกัน  

 • การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 จากการศึกษาพบวา  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่หนวยงานสวนใหญ

ดำเนินการผูบริหารและผูปฏิบัติทุกฝายจะรวมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ โดย

ผูบริหารมีสวนรวมกับเจาหนาที่ในการตรวจสอบ และเขียนรายผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งป

การศึกษา  
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 8.2.2 สภาพปจจุบันของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร 

 จากการศึกษาสภาพปจจุบัน ของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา 

 •   ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับประกันคุณภาพของบุคลากร 

 จากการสัมภาษณบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร พบวา ผูที่รับผิดชอบการรายงานผลการ

ดำเนินงานสวนใหญของคณะศิลปกรรมศาสตรมีความเขาใจในการรายงานของตัวบงชี ้ที ่ตนเอง

รับผิดชอบ และวิธีการคิดคำนวนเปนอยางดี เนื่องจากผุที่รายงานสวนใหญเปนผูที่เคยรายงานอยูแลว 

จึงมีความเขาใจรูปแบบการดำเนินงาน แบบฟอรมและการรายงานตาง ๆ สวนเจาหนาที่ประกัน

คุณภาพมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑประกันคุณภาพเปนอยางดี สามารถอธิบาย และให

คำปรึกษาแกผูรายงานแตละตัวบงชี้ได  

 •    ดานการวางแผนการดำเนินงาน / การมีสวนรวม 

 จากการสัมภาษณบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร พบวา การชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับ

ประกันคุณภาพ ระดับคณะ เพื่อใหทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน และเปาหมายที่ชัดเจน รวมถึง               

การมีสวนรวมจากทุก ๆ ฝายจะทำใหการดำเนินงานตางๆขับเคลื่อนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 •    ดานการติดตามผลการดำเนินงาน 

 จากการศึกษา พบวา การติดตามผลการดำเนินงานที ่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองเกิดจาก             

การรับรูขอมูลที่ตรงกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนระบบ ซึ่งคณะ                 

ยังขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบริหารในการติดตามผลการดำเนินงาน  

 •    การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 ผลจากการวิเคราะหพบวา ในการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตั้งแตตน ยังขาด               

การดำเนินงานที่เปนระบบสงผลใหขาดความเชื่อมโยงของขอมูลของแตละกิจกรรม  และขอมูลใน                

การรายงานแตละตัวบงชี้ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมภาษณ 

 1. ควรเพ่ิมความถ่ีในการติดตามผลการดำเนินงาน  

 2. ควรมีการจัดประชุม เพื่อพูดคุยกันระหวางผูที่รับผิดชอบการรายงาน หรือจัดในรูปแบบ     

กลุม KM ทำใหเกิดการแบงปนขอมูลในการรายงานของแตละตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบการรายงาน

มองเห็นความเชื่อมโยงของการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ท่ีมีความสัมพันธกันทุก ๆ ดาน 
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 3. ควรมีการจัดเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

เหมือนกับระดับหลักสูตร 

 4. ควรมีคลังขอมูล (Data) ท่ีเชื่อมโยงขอมูลกับทุก ๆ ฝาย 

 8.3  แนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ          

 จากการศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ

ขอเสนอแนะของผุบริหารที่ใหมีการเพิ่มเติมขอมูลของรูปแบบเพื่อแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงท้ัง

บุคลากรที่เกี่ยวของและขอมูลตาง ๆ ของการประกันคุณภาพใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การติดตาม 

ผลการดำเนินงานที่เปนระบบ ผูวิจัยจึงไดดำเนินการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย  

1. ดานการวางแผน  ควรมีการวางแผนการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรท่ี

เกี่ยวของ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หัวหนาสาขา/อาจารย หัวหนาสำนักงาน หัวหนาฝาย และเจาหนาท่ี              

สายสนับสนุนทุกคน ซึ่งหากมีการวางแผน พูดคุยทิศทางการดำเนินงานตั้งแตตน และทำใหการ

ดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั ้งเกิดความเขาใจของการทำงานมากขึ ้นและสงผลให             

เกิดทัศนคติท่ีดีในงานประกันคุณภาพเพราะงานประกันคุณภาพเก่ียวของกับทุกคน 

2. ดานการดำเนินงาน ทุกฝายควรมีสวนรวมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามแนวทาง

การดำเนินงานตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 5 องคประกอบ 

คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                

และ 5) การบริหารจัดการ   

3. ดานการติดตามผลการดำเนินงาน  การติดตามผลการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ตองเกิดจากการรับรูขอมูลที่ตรงกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีการติดตามการดำเนินงาน

ตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยมีผูบริหารคอยกำกับดูแลผูปฏิบัติงานทุกฝาย เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อมโยง

สัมพันธกัน เพ่ือใหการดำเนินงานขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง   

4. ดานการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง การประเมิน

คุณภาพจะชวยสะทอนประสิทธิภาพของการดำเนินงานตั้งแตเริ ่มตนจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการวา                  

ที่ผานมาผลของการดำเนินงานเปนอยางไร เพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ  

5. การจัดเก็บขอมูล หากมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถเก็บขอมูลการดำเนินงานท่ี

เชื่อมโยงกับทุกๆฝายของคณะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไดแก ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส               

e-office และระบบฐานขอมูล (Database system) จะชวยใหการทำงานสะดวกรวดเร็ว และงายข้ึน 

ซ่ึงการมีฐานขอมูลท่ีดี ขอมูลถูกตองจะสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 
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6. การสื่อสาร/การเผยแพรขอมูล  การมีชองทางการสื่อสารและการเผยแพรของขอมูล

เก่ียวกับการประกันคุณภาพท่ีหลากหลายชองทาง ท้ังทางสื่อออนไลน หรือการเผยแพรคูมือการประกัน

คุณภาพ เปนสิ่งสำคัญและสงผลใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเกิดการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับ

ประกันคุณภาพเพิ ่มมากขึ ้น และหัวใจหลักที ่จะทำใหองคการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน คือ                    

การสื่อสาร จึงถือไดวาการสื่อสารเปนปจจัยสำคัญหนึ่งขององคการที่ชวยใหองคการขับเคลื่อน อีกท้ัง

เปนเสียงสะทอนกลับมายังองคการเพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

9. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำมาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันการศึกษา 

 จากการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันการศึกษา พบวา ดำเนินงาน

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การ    

ผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การ

บริหารจัดการ รวมถึงมุงเนนการดำเนินงานดวยแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมม่ิง (PDCA Cycle) 

คือ 1.การวางแผน (Plan) 2. การดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) 3.การประเมินคุณภาพ (Check)                

และ 4. การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยาณี รัตนวราหะ 

(2557) ไดศ ึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ผลการวิจัยพบวาดานการปฏิบัติควรสรางวัฒนธรรมองคกรใหทำงานตามวงจร PDCA  

อยางเปนระบบและตอเนื ่องเพื ่อใหมองเห็นผลผลิตและผลลัพธที ่ เป นผลสำเร็จสืบเนื ่องจาก                       

การดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ      

 2. รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 ผลจากการศึกษา พบวาทุกหนวยงานรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุรภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ที่คลายคลึงกันเนื่องจากมีการดำเนินงาน ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย                

ที่ไดวางไว ซึ่งจากการสัมภาษณผูวิจัยไดนำมาวิเคราะหและแยกประเด็นออกเปน 4 ประเด็น ไดแก               

1) ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 2) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

plan) 3) การติดตามผลการดำเนินงาน และ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  พบวา  
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  2.1 การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ                

เปนพื้นฐานสำคัญที่ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจไดวาควรจะดำเนินการในทิศทางใด ซึ่งการจะ

ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพนั ้น เจาหนาที ่ประกันคุณภาพจะตองมีความรู และเขาใจเกี ่ยวกับ                       

การดำเนินงานประกันคุณภาพในภาพรวมเสียกอน เพื่อใหสามารถกำหนดทิศทางและรูปแบบใน                  

การดำเนินงานใหกับผูที ่เกี ่ยวของทุกฝายทราบ แนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับ                

ผลการศึกษาของกัลยาณี รัตนวราหะ (2557) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานการวางแผน ควรเริ ่มจากการสรางความรู                   

ความเขาใจท้ังผูบริหารและบุคลากร ใหเห็นถึงจุดมุงหมายท่ีแทจริงของการประกันคุณภาพ  

       2.2 การจัดทำแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานทุกฝายรวมกันวางแผน กำหนดกิจกรรม ทิศทาง และตัวชี้วัดความสำเร็จของแตละ

กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปที่ผานมาเพื่อเปนตัว 

กำหนดทิศทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงของหนวยงาน เพื ่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด และเกิด                

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวาที่รอยตรี ชสิทธิ์ภิวัฒน กันยายน (2563)    

ไดศึกษารูปแบบการพัฒนากลยุทธการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกูคำ จังหวัด

เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสามารถรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันกำหนดและเสนอแนะ

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชมาตรฐานตัวบงชี้เปนหลัก 

 2.3 ระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองเกิดจากการรับรูขอมูล               

ที่ตรงกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนระบบและเกิดการขับเคลื่อน                 

ทุกฝายที่เกี่ยวของในหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรีประภา พันธุมณี, อารีวรรณ  

เอี ่ยมสะอาด, ศรายุทธ เศรษฐขจร,และ พรพิพัฒน เพิ ่มผล (2561) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ             

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ปญหาสำคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมเห็นความสำคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ขาดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ไมสะทอน

ประสิทธิภาพของครูผูสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 2.4  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื ่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุกปการศึกษา เปนการดำเนินงานรวมกันระหวางผูบริหาร 

อาจารยและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกฝาย และเชื่อมโยงสัมพันธกันในทุก ๆ ดาน และนำผล

การประเมิน ขอเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงองคการตอไปซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ โสภา 

อำนวยรัตน, เจิด หลา สุนทร วิภา ต, สุนทร คลาย อํ่า, & ไพโรจน ดวง (2555) ไดศึกษาการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา ใชวงจรการบริหารมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คือ วงจร              

P-D-C-A มาจาก (Plan - Do - Check - Act) จะเนนการผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสำคัญ

บุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ และ

รวมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข 

 จะเห็นไดวาการมีรูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ                  

ที่เปนระบบ จะเปนกลไกสำคัญที่ชวยใหหนวยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และหัวใจสำคัญของการประกันคุณภาพ คือ การคนหาวิธีการท่ีทำใหระบบการทำงานในองคกรพัฒนา

ไป  ในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 3. แนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

   ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับคณะ เพื่อจะนำไปใชใน                 

การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะศิลปกรรมศาสตรขึ ้น โดยผู ว ิจัยไดปรับแกร ูปแบบตาม

ขอเสนอแนะของผู บริหารและนำใหผู บริหารตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งในภาพรวมพบวา รูปแบบการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดพัฒนามีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

รูปแบบในครั้งแรก โดยจะประกอบดวย 1. ดานการวางแผน 2. ดานการดำเนินงาน 3. ดานการติดตาม

ผลการดำเนินงาน 4. ดานการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง 5.การจัด             

เก็บขอมูล และ 6. การสื่อสาร/การเผยแพรขอมูล ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของคณะศิลปกรรมศาสตร ท่ีไดพัฒนาข้ึนผูวิจัยจะนำไปใชในปการศึกษาถัดไป   

10. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

10.1 ควรมีคลังขอมูล (DATA) เชื่อมขอมูลกับหลายๆฝายภายในหนวยงาน เพื่อลดขั้นตอน  

การทำงาน 

10.2 ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมิน เชนเดียวกับระดับ

หลักสูตร 

10.3 ควรสรางทัศนคติท่ีดีในเชิงบวกใหกับผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
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11. ในการนำผลการวิจัยไปใช  

11.1 รูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะที่ไดพัฒนาขึ้นควร                 

มีการชี้แจงทำความเขาใจรวมกันกับผูปฏิบัติงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจและ     

เห็นความสำคัญในการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

11.2 หากหนวยงานที่นำรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปใชมีระบบฐานขอมูลที่ดี มีขอมูลที่เชื่อมโยง

กับหลาย ๆ ฝายจะยิ่งทำใหการดำเนินงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ 

12. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

12.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ                  

ของสถาบันอ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีมีความเก่ียวของเก่ียวกับกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพ PDCA  

12.2 ควรใหผูเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพตรวจสอบรูปแบบกอนนำไปใชในการดำเนินงาน 
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* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษา เรื ่อง ผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของเจาหนาที่                

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค

เพื ่อ (1.) ศึกษาผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home)  (2.) เพื ่อศึกษา

คาใชจายที่เพิ่มข้ึนและลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) และ(3.) เพื่อศึกษาปญหา/

อุปสรรคในการปฏิบัติงานที ่บาน (Work From Home) ประชากร คือ เจาหนาที ่กองยุทธศาสตร                  

และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเจาหนาที่ทัง้หมด 170 คน ประกอบดวย ขาราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และจางเหมาบริการ และกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 119 คน 

ไดมาจากการใชสูตรในการคำนวณหากลุมตัวอยาง กำหนดสมมุติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับ

ความเชื ่อม ั ่น 95% จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวาหร ือเทากับ ± 5% ผู ว ิจ ัยไดทำการแจก

แบบสอบถามทางออนไลน (Google Form) จากน้ันนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมคอมพวิเตอร

ที่ใชเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: petpaijitcharoen@gmail.com 
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ผลการวิเคราะหดานผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของ

เจาหนาท่ี พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที่บาน สงผลใหงานคุณภาพ (𝑋𝑋� = 4.04, 

S.D.= 1.07) ผลงานเปนไปตามยุทธศาสตรขององคการ (𝑋𝑋� = 4.08, S.D.= 1.04) แตปริมาณงานท่ี

สำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไมมีการเปลี่ยนแปลง และจากการปฏิบัติงานที่บาน พบวามีคาเดินทาง 

ที่ลดลง 401-600 บาท คาอินเตอรเน็ตไมเปลี่ยนแปลง คาโทรศัพทไมเปลี่ยนแปลงคาอาหารเพ่ิมข้ึน 

201-400 บาท และคาน้ำ/คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 201-400 บาท และมีปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน                

ที่บานภาพรวม (𝑋𝑋� = 2.27, S.D.= 1.45) อยูในระดับเห็นดวยนอย โดยพบวา ปญหา/อุปสรรคใน                    

การปฏิบัติงานที่บาน คือ ลักษณะของงานไมสามารถปฏิบัติงานที่บานได (𝑋𝑋� = 2.60, S.D.= 1.53)                 

อยูในระดับเห็นดวยนอย งานที่ไดรับมอบหมายสามารถปฏิบัติที่บานได รองลงมา คือ ขาดอุปกรณ                

ในการปฏิบัติงานที่บาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน (𝑋𝑋� = 2.45, S.D.= 1.51) อยูในระดับเห็นดวยนอย 

ไมขาดแคลนอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูล มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด (𝑋𝑋� = 1.97, S.D.= 1.31) อยูในระดับเห็นดวยนอย ไมมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของขอมูล ดังนั้น ผูบริหารควรอำนวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที ่จำเปนตอการ

ปฏิบัติงาน ใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่บาน และควรมีการแกไขกฎ ระเบียบ ใหสามารถในลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกสได  

 

คำสำคัญ: การทำงานท่ีบาน (work from home : WFH)  ผลกระทบ 
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1. บทนำ 

 องคการอนามัยโลก ( World Health Organization : WHO) ไดประกาศใหการแพรระบาด

ใหญของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 เปนโรคระบาดขนาดใหญ ( Pandemic) ท่ีมีการระบาดใน 

185 ประเทศท่ัวโลก โดยจุดเริ่มตนของการแพรระบาดเกิดข้ึนท่ีเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม 

2562 ทางการจีนไดแจงการระบาดของโรคไวรัสทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Coronavirus 2019) 

หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งเปนโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของทางเดินหายใจ โดยมีอาการไข ไอแหง หายใจ

ติดขัด ปอดบวมอักเสบ และสามารถแพรกระจายจากคนสูคนผานทางละอองของเหลวที่ออกจาก                

การไอ หรือการจาม ซึ่งสามารถปองกันการแพรระบาดไดดวยการลงมือบอย ๆ และลดการสัมผัส             

ของผูคน (BBC.com , 2563) 

 โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ไดเริ่มแพรระบายเขามาในประเทศไทยเม่ือ

เดือนมกราคม 2563 เมื่อมีหญิงนักทองเที่ยวชาวจีนไดรับการวินิจฉัยวามีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โควิด-19 และเริ ่มมีคนไดร ับเชื ้อไวรัสนี ้แพรกระจายในประเทศไทยเพิ ่มขึ ้นทั ้งคนไทยและคน

ตางประเทศท่ีพักอาศัยในประเทศไทย ตอมากระทรวงสาธารณสุขไทย ไดประกาศใหโรคระบาดไวรัสโค

โรนา 2019 หรือ โควิด-19 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2563 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย 

(ฉบับท่ี ๓) : 2563) โดยท่ีจำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นมีจำนวน

เพ่ิมข้ึน  อยางรวดเร็ว จนกระท่ังในวันท่ี 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลจำเปนตองออกพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (พรก. ฉุกเฉิน) เพื่อลดการแพรระบาดของโรค โดยมี

มาตรการสำคัญในการปองกันการระบาดของไวรัส ดังนี้ การหามเขาในพื้นที่เสี่ยงตามที่ทางราชการ

ประกาศ การปดสถานที่เสี่ยงตอการติดโรค เชน สนามมวย สนามกีฬา สนามแขงขัน สนามเด็กเลน 

สนามมา ผับ สถานที่แสดงมหรสพ แหลงทองเที ่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ และหามการเขาออก

ราชอาณาจักร ลดการรวมกลุมชุมนุมของประชาชน และสรางระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 

โดยกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำใหบริษัท หนวยงาน องคกรตาง ๆ ปรับวิธีการทำงาน จากทำงาน

ในสำนักงานเปนการทำงานที่บาน (Work From Home : WFH) เพื่อลดการปฏิสัมพันธของคนซ่ึง              

จะชวยปองกันการติดเชื้อได 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและลุกลามไป                 

ทั่วโลกในชวงเดือนตนป 2020 ที่ผานมานั ้น สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19                     

ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญตอการทำงานอยางหนึ่งก็คือ Work From Home 

อยางหลีกเลี่ยงไมได ไดกลายเปนรูปแบบใหมของการทำงานของหลายๆองคการและอาจเปน New 

Normal 
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 การทำงานที่บานเปนหนึ่งในมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) ในชวง   

การแพรระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเปนการจำกัดการติดตอและการสัมผัสระหวางคน ซึ่งชวย                    

ลดอัตราการแพรเชื ้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ยังมีวัคซีนไมเพียงพอ                 

และยังไมมียารักษาโรค กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมี                

แนวทางการปฏิบัติงานที่บาน และการเหลื่อมเวลาทำงานขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความ

ปลอดภัยของเจาหนาท่ี ลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคจากความแออัดของสถานที่ปฏิบตัิงาน 

หรือจากสภาพการเดินทางไป-กลับสถานที่ทำงาน โดยตองไมกระทบหรือเกิดผลเสียหายตอประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการบริหารราชการ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home)  

2.2  เพ่ือศึกษาคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงจากการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) 

2.3  เพ่ือศึกษาปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home)  

3. นิยามศัพท 

 คำวา "ผลกระทบ" มีนักวิชาการ ไดใหความหมายท่ีหลากหลายดังตอไปนี้ 

 นิสาชล ทองแยม (2528 : 4) ไดนิยามศัพทของผลกระทบ (Impact) ไววาหมายถึง สิ่งตาง ๆ      

ที่เกิดขึ้นใหม ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ทั้งกายภาพ (Physical) และนามธรรม 

(Abstracts) เมื ่อเกิดแลวจะทำใหคุณภาพชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู ในระยะนั้น เปลี่ยนแปลงไปไม              

มากก็นอย 

 อนันต เกตุวงศ (2541 : 14) ไดใหความหมายของผลกระทบวาหมายถึง ผลที่ตามมาจากผลงาน

หรือผลผลิต หรือผลประโยชนในระดบัประถม (Primary Effect) ของแผนหรอืโครงการ ผลกระทบอาจ

เปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ อาจเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายที่มิใชกลุมเปาหมายทั้งในปจจุบัน              

และอนาคต ยังใหความหมายของผลกระทบอีกวา เปนผลของการเปลี่ยนแปลงระดับประถม เปนผล             

ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ ซึ่งผลอันนี้จะมีสวนทำใหเกิดผลกระทบตอไปได   

อีกระดับหนึ่ง หรือหลายระดับไดเปนกรณี ๆ ไป  

 การทำงานที่บาน (work from home : WFH)  ทำงานที่บานหรือนอกสถานที่ไดโดยไมตอง

เขาสำนักงาน การ Work from Home ไมจำเปนจะตองทำงานจากท่ีบานเทานั้น แตยังสามารถรวมไป

ถึงการทำงานจากที ่คุณอยูที ่ใดก็ไดในรูปแบบของ Remote Working หรือการทำงานทางไกลที ่มี             

ความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือใกลเคียงกับการทำงานในสำนักงานอีกดวย 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 

 โสภิต บวรไชยชาญ (2555) ไดศ ึกษาเร ื ่องป จจ ัยและทัศนคติของพนักงานบริษ ัทตอ             

พฤติกรรมการทำงานที่บาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่ออำนวย             

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลจากตัวอยางจำนวน 400 คน ซึ่งไดแกพนักงานบริษัทที่ตองทำงานในสำนักงานที่อยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามวิจารณญาณ โดยพิจารณาใหมีการกระจาย

ตามลักษณะงานและประสบการณการทำงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติทดสอบคาเฉลี่ย

ของขอมูล 2 กลุ มที ่เปนอิสระตอกัน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ             

ไคสแคว และเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก ผลการศึกบาพบวาลักษณะทางประชากรศาสตร             

ที่มีผลตอทันคติในการทำงานที ่บานประกอบไปดวยเพศ อายุ ลักษณะงาน และสถานภาพสมรส                

แตลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอพฤติกรรมการทำงานที่บาน นอกจากนี้ยังพบวาทัศนคติใน

การทำงานที่บานดานการบริหารชีวิตสวนตัว และทัศนคติในการทำงานที่บานดานการบริหารการ

ทำงาน อิทธิพลตอการเลือกบริษัทที่ทำงาน และความตองการทำงานที่บานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การทำงานที่บานเปนอีกทางเลือกหนึ่งขององคกร ในการลดคาใชจายและประหยัดพลังงาน รวมถึง

สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกพนักงาน อยางไรก็ตามยังตองอาศัยเวลาในการปรับกระบวนการของแนวคิด

กอนการนำไปใชในองคกร เนื่องจากยังมีอีกปญหาหรือขอจำกัดอีกมาก อยางไรก็ดีธุรกิจตาง ๆ ท่ี

จำหนายสินคาหรือบริการที่สนับสนุนการทำงานที่บาน อาจใชโอกาสนี้ในการทำการตลาดสินคาหรือ

บริการของตนเองใหกับองคกรท่ีมีการนำเอาการทำงานท่ีบานไปประยุกต ใชได 

 เสาวรัจ รัตนคำฟู (2563) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการทำงานที่บาน (Work from home) 

ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอารไอ ผลการศึกษาพบวา การทำงานที่บานมีผลดีทั้งตอองคกร    

และพนักงาน ท้ังดานคาใชจายโดยตรงท่ีลดลง เวลาท่ีประหยัดไดจากการเดินทางท่ีลดลง และผลิตภาพ

ในการทำงานที่เพิ ่มขึ้น โดยประโยชนสวนใหญเกือบทั้งหมดตกอยูกับพนักงาน ในรูปของเวลาใน                 

การเดินทางที่ประหยัดได ซึ่งทำใหพนักงานมีเวลาในการทำกิจกรรมตามที่ตองการเพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น นอกจากนี้ แมในกรณีของพนักงานฝายวิจัยที่สามารถทำงานที่บานได ก็ยังมี

อุปสรรคท่ีทำใหไมสามารถทำงานจากท่ีบานไดสะดวก เชน สภาพแวดลอมท่ีบานไมเอ้ือ เชน มีเสียงดัง 

หรือมีเด็กเล็กท่ีบาน ตองใชอุปกรณเฉพาะในการทำงาน ตองพบปะหรือติดตอกับผูคน และตองทำงาน

กับเอกสารท่ียังไมอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 มนัสนัน ศรีนาคาร และ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2555) ไดศึกษาเรื่องการทำงานทางไกลและ  

ที่บานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของการใชทำงานทางไกลและที่บาน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ

กับการทำงานทางไกลและที่บาน เปรียบเทียบกับการทำงานแบบดั้งเดิมรวมทั้งศึกษาขอดีของการ

ทำงานหางไกลและที่บาน เพื่อนำมาประยุกตใชใหเขากับการทำงานในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาจำนวน 297 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทำงาน   



ศรัณยธร  เพชรไพจิตรเจริญ 
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ที่สำนักงาน (รอยละ 79.8) ใชเวลาทำงานที่สำนักงานและที่บานครึ่งตอครึ่ง (รอยละ 1.1) และเวลา     

สวนใหญเปนการทำงานทางไกลหรือที่บาน (รอยละ 9.1) นอกจากนี้ พบวา เพศ ลักษณะงาน รายได

และเง ินเดือน การใชระบบการประชุมทางไกล และการสงขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต                           

มีความสัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติและเมื ่อเปรียบเทียบ

ความเห็นของผูที่ทำงานหางไกล และที่บานกับผูที่ทำงานแบบดั้งเดิมหรือทำภายในสำนักงาน พบวา   

การทำงานทางไกลหรือที่บานดีกวาการทำงานแบบเดิมตามลำดับดังนี้ มีอิสระในการทำงานมากข้ึน 

สุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขมากกวาเดิม ความขัดแยงลดลง พนักงานมีความมั่นใจในการตัดสินใจและ

การกระทำของตนเองมากกวาเดิม มีผลงานมากขึ้นกวาเดิม งานมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม สามารถ

สื่อสารและมีความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงานไดดีกวาเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธที ่ดี                     

กับผูบังคับัญชาไดดีกวาเดิม และรายไดและเงินเดือนเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม 

 ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชระบบการทำงานทางไกล 

(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา                   

จากปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชระบบการทำงานทางไกลตามกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 

8 ตัวไดแก การรับรูถึงประโยชนการใชงาน การรับรูถึงความงายในการใช ความเขากันในการใชบรรทัด

ฐานที่ทำงาน บรรทัดฐานที่บาน ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยตอการใช เทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยตอการใช    

และนโยบายองคการ ซึ่งจากการวิเคราะหสามารถสรุปผลไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชระบบ              

การทำงานทางไกลของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคการแหงนี้ไดแก ปจจัย                

ความเขากันในการใช และปจจัยนโยบายองคการ 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณในครั ้งนี้ คือ เจาหนาที ่กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเจาหนาที่ทั้งหมด 170 คน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจำ และจางเหมาบริการ โดยการวิจัยในครั้งนี ้จะใชสูตรในการคำนวณหากลุม

ตัวอยาง กำหนดสมมุติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะมีความคลาดเคลื่อน

นอยกวาหรือเทากับ ± 5% (Yamane, 1973) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 119 ตัวอยาง ใชวิธี                 

สุมแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามทางออนไลน (Google Form) และนำ

แบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั้น

นำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ สำหรับสถิติที ่ใช            

ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

การศึกษาเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของเจาหนาที่กอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษา คนควา

และรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ทั้งที่เปนกฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการ ทฤษฎี แนวคิดและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) และผูวิจัยไดอาศัยเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สมมติฐานการวิจัย 

6.1  การปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) สงผลกระทบคุณภาพงานและปริมาณงาน  

6.2  การปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) สงผลใหมีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.3  การปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) สงผลใหมีคาใชจายท่ีลดลง 

6.4  ทราบถึงปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) 
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7. ผลการศึกษา 

 ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) ของเจาหนาท่ี  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล

สำหรับการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยจะนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง

ประกอบคำบรรยาย และการทดสอบสมมติฐานที ่เกี ่ยวกับตัวแปรแตละตัว โดยแบงการนำเสนอ

ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) ของเจาหนาท่ี 

 สวนท่ี 3 คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการปฏิบัติงานท่ีบาน 

 สวนท่ี 4 ปจจัยดานปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) 

 สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

 สัญลักษณท่ีใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยจึงกำหนดสัญลักษณท่ีใช 

ในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  n แทน จำนวนกลุมตัวอยาง 

  𝑋𝑋� แทน คาเฉลี่ย 

  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ 

เพศ ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

ชาย 43 36.1 

หญิง 76 63.9 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 

63.9 และเพศชาย จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 36.1  
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ตารางท่ี 2: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามอายุ 

อาย ุ ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

21 – 30 ป 45 37.8 

31 – 40 ป 46 38.7 

41 – 50 ป 15 12.6 

มากกวา 50 ป ข้ึนไป 13 10.9 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวง 31-40 ป มากที่สุด จำนวน 46 คน 

คิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมาไดแก ผูที่มีอายุในชวง 21-30 ป จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.8 

และมีอายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป นอยท่ีสุด จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.9 

ตารางท่ี 3: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

โสด 75 63.0 

แตงงาน 42 35.3 

หยา/แยกกันอยู 2 1.7 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากที่สุด จำนวน 75 คน คิดเปน

รอยละ 63.0 รองลงมาไดแก ผูที ่มีสถานภาพแตงงาน จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.3 และมี

สถานภาพหยา/แยกกันอยูนอยท่ีสุด จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

ตารางท่ี 4: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

    ต่ำกวาปริญญาตรี 11 9.2 

    ปริญญาตรี 76 63.9 

    ปริญญาโท 31 26.1 

    ปริญญาเอก 1 0.8 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 

จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.9 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโท จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

26.1 และระดับปริญญาเอกนอยท่ีสุด จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 
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ตารางท่ี 5: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

    ขาราชการ 60 50.4 

    ลูกจางประจำ 2 1.7 

    พนักงานราชการ 46 38.7 

    จางเหมาบริการ 11 9.2 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการมากที่สุด จำนวน 60 คน คิดเปน 

รอยละ 50.4 รองลงมาไดแก พนักงานราชการ จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.7 และเปนลูกจางประจำ

นอยท่ีสุด จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

ตารางท่ี 6: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามระยะเวลาการทำงาน 

ประเภทบุคลากร ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

    นอยกวา 1 ป 20 16.8 

    1 – 5 ป 45 37.8 

    6 – 10 ป 26 21.8 

    11 – 15 ป 8 6.7 

    16 – 20 ป 5 4.2 

    มากกวา 20 ป ข้ึนไป 15 12.6 

รวม 119 100.0 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการทำงาน 1-5 ป มากที่สุด จำนวน            

45 คน คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมาไดแก ระยะเวลาการทำงาน 6-10 ป จำนวน 26 คน คิดเปน             

รอยละ 21.8 และมีระยะเวลาการทำงาน 16-20 ป นอยท่ีสุด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.2 

ตารางท่ี 7: แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามรายได 

ประเภทบุคลากร ความถี่ (คน) รอยละ (%) 

10,000 – 15,000 บาท 13 10.9 

15,001 – 20,000 บาท 51 42.9 

20,001 - 25,000 บาท 20 16.8 

25,001 - 30,000 บาท 16 13.4 

30,001 - 35,000 บาท 12 10.1 

มากกวา 35,001 ข้ึนไป   7 5.9 

รวม 119 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมีรายได อย ู ระหว าง 15,001-20,000 บาท                      

มากที่สุด จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท 

จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และมีรายไดมากกวา 35,001 ขึ้นไป นอยที่สุด จำนวน 7 คน               

คิดเปนรอยละ 5.9 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) 

ของเจาหนาท่ีตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

ตอผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของเจาหนาท่ี ดานคุณภาพงาน  

(n = 119) 

คุณภาพงาน 𝑿𝑿� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ผลงานเปนไปตามตัวชีว้ัดที่กำหนด 4.02 1.09 มาก 

2. ผลงานเปนไปตามยุทธศาสตรขององคการ 4.08 1.04 มาก 

3. ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด 4.04 1.09 มาก 

รวม 4.04 1.07 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลกระทบตองานของการปฏิบัติงาน               

ท่ีบาน (work from home) ของเจาหนาท่ี ดานคุณภาพงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.07 อยู ในระดับเห็นดวยมาก โดยผลงานเปนไปตามยุทธศาสตรขององคการ มีคาเฉลี่ย             

มากที่สุด เทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 อยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาคือ

ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09 อยูในระดับ

เห็นดวยมาก และผลงานเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.09 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

ตารางท่ี 9: แสดงคารอยละปริมาณของงานท่ีสำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด (n = 119) 

ปริมาณงาน n 
รอยละ 

(%) 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

1. รอยละของงานที่สำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัด 

ที่กำหนด 

   

       1.1 เพิ่มข้ึน 17 14.3 25 % 

       1.2 ลดลง 26 21.8 25% 

       1.3 ไมเปลี่ยนแปลง 76 63.9 0% 

รวม 119 100 25% 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาปริมาณงานที่สำเร็จเปนไป                 

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.9 รองลงมาคือปริมาณงานท่ี

สำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดลดลง จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.8 ซึ่งปริมาณงานที่สำเร็จ      

เปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดลดลง เทากับรอยละ 25% และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปริมาณงาน  

ที่สำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพิ่มขึ้น นอยที่สุด จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.3 ซึ่งปริมาณ

งานท่ีสำเร็จเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดเพ่ิมข้ึน เทากับรอยละ 25% 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บานคิดเฉพาะ                 

ในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว 

ตารางท่ี 10: แสดงคาความถี่และรอยละของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน             

คิดเฉพาะในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว ดานคาเดินทาง (n = 119) 

คาเดินทาง n รอยละ (%) 

1. คาเดินทาง เพ่ิมขึ้น 16 13.4 

0 - 200 บาท 8 6.7 

   201 - 400 บาท 6 5.0 

   401 - 600 บาท 2 1.7 

  601 - 800 บาท - - 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 16 13.4 

2. คาเดินทาง ลดลง   

0 - 200 บาท 80 67.2 

   201 - 400 บาท 16 13.4 

   401 - 600 บาท 25 21.0 

  601 - 800 บาท 27 22.7 

   801 บาทข้ึนไป 7 5.9 

รวม 80 67.2 

3. คาเดินทาง ไมเปลี่ยนแปลง 23 19.3 

รวม 119 100 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานท่ีบานมีคาเดินทางท่ีลดลง 

มากที ่ส ุด จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 67.2 ซึ ่งมีคาเดินทางที ่ลดลงประมาณ 401-600 บาท 

รองลงมา คือ คาเดินทางที่ไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และกลุมตัวอยาง              

ท่ีเห็นวาคาเดินทางที่เพิ่มขึ้นมีนอยที่สุด จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.4 โดยมีคาเดินทางเพิ่มข้ึน

ประมาณ 0-200 บาท 
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ตารางท่ี 11: แสดงคาความถ่ีและรอยละของคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการปฏิบัติงานท่ีบาน                  

คิดเฉพาะในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว ดานคาอินเตอรเน็ต (n = 119) 

คาอินเตอรเน็ต n รอยละ (%) 

2. คาอินเตอรเน็ต เพ่ิมขึ้น 23 19.3 

0 - 200 บาท 7 5.9 

   201 - 400 บาท 9 7.6 

   401 - 600 บาท 5 4.2 

  601 - 800 บาท 2 1.7 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 23 19.3 

2. คาอินเตอรเน็ต ลดลง   

0 - 200 บาท - - 

   201 - 400 บาท - - 

   401 - 600 บาท - - 

  601 - 800 บาท - - 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 23 19.3 

3. คาอินเตอรเน็ต ไมเปลี่ยนแปลง 96 80.7 

รวม 119 100 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที่บานมีคาอินเตอรเน็ต           

ไมเปลี่ยนแปลง มากที่สุด จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 80.7 รองลงมา คือ คาอินเตอรเน็ตเพิ่มข้ึน 

จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ซึ่งคาอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นประมาณ 201-400 บาท และกลุม

ตัวอยางท่ีเห็นวาคาอินเตอรเน็ตลดลงมีนอยท่ีสุด จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 

ตารางที่ 12: แสดงคาความถี่และรอยละของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน          

คิดเฉพาะในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว ดานคาโทรศัพท (n = 119)  

คาโทรศัพท n รอยละ (%) 

1. คาโทรศัพท เพ่ิมขึ้น 34 8.6 

0 - 200 บาท 17 14.3 

   201 - 400 บาท 13 10.9 

   401 - 600 บาท 4 3.4 

  601 - 800 บาท - - 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 34 28.6 
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คาโทรศัพท n รอยละ (%) 

2. คาโทรศัพท ลดลง   

0 - 200 บาท - - 

   201 - 400 บาท - - 

   401 - 600 บาท - - 

  601 - 800 บาท - - 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 23 19.3 

3. คาโทรศัพท ไมเปลี่ยนแปลง 85 71.4 

รวม 119 100 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที่บานมีคาโทรศัพท                 

ไมเปลี่ยนแปลง มากที่สุด จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา คือ คาโทรศัพทเพิ ่มข้ึน 

จำนวน 34คน คิดเปนรอยละ 28.6 ซึ่งคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นประมาณ 0 – 200 บาท และกลุมตัวอยางท่ี

เห็นวาคาโทรศัพทลดลงมีนอยท่ีสุด จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 

ตารางที่ 13: แสดงคาความถี่และรอยละของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน            

คิดเฉพาะในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว ดานคาอาหาร (n = 119) 

คาอาหาร n รอยละ (%) 

1. คาอาหาร เพ่ิมขึ้น 45 37.8 

0 - 200 บาท 11 9.2 

   201 - 400 บาท 22 18.5 

   401 - 600 บาท 10 8.4 

  601 - 800 บาท 2 1.7 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 45 37.8 

2. คาอาหาร ลดลง   

0 - 200 บาท 31 26.1 

   201 - 400 บาท 10 8.4 

   401 - 600 บาท 9 7.6 

  601 - 800 บาท 12 10.1 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม 31 26.1 

3. คาอาหาร ไมเปลี่ยนแปลง 43 36.1 

รวม 119 100 
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 จากตารางที ่ 13 พบวา กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที ่บานมีคาอาหาร                

เพิ่มขึ้น มากที่สุด จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ซึ่งคาอาหารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 201-400 บาท 

รองลงมา คือ คาอาหารไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 36.1 และกลุมตัวอยางท่ี             

เห็นวาคาอาหารลดลงมีนอยที่สุด จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 26.1 โดยคาอาหารลดลงประมาณ 

401-600 บาท 

ตารางท่ี 14: แสดงคาความถี่และรอยละของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน             

คิดเฉพาะในสวนของทานไมเก่ียวกับครอบครัว ดานคาน้ำ/คาไฟฟา (n = 119) 

คาน้ำ/คาไฟฟา n รอยละ (%) 

1. คาน้ำ/คาไฟฟา เพ่ิมขึ้น 92 77.3 

0 - 200 บาท 25 21.0 

   201 - 400 บาท 37 31.1 

   401 - 600 บาท 11 9.2 

  601 - 800 บาท 9 7.6 

   801 บาทข้ึนไป 10 8.4 

รวม 92 77.3 

2. คาน้ำ/คาไฟฟา ลดลง   

0 - 200 บาท - - 

   201 - 400 บาท - - 

   401 - 600 บาท - - 

  601 - 800 บาท - - 

   801 บาทข้ึนไป - - 

รวม - - 

3. คาน้ำ/คาไฟฟา ไมเปลี่ยนแปลง 27 22.7 

รวม 119 100 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที่บานมีคาน้ำ/คาไฟฟา 

เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 77.3 ซึ่งคาน้ำ/คาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 201-400 

บาท รองลงมา คือ คาน้ำ/คาไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 22.7 และกลุม

ตัวอยางท่ีเห็นวาคาน้ำ/คาไฟฟาลดลง มีนอยท่ีสุด จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 

 สวนท่ี 4: ผลการวิเคราะหปจจัยดานปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่บาน (work from 

home) 
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ตารางท่ี 14: แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ

ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) (n = 119) 

ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน  

(work from home) 

n 𝑿𝑿� S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ลักษณะของงานไมสามารถปฏบัิติงานท่ีบานได 119 2.60 1.53 นอย 

2. มีความกังวลเรื่องความปลอดภยัของขอมูล 119 1.97 1.31 นอย 

3. ขาดทักษะในการใชเทคโนโลยท่ีีมาสนับสนุนในการทำงานท่ี

บาน เชน Zoom , Microsoft Team , Google Tools เปนตน 

4. ขาดอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีบาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน 

5. สภาพแวดลอมท่ีบานโดยรวมไมเอ้ืออำนวยตอการทำงาน 

6. ขาดแรงกระตุนจูงใจเน่ืองจากไมไดพบปะปฏิสมัพันธกับเพ่ือน

รวมงาน 

119 

 

119 

119 

119 

2.06 

 

2.45 

2.34 

2.18 

1.30 

 

1.51 

1.55 

1.48 

นอย 

 

นอย 

นอย 

นอย 

รวม 119 2.27 1.45 นอย 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน               

ที่บาน (work from home) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45 อยูใน

ระดับเห็นดวยนอย โดยลักษณะของงานไมสามารถปฏิบัติงานที่บานได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ  

2.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.53 อยูในระดับเห็นดวยนอย รองลงมา คือ ขาดอุปกรณใน                

การปฏิบัติงานที่บาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.51 อยูในระดับเห็นดวยนอย และมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

เทากับ 1.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.31 อยูในระดับเห็นดวยนอย 

 สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 15: แสดงคาความถี่และรอยละขอเสนอแนะของผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บาน (work 

from home) 

ขอเสนอแนะ จำนวน รอยละ 

1. ผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) 

ของเจาหนาท่ี 

7 5.9 

- งานบางเรื่องตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร การท่ีทำงานท่ีบาน

ทำใหไมสามารถนำเสนอขอความเห็นเปนลายลักษณอักษรจากผูบรหิาร

ได จึงทำใหงานไมเสรจ็ตามเวลาท่ีกำหนด  

  

- เอกสารบางอยางไมสามารถนำออกจากท่ีทำงานได เน่ืองจากกลัว 

การสญูหายของเอกสาร ทำใหการทำงานใหบางอยางเสร็จชาลง 
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ขอเสนอแนะ จำนวน รอยละ 

- การทำงานทำงานเก่ียวกับระบบสามารถทำงานท่ีบานไดแตงานซอม

บำรุงเก่ียวกับคอมฯและเครือขายมีปญหา ไมสามารถท่ีจะแกไขจากท่ี

บานได ทำใหการแกปญหาไมทันการ  

  

2. คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการปฏิบัติงานท่ีบาน 22 18.5 

- ชวยลดภาระคาใชจายการเดินทางแลว ยังชวยลดปญหาการจราจร  

มลพิษในอากาศดวย และความเสีย่งตอโรค และมีความผอนคลายใน

การทำงานมากข้ึน 

  

- การทำงานตองมีการ conference และติดตอสื่อสารระหวางกัน  

ทำใหตองติดตั้งอินเตอรเน็ตบาน ทำใหเพ่ิมภาระคาไฟ คาโทรศัพท   

คาอินเตอรเน็ต 

  

3. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) 9 7.6 

- สภาพแวดลอมท่ีบานโดยรวมไมเอ้ือตอการทำงาน มีเสียงดังรบกวน 

สงผลใหไมมสีมาธิในการทำงาน  

  

อ่ืน ๆ 17 14.3 

 
 จากตารางที่ 15 พบวา  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะดานคาใชจายที่เพ่ิม  

ขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน มากที่สุด จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.5 รองลงมา คือ 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และมีขอเสนอแนะตอผลกระทบตองานของ

การปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) ของเจาหนาท่ี นอยท่ีสุด จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.9 

8. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 การศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของเจาหนาที่กอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home)  เพื่อศึกษาคาใชจายท่ี

เพิ่มขึ้นและลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) และเพื่อศึกษาปญหา/อุปสรรคใน               

การปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home)  

 ประชากร คือ เจาหนาที่กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  

มีเจาหนาที่ทั้งหมด 170 คน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และจางเหมา

บริการ และกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 119 คน ไดมาจากการคำนวณโดยใชสูตรของยามาเน                  

ในการคำนวณหากลุมตัวอยาง กำหนดสมมุติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%                  

จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวาหรือเทากับ ± 5%  

 



ศรัณยธร  เพชรไพจิตรเจริญ 

 
                                                                                                                        1501 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบผลกระทบของการปฏิบัติงานที่บาน 

(work from home) ของเจาหนาท่ี กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ลักษณะคำถามเปนขอคำถามโดยมีทั้งคำถามแบบปลายปดและปลายเปด เนื้อหาของแบบสอบถาม   

แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ผลกระทบ

ตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) ของเจาหนาท่ี สวนท่ี 3 คาใชจายที่เพ่ิมข้ึน                

หรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บานคิดเฉพาะในสวนของทานไมเกี่ยวกับครอบครัว สวนท่ี 4 ปจจัย                

ดานปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม                  

ซึ ่งผู ว ิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามทางออนไลน (Google Form) และนำแบบสอบถามที่ไดรับ                  

การตอบกลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั ้นนำขอมูลไป

ประมวลผลผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 8.1 สรุปผลการวิจัย 

  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 119 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.9 มีอายุอยูในชวง 31-40 ป มากที่สุด             

จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.7 มีสถานภาพโสด จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 63.0 ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญา จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.9 เปนขาราชการ จำนวน 60 คน               

คิดเปนรอยละ 50.4 มีระยะเวลาการทำงาน 1-5 ป จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และมีรายได

อยูระหวาง 15,001-20,000 บาท จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.9 

  2. ผลการวิเคราะหผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที่บาน (work from home) 

ของเจาหนาท่ี พบวา ดานคุณภาพงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07              

อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยผลงานเปนไปตามยุทธศาสตรขององคการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 

4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 อยูในระดับเห็นดวยมาก และดานปริมาณงานท่ีสำเร็จเปนไป

ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.9 

  3. ผลการวิเคราะหคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บานคิดเฉพาะ            

ในสวนของทานไมเกี่ยวกับครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงาน                  

ที่บานมีคาเดินทางที่ลดลง จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 67.2 ซึ่งมีคาเดินทางที่ลดลงประมาณ               

401-600 บาท คาอินเตอรเน็ตไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 80.7 คาโทรศัพท                 

ไมเปลี่ยนแปลง จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 71.4 คาอาหารเพิ่มขึ้น จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 

37.8 ซึ่งคาอาหารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 201-400 บาท และคาน้ำ/คาไฟฟาเพิ่มขึ้น จำนวน 92 คน คิด

เปนรอยละ 77.3 ซ่ึงคาน้ำ/คาไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 201-400 บาท 
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  4. ผลการวิเคราะหปจจัยดานปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่บาน (work from 

home) พบวา ความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางตอปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที ่บาน (work             

from home) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45 อยูในระดับเห็นดวย     

นอย โดยลักษณะของงานไมสามารถปฏิบัติงานที่บานได มีคาเฉลี ่ยมากที่สุด เทากับ 2.60 สวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.53 อยูในระดับเห็นดวยนอย รองลงมา คือ ขาดอุปกรณในการปฏิบัติงาน

ที่บาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 อยูใน

ระดับเห็นดวยนอย และมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 1.97                  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.31 อยูในระดับเห็นดวยนอย 

  5. ผลการวิเคราะหข อเสนอแนะ พบวา กลุ มตัวอยางที ่ตอบแบบสอบถามมี

ขอเสนอแนะดานคาใชจายที่เพิ ่มขึ้นหรือลดลงจากการปฏิบัติงานที่บาน มากที่สุด จำนวน 22 คน               

คิดเปนรอยละ 18.5 รองลงมา คือ ขอเสนอแนะอื่น ๆ จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และมี

ขอเสนอแนะตอผลกระทบตองานของการปฏิบัติงานที ่บาน (work from home) ของเจาหนาท่ี                

นอยท่ีสุด จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.9 

 8.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ขอคนพบจากงานวิจัย พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง วุฒิการศึกษา               

อยูในระดับปริญญาตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร สุวรักษ (2554) ไดศึกษาเรื่องการจัดการ

ความรูที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ผลการวิจัยพบวา กลุมประชากร สวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณภาพงาน วา ผลงานเปนไปตามยุทธศาสตรของ

องคการ สอดคลองกับ เสาวรัจ รัตนคำฟู (2563) ศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการทำงานที่บาน (Work 

from home) ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอารไอ ผลการศึกษาพบวา การทำงานที่บานมีผลดี      

ทั้งตอองคกรและพนักงาน ผลิตภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำใหพนักงานมีเวลาในการทำกิจกรรม

ตามที่ตองการเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับ มนัสนัน ศรีนาคาร และ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2555)               

ไดศึกษาเรื ่องการทำงานทางไกลและที ่บาน ผลการศึกษาพบวา เมื ่อเปรียบเทียบความเห็นของ               

ผูที ่ทำงานหางไกล และที่บานกับผูที่ทำงานแบบดั้งเดิมหรือทำภายในสำนักงาน พบวาการทำงาน

ทางไกลหรือที่บานดีกวาการทำงานแบบเดิมตามลำดับดังนี้ มีอิสระในการทำงานมากขึ้น สุขภาพจิต            

ดีขึ้น มีความสุขมากกวาเดิม ความขัดแยงลดลง พนักงานมีความมั่นใจในการตัดสินใจและการกระทำ

ของตนเองมากกวาเดิม มีผลงานมากขึ้นกวาเดิม งานมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม สามารถสื่อสารและ                  

มีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดดีกวาเดิม สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา             

ไดดีกวาเดิม และรายไดและเงินเดือนเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม  
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติงานที่บานมีคาเดินทางที่ลดลง                   

คาเดินทางที่ลดลง คาอินเตอรเน็ตไมเปลี่ยนแปลง คาโทรศัพทไมเปลี่ยนแปลง คาอาหารเพิ ่มข้ึน                   

และคาน้ำ/คาไฟฟาเพิ ่มขึ ้น สอดคลองกับ โสภิต บวรไชยชาญ (2555) ไดศึกษาเรื ่องปจจัยและ               

ทัศนคติของพนักงานบริษัทตอพฤติกรรม 

 การทำงานท่ีบาน พบวา การทำงานท่ีบานเปนอีกทางเลือกหนึง่ขององคกร ในการลดคาใชจาย

และประหยัดพลังงาน รวมถึงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกพนักงาน อยางไรก็ตามยังตองอาศัยเวลา                

ในการปรับกระบวนการของแนวคิดกอนการนำไปใชในองคกร เนื่องจากยังมีอีกปญหาหรือขอจำกัด           

อีกมาก สอดคลองกับ เสาวรัจ รัตนคำฟู (2563) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการทำงานที่บาน (Work 

from home) ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอารไอ ผลการศึกษาพบวา การทำงานที ่บานมี                

ผลดีทั้งตอองคกรและพนักงาน ทั้งดานคาใชจาย โดยตรงที่ลดลง เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทาง                

ท่ีลดลง  

 ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที ่บาน                  

(work from home) โดยลักษณะของงานไมสามารถปฏิบัติงานที ่บานได ซึ ่งเกิดจาก การทำงาน

บางอยาง ตองไดรับความเห็นชอบจากผู บริหาร การปฏิบัติงานที ่บานทำใหไมสามารถนำเสนอ                   

ขอความเห็นเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารได เจาหนาที่บางคนทำหนาที่เกี่ยวกับการจัดประชุม

ภายในกอง และบางคนเปนพนักงานขับรถ จึงไมสามารถทำงานท่ีบานได รวมถึง การทำงานท่ีเก่ียวกับ

การเบิกจายเงิน ทำใหไมสามารถนำเอกสารออกจากที ่ทำงาน ไดเนื ่องจากกลัวการสูญหายของ            

เอกสาร และเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบซอมบำรุงคอมพิวเตอรและเครือขายมีปญหา                 

ไมสามารถที่จะแกไขจากที่บานได สอดคลองกับ เสาวรัจ รัตนคำฟู (2563) ศึกษาเรื ่อง ผลกระทบ           

ของการทำงานที่บาน (Work from home) ในชวงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอารไอ ผลการศึกษา

พบวา ยังมีอุปสรรคที่ทำใหไมสามารถทำงานจากที่บานไดสะดวก เชน สภาพแวดลอมที่บานไมเอ้ือ       

เชน มีเสียงดัง หรือมีเด็กเล็กที่บาน ตองใชอุปกรณเฉพาะในการทำงาน ตองพบปะหรือติดตอกับ          

ผูคน และตองทำงานกับเอกสารที่ยังไมอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส และสอดคลองกับ ชาลิณี ฐิติโชติ

พณิชย (2560) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชระบบการทำงานทางไกล (Telework) ของพนักงาน 

กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา สรุปผลไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการใชระบบการทำงานทางไกลของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ในองคการ             

แหงนี้ไดแก ปจจัยความเขากันในการใช และปจจัยนโยบายองคการ 
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 8.3 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

  1. ผ ู บร ิหารหร ือห ัวหน ากล ุ มงานควรอำนวยความสะดวกในเร ื ่องอ ุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน ใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home)  

  2. ควรมีการแกไข กฎ ระเบียบ ใหสามารถในลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสได เพื ่อให                 

การอนุมติตาง ๆ ของผูบริหารสามารถที่จะกระทำไดเลยหลังจากที่ไดรับอนุมัติดวยวาจา ไมตองรอ          

ถือเอกสารเพ่ือใหผูบริหารใชลายเซ็นจริง 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. งานวิจัยนี้ไดเลือกกลุมตัวอยางเพียงองคกรเดียว คือ เจาหนาที่กองยุทธศาสตร   

และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในหลาย ๆ องคกร 

เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน 

  2. ควรศึกษาผลกระทบหรือปจจัยในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึงผลกระทบ

จากการปฏิบัติงานท่ีบาน (work from home) ในดานอ่ืน ๆ ดวย 
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บทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขศูนยบริการสาธารณสุข 65 

รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจของประชาชนในการปองกนั          

การแพรระบาดของ โรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดต้ัง 

ในพ้ืนท่ีเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

ศรีสุดา ดีบุดศร ี* 

     บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ (1) ศึกษาบทบาทหนาที่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 

รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (2) ศึกษาประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน ปฏิบัติหนาที ่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกัน             

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ อสส. ศูนยบริการ

สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กลุ มตัวอยาง 

สำหรับแบบสัมภาษณคือ อสส.ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ชุมชนละ 1 คน จำนวน 12 ชุมชน รวม 12 คน และพยาบาลศูนย                  

บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน จำนวน 1 คน กลุมตัวอยางสำหรับแบบสอบถาม คือ ประชากร

ในชุมชนจัดตั ้ง 12 ชุมชน พื้นที ่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ มตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คาความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ ศึกษาพบวา อสส. มีบทบาทและหนาที่หลัก คือ 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคใหประชาชนในชุมชนทราบ ใหความรูและคำแนะนำ

เกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเองอยางถูกวิธี และจัดกิจกรรมรณรงคใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ

ของการปองกันตนเองจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากน้ี อสส. ยังทำหนาที่ในการเฝา

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: rain2128@hotmail.com 
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ระวังโดยคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิใหกับคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง ที่มีการจัดงาน              

ตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงหนาที ่ในการเฝาระวังปองกันควบคุมการระบาด ตลอดจนทำงานเชิงรุก                  

เพื่อคนหาผูปวยโรคโควิด-19 ในชุมชน นอกจากนี้อสส. ยังมีประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาท่ี

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกัน               

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และจากการศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ใน               

การปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวากลุ มตัวอยางมีความพึงพอใจในการปองกัน                

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุม

ตัวอยางรูสึกพอใจกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

มากที่สุด รองลงมาคือพอใจ กับการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19                

ของ อสส. และพอใจกับคำแนะนำและขอมูลตาง ๆ เกี ่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่อสส.                 

เปนผูให    
 
คำสำคัญ: บทบาทหนาท่ี  อาสาสมัครสาธารณสุข ความพึงพอใจ การปองกันการแพรระบาด                  

ของโรคโควิด-19 

1. บทนำ 

 ประเทศไทยไดมีการนำหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาใชสำหรับการพัฒนาชุมชน ตั้งแต

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524) จนถึงปจจุบัน เพื่อให        

ประชาชน ทุก ๆ คนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 

2554) โดยมุ งเนนในเรื ่องการขยายบริการดานสาธารณสุขขั ้นพื ้นฐานใหครอบคลุมทุกพื ้นที่ของ     

ประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับปญหาเรื ่องสุขภาพ รวมถึงวิธีการปองกันปญหา

ดังกลาว โดยมีการสนับสนุนใหประชาชนคำนึงถึงความสำคัญของการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

สาธารณสุขในชุมชนเอง โดยใหประชาชนเขามา มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของชุมชน

ผานรูปแบบของอาสาสมัคร โดยอาสาสมัครนั้นจะตองผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ, 2552 อางถึงในสหัทยา ถึงรัตน, 2556) 

 สำหรับในกรุงเทพมหานครนั ้น เนื ่องจากในอดีตกรุงเทพมหานครยังคงมีความแตกตาง    

ระหวางเขตเมืองและชนบทคอนขางมาก ดังนั้นในชวงแรกของการดำเนินงาน จึงไดมีการแบงอาสาสมัคร

ออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนแออัด (อสส.) อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำ หมู บาน (อสม.) และผู ส ื ่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) แตอยางไรก็ดี เนื ่องจาก

กรุงเทพมหานครไดมีการขยายชุมชนออกไปสูเขตชนบทมากขึ้น ซึ่งสงผลทำใหมีการเปลี่ยนแปลง
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บทบาทหนาทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุขศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจของประชาชนในการปองกัน          

การแพรระบาดของ โรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดต้ังในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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รูปแบบของอาสาสมัคร โดยคงเหลือแตเพียงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เทานั้น (กองสรางเสริม

สุขภาพ, 2556) 

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ยังคงปฏิบัติงานอยูรวม 10,737 คน                    

ซึ่งกระจาย อยูทุกชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผานการ                

ข้ึนทะเบียนแลว จำนวน 8,976 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนจำนวน 1,761 คน 

(มติชน, 2563) โดยสำหรับ บทบาทหนาที่ที่สำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขนั้น นอกเหนือจากการ

ดำเนินงานดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การรักษาพยาบาลเบื้องตน การจัดหายาท่ี

จำเปนในชุมชน และการพัฒนางานสาธารณสุข ชุมชนไดแก การบริการใหคำปรึกษาแนะนำดาน

สุขภาพอนามัยตลอดจนเปนผู ประสานงานแจงขาวสารสาธารณสุขแลว อาสาสมัครสาธารณสุข                 

ยังจะตองใหความสำคัญกับการดูแลกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพ ไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ                

กลุมหญิงตั้งครรภ เด็กรวมถึงผูปวยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังทำหนาที่ในการควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

โดยใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอนั้น ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนรูจักปองกันและ             

ดูแลตนเองได (จักรีรัตน แสงวารี, 2561)  

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบทั้งในดานเศรษฐกิจ และ   

ดานสุขภาพ ทั่วโลก แตอยางไรก็ดีประเทศไทยไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่คอนขางประสบ

ความสำเร็จในการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในระลอกแรก (แสงเดือนมูลสม, 2563 อางถึง

ในผูจัดการออนไลน, 2563) โดยองคกร Global COVID-19 ไดจัดอันดับใหประเทศไทยเปนประเทศ                 

ที่มีดัชนีการฟ นตัวจาก COVID-19 เปนอันดับท่ี 2 รองลงมาจากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้

ประเทศไทยยังไดรับยกยองจากองคการอนามัยโลกวาเปนประเทศที่สามารถควบคุมการแพรระบาด

ของ COVID-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการดูแลสุขภาพที่ดี โดยมี

อาสาสมัครสาธารณสุขรวมลานคน กระจายอยูท่ัวประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563)  

 แตอยางไรก็ดี จากการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี

สาเหตุ มาจากแรงงานตางดาวนั้น ไดสงผลกระทบกับประเทศในวงกวาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอื่น ๆ ท่ัวประเทศ (อนุสรณธรรมใจ, 2564 อางถึงในประชาชาติธุรกิจ, 2564) โดยพื้นที่เขต                

บางบอนนั้น ก็เปนหนึ่งในเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม 

เนื่องจากเปนเขตพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่อยูติดกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในขณะนั้น 

ยังคงมีประชาชนเดินทางไปมา ระหวางเขตพื ้นที ่ดังกลาวกับจังหวัดสมุทรสาครอยู ซึ ่งสงผลทำ                     

ใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความวิตกกังวลเปนอยางมากในเรื่องของความปลอดภัย (กรุงเทพธุรกิจ,2563) 

 จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทหนาที่และประสิทธิภาพ            

การดำเนินงานของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 
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รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะ              

ถูกนำไปใชสำหรับ เปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของอาสาสมัครสาธารณสุข ใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1 เพื ่อศึกษาบทบาทหนาที ่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน                   

ในการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั ้งในพื ้นที ่เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาท่ีของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 

รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพื้นท่ี             

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข 

บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

3. คำถามวิจัย  

3.1 บทบาทหนาที่ของ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกัน

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั ้งในพื ้นที ่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร          

เปนอยางไร 

3.2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที ่ของ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65     

รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพื้นท่ี            

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 

3.3 ความพึงพอใจของประชาชนตอ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน               

ในการป องก ันการแพร ระบาดของโรคโคว ิด-19 กรณีศ ึกษาช ุมชนจ ัดต ั ้ งในพื ้นท ี ่ เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 

4. ทบทวนวรรณกรรม 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552) ไดกลาววา การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง การให         

บริการดานสาธารณสุขขั ้นพื ้นฐานที่จำเปนอยางทั่วถึงกับทุกคนในชุมชน โดยใหความสำคัญกับ               

การมีสวนรวมของชุมชนโดยมีคาใชจายอยูในระดับที่เหมาะสม โดยการสาธารณสุขมูลฐานนั้นเปน              
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การผสมผสานระหวาง การใหบริการสาธารณสุขไปพรอมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 ปยากร หวังมหาพร (2556) ไดใหความหมายของอาสาสมัครวาเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานเพ่ือ

สาธารณะโดยสมัครใจและไมหวังผลประโยชนตอบแทน โดยการดำเนินงานของอาสาสมัครนั้น 

กอใหเกิดการพัฒนาในสังคม เนื่องจากอาสาสมัครจะชวยเสริมสรางความเขมแข็ง ความไววางใจ 

รวมถึงความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้กิจกรรมที่อาสาสมัครดำเนินการ จะไดรับการสงเสริมจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน จึงชวยแบงเบาภาระคาใชจายของภาครัฐลง 

 กุระตอง พิกุลศรี (2548) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถ

มองเห็นเปนรูปรางได บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมนั ้นสามารถสังเกตโดยการแสดงออกสามารถ            

วัดได ดวยการวัดความคิดเห็นของบุคคลนั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกท่ี

แทจริง จึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กลาวไววา 

“พึง” เปนคำชวย กริยาอัน หมายความวา “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคำวา 

“พอ” หมายความวา เทาที ่ต องการ เต็มความตองการ ถูก ชอบ เมื ่อนำคำสองคำมาผสมกัน                 

“พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตองการ 

 บุญเรียงขจรศิลป (2543) ไดกลาววา การวัดความพึงพอใจนั ้นเปนเรื ่องเกี่ยวกับทัศนคติ             

หรือเจตคติ เปนนามธรรม เปนการแสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติไดโดย 

ตรง แตสามารถที่จะวัดทัศนคติไดโดยออม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ดังนั้นการวัด

ความพึงพอใจ จึงมีขอบเขตที ่จำกัด อาจมีความคลาดเคลื ่อนเกิดขึ ้น หากบุคคลเหลานั ้นแสดง                  

ความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลานี้ยอมเกิดขึ้นไดเปนธรรมดา                

ของการวัดโดยท่ัว ๆ ไป 

 ประเสริฐศิริเสรีวรรณ (2556) ไดกลาววา การสรางและรักษาความพึงพอใจของประชาชน 

เปนรากฐาน สำคัญของการบริหารการตลาดและการวางกลยุทธการตลาด ซึ่งจะนำไปสูการซื้อและ    

การบริโภคสินคา และเปนตนทางของการสรางยอดขาย นอกจากนี้ความพึงพอใจของประชาชนยัง               

เปนเหตุผลสำคัญที่จะทำใหประชาชนหรือผูบริโภคยังคงซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ                 

มีความภักดีตอผลิตภัณฑสินคาหรือบริการในระยะยาว 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 กฤษณากองมณี (2550) ไดทำการศึกษาเรื ่องการสำรวจความพึงใจของประชาชนเขต              

เทศบาลเมืองจันทบุรีตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน โดยผลการวิจัย 

พบวาความพึงพอใจของประชาชนเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน                 

การดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขในชุมชนมีคาคะแนนสูงสุดและดานการใหบริการสาธารณสุข  
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แกประชาชนมีคาคะแนนต่ำสุดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของประชาชน              

ตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ พบวาไมมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติแตดานความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บานมีความสัมพันธกับการไดร ับการบริการจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขอยางมีนัยสำคัญ โดยพบวาประชาชนที ่เคยรับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขมี             

ความพึงพอใจมากกวาประชาชนท่ีไมเคยรับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุข 

 วินัยแกวพรหม (2553) ศึกษาเรื ่องความคาดหวังตอบทบาทและการปฏิบัติงานจริงของ

อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมูบานในงานสาธารณสุขมูลฐานตามทัศนะของประชาชนในตำบล                 

โพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 1) เจาหนาที่สาธารณสุขและ 

ผูนำชุมชนสวนใหญ มีความคาดหวังตอบทบาทของอสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานในภาพรวมและ 

รายยอยอยูในระดับมาก 2) เจาหนาท่ีสาธารณสุขและผูนำชุมชนสวนใหญเห็นวาอสม. มีการปฏิบัติงาน

จริงในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) เจาหนาที่สาธารณสุขและผูนำ

ชุมชนเห็นวาการปฏิบัติงานจริงของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานต่ำกวาความคาดหวังตอ              

บทบาทของอสม. ที่คาดหวังไวทั ้งในภาพรวมและรายดานยอย 4) เจาหนาที่สาธารณสุขและผูนำ              

ชุมชนและหัวหนาครัวเรือนมีความคาดหวังตอบทบาทของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐานโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน 5) หัวหนาครัวเรือนเห็นวาอสม. มีการปฏิบัติงานจริง สูงกวาความเห็น

เจาหนาที่สาธารณสุขและผูนำชุมชนทั้งในภาพรวมและรายดานยอยจำนวน 5 ใน 8 ดาน คือ ดาน            

การสำรวจขอมูลดานการใหบริการสุขภาพดานการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลของรัฐ ดานการ        

เฝาระวังโรคในชุมชนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และดานการใหความรูกับชาวบานอยางมีนัยสำคัญ                     

ทางสถิต ิ

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรคือ ประชากรในชุมชนจัดตั้ง 12 ชุมชน ในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร                 

ซึ ่งมีจำนวน 2,097 ครัวเรือน เปนจำนวนประชากรทั ้งหมด 8,748 คน (ฝายพัฒนาชุมชนและ            

สวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางบอน, 2563) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 กลุมตัวอยางสำหรับแบบสัมภาษณ คือ อสส.ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน               

ในชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ชุมชนละ 1 คน จำนวน 12 ชุมชน รวม 12 คน 

และพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน จำนวน 1 คน  
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 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 กลุ มตัวอยางสำหรับแบบสอบถาม คือ ประชากรในชุมชนจัดตั ้ง 12 ชุมชน ในพื ้นที ่เขต               

บางบอนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจำนวนมาก ผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยางดวย   

วิธีการของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ (Interview) เปนเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง

จำแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

 สวนท่ี 2 บทบาทหนาที่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ใน               

การป องก ันการแพร ระบาดของโรคโคว ิด-19 กรณีศ ึกษาช ุมชนจ ัดต ั ้ งในพื ้นที ่ เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลโดย

แบงจำแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 1) เพศ 2) อายุ 

3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ และ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 

รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนตออสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข        

บางบอน  ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ใชวิธีการการสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และนำขอความหรือ

ประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาไวกลุมเดียวกัน จากนั้นทำการกำหนดขอความ 

สั้น ๆ เพื่อใชเปนมโนทัศนหรือหัวขอสรุปแนวคิดที่สะทอนความหมายสำคัญทั้งที่ปรากฏชัดแจงและ   

แฝงอยูในขอมูลสวนยอยนั้นแลวจึงนำหัวขอสรุปแนวคิดที่มีความหมายคลายคลึงหรือแตกตางกันมา

จัดเปนกลุมหัวขอสรุปแนวคิด (Conceptual Categories) ตาง ๆ กลายเปนหนวยความหมายของ

ขอมูลท่ีมีขนาดใหญและมีระดับความเปนรูปธรรมมากข้ึน 



ศรีสุดา ดีบุดศรี 
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 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 วิเคราะหเชิงพรรณนาดวยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการเรียงลำดับความสำคัญจากคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง 

6. ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข               

บางบอน              

 1. บทบาทและหนาท่ีหลักของอสส. ในชุมชน 

 จากผลการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ี                 

ของอาสาสมัครในชุมชนพบวา อสส. ในชุมชนมีบทบาทและหนาที่หลักประกอบดวยการใหคำแนะนำ

และความรูดานสาธารณสุขกับคนในชุมชน โดยทำหนาที่ในการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร                         

ดานสาธารณสุขใหกับคนในชุมชน รวมถึงเปนผูประสานงานดานตาง ๆ กับชุมชนและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ นอกจากนี้ อสส. ยังทำหนาที่ในการติดตามและดูแลผูปวยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงผูสูงอายุหญิง

ตั้งครรภเด็กแรกเกิดถึง 6 ป ผูพิการและอื่น ๆ อีกทั้งยังชวยในการการติดตามและปองกันปญหา

สาธารณสุข โดยทำหนาที่คัดกรองและควบคุมโรคตาง ๆ รวมถึงใหคำแนะนำเกี ่ยวกับการปฏิบัติ             

ตัวใหถูกวิธี เพ่ือปองกัน โรคตาง ๆ 

 2. การมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือแกปญหาดานสาธารณสุขของอสส. ในชุมชน 

 จากผลการการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางเกี ่ยวกับการมีสวนรวม                 

ในการวางแผนเพื่อแกปญหาดานสาธารณสุขของอสส. ในชุมชน พบวาผูใหขอมูลไดกลาวถึงการ                

มีสวนรวมของอสส. ในการแกปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน โดยทำหนาที่ในการสื ่อสารใหคน                 

ในชุมชนตระหนักและเขาใจความสำคัญของปญหาดานสุขภาพ โดยการนำขอมูลขาวสารจาก

สาธารณสุขมาประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทราบ อีกทั้ง อสส. ยังมีสวนรวมในการรับฟงปญหา                

ตาง ๆ ดานสาธารณสุขของชุมชน เพื่อเสนอแนะ แนวทางการแกปญหาหรือชวยประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี ่ยวของเพื่อเขามาชวยแกปญหาใหกับคนในชุมชน นอกจากนี้ อสส.ยังมีสวนรวมใน                

การสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในการคัดกรอง และเฝาระวังโรคระบาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชน 

 3. แนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ของอสส. 

 จากผลการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางเก่ียวกับแนวทางการสราง                

การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของอสส.                

พบวาผูใหขอมูลโดยสวนใหญไดเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคใหประชาชนในชุมชน
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ทราบ รวมถึงใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปองกันอยางถูกวิธีเพื่อปองกันตนเองและครอบครัวจาก              

การระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนะนำวิธีการใสแมสกอยางถูกวิธีในทุก ๆ ครั้งที่ออกจากบานและ   

ลางมือบอย ๆ ดวยเจลแอลกอฮอลรวมถึงใหความสำคัญกับการเวนระยะหางทางสังคม 

 4. การเปล่ียนแปลงบทบาทและหนาท่ีของอสส. ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 

 จากผลการการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

บทบาท และหนาที ่ของอสส. ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 พบวาผู ใหขอมูลโดยสวนใหญ                   

ใหความเห็นวาบทบาทและหนาที่ของอสส. มีการเปลี่ยนแปลงไปในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 

โดยมุ งเนนการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของกับการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนหลัก                

ทั้งในสวนของการใหความรูกับชุมชนเกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเองอยางถูกวิธี รวมถึงทำหนาที่ใน                

การคัดกรองคนโดยติดตามสอดสองการเขาออกของคนในชุมชน รวมถึงการตักเตือนใหประชาชน

ตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันตนเอง จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 5. กิจกรรมการดำเนินการของอสส. ในการปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับ

ชุมชน 

 จากผลการการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางเกี ่ยวกับกิจกรรมการ

ดำเนินการของอสส.ในการปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับชุมชน พบวากิจกรรมที่อสส. 

ดำเนินการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับชุมชน 

 6. ขั้นตอนการดำเนินการใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธตาง ๆ กับประชาชนใน

ชุมชนเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 จากผลการการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางเกี ่ยวกับขั ้นตอนการ

ดำเนินการใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธตาง ๆ กับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการระบาด                

ของโรคโควิด-19 พบวาผูใหขอมูลสวนใหญใหขอมูลขาวสารกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใชวิธีการประชาสัมพันธเสียงตามสายแจกใบปลิวและแผนพับรวมถึง           

นัดหมายกับชาวบาน เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนะนำ  

ใหคนในชุมชนบอกตอ ๆ กันไปเพื่อปองกันตนเองจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้              

ยังมีการใหขอมูลขาวสารกับคนในชุมชนผานทางไลนของหมูบานอีกดวย 

 7. อุปสรรคในการติดตามและปองกันปญหาสาธารณสุขในชวงการระบาดของโรคโควิด-19  

ในชุมชน 

 จากผลการการสัมภาษณการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับอุปสรรคในการ

ติดตามและปองกันปญหาสาธารณสุขในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนพบวา ผูใหขอมูล    

สวนใหญ พบอุปสรรคในเรื ่องของการขาดวินัยตอตนเองและผูอื ่นของคนในชุมชน โดยประชาชน
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บางสวนไมใหความรวมมือกับอสส. โดยไมใหความสำคัญกับการปองกันตนเองตามคำแนะนำของ              

อสส. อีกทั้งยังพบปญหาการปดบังขอมูลทั ้งในสวนของภาคประชาชนและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 

นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคอื่น ๆ ไดแก การถูกรองเรียนไมใหใชเครื่องขยายเสียงหรือหอกระจายขาว                 

ในชุมชนรวมถึงปญหาดานการสื่อสารของแรงงานพมา 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณพยาบาล 

 จากผลการสัมภาษณพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของอสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 65 

รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพื้นท่ี                  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบวาผูใหขอมูลไดกลาวถึงบทบาทและหนาที ่หลักของ อสส. ใน               

การทำหนาที่สาธารณสุข ในชุมชน คือ การเปนผูชวยหัวหนาพยาบาลลำดับท่ี 1 และหัวหนางาน

อนามัยชุมชน โดยมีบทบาทในการกำกับดูแลงานในชุมชนทุกงาน แตอยางไรก็ดีในชวงการระบาด             

ของโรคโควิด-19 นั้น ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของอสส. มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมี

ภารกิจเพิ่มมากขึ้น โดยอสส. มีบทบาทในการเฝาระวังปองกันควบคุมการระบาด ตลอดจนทำงาน                

เชิงรุกเพื่อคนหาผูปวยโรคโควิด-19 ในชุมชนเพื่อวางแผน ในการดูแลสุขภาพประชาชนและควบคุม 

การระบาดไมใหแพรกระจายในวงกวาง นอกจากนี้ อสส. ยังสามารถ ทำใหประชาชนในชุมชนมี               

สวนรวมในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยการใหความรูการประชาสัมพันธตลอดจน

การลงพื้นที่ในชุมชนดวยความตั้งใจและมุงมั ่นของทีมทำใหไดใจประชาชน จนเกิดความไววางใจ                 

และมีสวนรวมในการทำงานของประชาชนกับทีม สำหรับในสวนของกิจกรรมที่อสส. ไดดำเนินการ                  

ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับชุมชน ประกอบดวยการประชาสัมพันธ                      

แจงสถานการณในการระบาด ใหคำแนะนำในการปฏิบัติตัวใหปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทำงาน              

เชิงรุกในชุมชนเพื่อคนหาผูปวยโควิด-19 โดยการเก็บน้ำลายและswab ทั้งในชุมชน ตลาด สถาน

ประกอบการและอื ่น ๆ ประสานงานกับเครือขายทั้งภายนอกและภายในหนวยงาน เพื่อหาแหลง

สนับสนุนภายใตการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดีอสส. ยังคงมีอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากโรค               

โควิด-19 เปนโรคระบาดใหม ทำใหทีมงานตองใชความรูความสามารถในทุกดานในการทำงาน และ

ดูแลประชาชนประกอบกับประชาชน ยังไมไดเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทุกคน จึงทำ               

ให อสส. ตองใชความรูความสามารถ ใชเวลาและเทคนิคตาง ๆ ในการดูแล นอกจากนี้ยังพบปญหา                  

ในสวนของจำนวนเจาหนาท่ี มีจำนวนไมเพียงพอ ในการปฏิบัติภารกิจ เจาหนาที่มีความออนลา                

จากการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณในการปฏิบัติงานบางอยาง มีไมเพียงพอ 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเชิงปริมาณ  

 จากการศึกษาปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ตอบแบบสอบถาม จำแนก                 

ตามเพศ พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย จำแนกตามอายุพบวากลุม 

ตัวอยางสวนใหญ มีอายุมากกวา 50 ป รองลงมามีอายุ 41-45 ป และ 46-50 ป ตามลำดับ จำแนก 

ตามสถานภาพพบวากลุ มตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด จำแนก               
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บทบาทหนาทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุขศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจของประชาชนในการปองกัน          

การแพรระบาดของ โรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดต้ังในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 
    1516  

ตามระดับการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมามี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำแนกตามอาชีพพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพอื่น ๆ ที่ไมไดระบุ

ขางตน รองลงมามีอาชีพธุรกิจสวนตัว จำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาท หรือนอยกวา รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)

ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19                  

พบวากลุมตัวอยางใหความสำคัญเปนอยางดีในดานประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที่ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกัน                     

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา   

กลุ มตัวอยางมีความเห็นวา อสส. ประชาสัมพันธขาวสารเกี ่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19                  

ใหกับประชาชนอยางสม่ำเสมอ มีผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที่ของอสส. อยูใน             

ระดับมาก รองลงมาคือ อสส. คอยขับเคลื่อน ประชาชนในชุมชนใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวม                

ทั้งตอตนเองและชุมชนในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงาน                

ปฏิบัติหนาที่ของอสส. อยูในระดับมาก ถัดมาคือ อสส. ทำหนาที่เปนผูนำของชุมชนในการวางแผน                 

เพื่อแกปญหาดานสาธารณสุขในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ปฏิบัติหนาท่ีของอสส. อยูในระดับมาก 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการ

สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวากลุมตัวอยาง

ใหความสำคัญเปนอยางดีในดานความพึงพอใจของประชาชนตออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 

ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19               

โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปนรายดานพบวาในภาพรวมแลวคุณรู สึกพอใจกับ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีผลตอความพึงพอใจ 

ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คุณรูสึกพอใจกับการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการระบาดของ  

โรคโควิด-19 ของอสส. มีผลตอความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด และคุณรู สึกพอใจกับคำแนะนำ             

และขอมูลตาง ๆ เกี ่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่อสส.เปนผูให มีผลตอความพึงพอใจใน             

ระดับมากท่ีสุด  

7. สรุปผลการศึกษา 

 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ 

 จากผลการการสัมภาษณ อสส. และพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของอสส. ศูนยบริการ

สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชน

จัดตั้งในพ้ืนท่ีเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบวาอสส. มีบทบาทและหนาท่ีหลัก คือ การประชาสัมพันธ
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ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคใหประชาชนในชุมชนทราบ โดยใหความรูและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ

ปองกันตนเองอยางถูกวิธี และจัดกิจกรรมรณรงคใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการปองกัน

ตนเองจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้อสส. ยังทำหนาที่ในการเฝาระวัง โดยคัดกรอง

และตรวจวัดอุณหภูมิ ใหกับคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับในชวงที่มีการจัดงานตาง ๆ ในชุมชน    

ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของ อสส. ศูนยบริการสาธารณสุข 

65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา อสส. มีบทบาทและหนาที่หลักคือ การประชาสัมพันธเพื่อแจง

สถานการณในการระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับประชาชนในชุมชน โดยใหความรูและคำแนะนำ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองใหปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมถึงหนาที่ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม

การระบาด ตลอดจนทำงานเชิงรุก เพื่อคนหาผูปวยโรคโควิด-19 ในชุมชน โดยการเก็บน้ำลายและ 

swab ในสถานที่ตาง ๆ ทั้งในชุมชน ตลาด สถานประกอบการและอื่น ๆ และสอดคลองกับแนวความคิด 

ชนิดาเตชะปน (2561) ท่ีไดอธิบายบทบาทหนาท่ีท่ีสำคัญ ของอาสาสมัคร อาทิเชน การประชาสัมพันธ

ขาวสารดานสาธารณสุข ไดแก การเกิดโรคระบาด ที่สำคัญ ตลอดจนขาวการเคลื่อนไหวในกิจกรรม

ดานสาธารณสุข โดยเปนผูใหคำแนะนำและใหความรูดานสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้

อาสาสมัครยังมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามและปองกันปญหาสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งรวมถึงการ                  

เฝาระวังการเกิดโรคติดตอชุมชนอีกดวย 

 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)

ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 พบวา                

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาอสส. มีประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสส.) ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอนในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวา อสส.

ประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับการระบาดของโรคโควิด– 19 ใหกับประชาชนอยางสม่ำเสมอ                            

อยูในระดับมาก รองลงมาคืออสส. คอยขับเคลื่อนประชาชนในชุมชนใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวม

ทั้งตอตนเองและชุมชนในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 และอสส. ทำหนาที่เปนผูนำของชุมชน              

ในการวางแผนเพื ่อแกปญหาดานสาธารณสุขในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ ่งสอดคลอง                 

กับงานวิจัยของอำนาจแกวพิลา (2554) ที ่ไดศึกษาเรื ่องความคิดเห็นของประชาชนที ่มีตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตำบลทุงทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยผลการวิจ ัยพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัต ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุข                

ประจำหมูบานดานเฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขมากที่สุด รองลงมาคือดานเปนแกนกลาง              

ในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมูบาน ดานเปนผูแจงขาวสารสาธารณสุขแกเพื่อน

บานในเขตรับผิดชอบ และดานเปนผูใหคำแนะนำถายทอดความรูแกประชาชน ตามลำดับ 
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 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการ

สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวา กลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวากลุมตัวอยางรูสึกพอใจกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในการปองกัน   

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 มากที ่ส ุด รองลงมาคือพอใจกับการประชาสัมพันธ ขาวสาร                

เกี ่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ของอสส. และพอใจกับคำแนะนำและขอมูลตาง ๆ เกี ่ยวกับ               

การระบาดของโรคโควิด-19 ที่อสส. เปนผูใหซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญนริศสายสุม (2555)               

ที่ไดศึกษาเรื ่องความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ    

หมูบาน (อสม.) ตำบลมหาสอน อำเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี โดยผลการวิจัยพบวาประชาชน ตำบล

มหาสอน อำเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี มีระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับ 

ตามคาเฉลี ่ยสูง พบวาประชาชนพึงพอใจในดานการปองกันและควบคุม โรคในชุมชนมากที ่สุด 

รองลงมาคือ ดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน และดานการใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธในชุมชน 

ตามลำดับ 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 

   จากการศึกษาเร ื ่อง “บทบาทหนาที ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขศูนยบร ิการ 

สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน และความพึงพอใจของประชาชนในการปองกันการแพรระบาด               

ของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาชุมชนจัดตั้งในพ้ืนท่ีเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร” พบประเด็นท่ีนาสนใจ

หลายประเด็น โดยกลุมตัวอยางมีความ เห็นวา อสส. มีประสิทธิภาพการดำเนินงานปฏิบัติหนาท่ี             

ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน ในการปองกัน                

การระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในการปองกันการ               

แพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดียังคงพบอุปสรรค

ในการดำเนินงานในเรื ่องของการขาดความรวมมือจากประชาชน ประกอบกับโรคโควิด-19 เปน                

โรคระบาดใหมทำใหตองใชความรู ความสามารถในการทำงานและดูแลประชาชน นอกจากนี้                

ยังพบปญหาในสวนของจำนวนเจาหนาที่และอุปกรณในการปฏิบัติงานที่ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังตอไปนี้ 

   1. อสส. หรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ ควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับ              

การระบาดของโรคโควิด-19 ใหกับประชาชนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหคนในชุมชนมีความรับผิดชอบ              

ตอตนเองและผูอื ่น โดยตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันตนเองจากการแพรระบาดของโรค                

โควิด-19 โดยใสหนากากอนามัย และลางมือใหสะอาดดวยเจลลางมือบอย ๆ รวมถึงการเวนระยะ                

หางทางสังคม 



ศรีสุดา ดีบุดศรี 
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   2. หนวยงานสาธารณสุข ควรมีการสนับสนุนในการปองกันการแพรระบาดของ                 

โรคโควิด-19 โดยการจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรที ่เกี ่ยวของกับการทำงานเพื ่อพัฒนาความรู 

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานของ อสส. 

   3. หนวยงานสาธารณสุข ควรจะใหความสำคัญกับการเปดรับ อสส. เพิ ่มเติม                 

เพื่อลดภาระหนาที่การทำงานของ อสส. รวมถึงจัดใหมีงบประมาณสำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ                   

ท่ีจำเปนใหเพียงพอตอการดำเนินงาน  

 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

  การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น ๆ โดยเพิ่มวิธีการท่ี

หลากหลายขึ้น เชน การเก็บแบบสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตอื่น ๆ หลาย ๆ 

เขตมาเปรียบเทียบกัน โดยมีการเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใหมากขึ้น เพื่อใหไดกลุม

ตัวอยางท่ีครอบคลุมและมีความแมนยำมากข้ึน  
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   บทคัดยอ 
  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของกำลังพลตามมาตรการ การ

ดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย ซึ่งเปนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณปลายเปด รวมท้ังใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนดวยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ      

มีโควตา เนื่องจากผูว ิจัยตองการเปรียบเทียบขอมูลระหวางนายทหารชั้นประทวน 50 นาย และ

นายทหารชั ้นสัญญาบัตร 50 นาย ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ว ิจัยเก็บขอมูลจากผานการ

สัมภาษณเชิงลึกกับตัวแทนผูบังคับบัญชาของกรมขาวทหาร จำนวน 2 ทาน โดยสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling Technique)  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงตอความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบดวย

การใหความรวมมือกับการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของกำลังพลในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

โดยเฉพาะมาตรการการปองกันตนเองเพื่อไมใหติดเชื้อไวรัส COVID-19 การลางมือ ใชเจลแอลกอฮอล 

และเวนระยะหางทางสังคมสม่ำเสมอเมื่อไปในที่สาธารณะ การใหความเต็มใจในปฏิบัติตามมาตรการ

ของแตสถานที่ที่เดินทางไป และการใหรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหาร โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก แมชั้นยศของผูตอบแบบสอบถามจะมีความแตกตางกัน แตความรูสึกในการใหความรวมมือ
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กับการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 และความรูสึกในการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาว

ทหารไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ: เชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการการปองกัน แอปพลิเคชัน ศบค. Work From Home 
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The study of factors affecting the behavior of personnel 
according to the measure operations to prevent and solve 

the problem of the COVID-19 virus Case study Directorate of 
Joint Intelligence The Royal Thai Armed Forces Headquarters  

         

 

Sasiphat Xuto 1

* 

  

   Abstract 
  
 This research were to study of factors affecting the behavior of personnel 

according to the measure Operations to prevent and solve the problem of the COVID-19 

virus Case study Directorate of Joint Intelligence The Royal Thai Armed Forces Headquarters, 

study was a quantitative research by questionnaire and Structured Interview. A sample 

of This research cases were drawn from Directorate of Joint Intelligence officer using 

Probability-free sampling with quota-based sample selection 1 00  people that a Non-

Commissioned Officer 5 0  people and Commissioned Officer 5 0  people. On the 

qualitative research, study was an in – depth interview by Purposive Sampling technique  

 The findings indicated that factors affecting the success of preventive and 

corrective action measures COVID-1 9  virus problems Case study Directorate of Joint 

Intelligence The Royal Thai Armed Forces Headquarters is The overall workforce                  

co-operation with COVID-19  virus protection is at the highest level. In particular, Measures 

to protect yourself against COVID-19 infection when going to public areas. Hand washing, 

using alcohol gel. And keep a constant social distance when going in public, providing 

willingness to comply with measures for each place of travel and to cooperate in 

accordance with the measures of the military news department The overall picture is at 
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a high level. However, although the rank of the respondents is different. But the feeling 

of cooperating with the COVID-1 9  virus prevention and the feeling of cooperation in 

accordance with the military news measures are not different. 
 
Keyword: COVID-19 Virus, Preventive Measures, Application, Work from Home  

1. บทนำ 

 “ปจจุบัน” เปนตัวกำหนด “อนาคต” เปนภาพที่หลายคนพยายามคาดการณถึงวิกฤติการณ               

ที่รออยูขางหนา ซึ่งแตละประเทศตองประสบและเผชิญหนากับสิ่งทาทายที่สงผลกระทบอยางตอเนื่อง

และมีความสลับซับซอน โดยนับวันยิ ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื ่อย ๆ ซึ ่งปจจัยหลักมาจาก

วิกฤติการณที่สงผลกระทบเชื่อมโยงกันอยางเปนเครือขาย ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ อาจเปนผลสืบเนื ่องมาจากภาวะโลกไรพรมแดน 

เพราะฉะนั้นการทำความเขาใจถึงสถานการณโลก จึงนับเปนสิ่งสำคัญยิ่งที่ทุกประเทศควรใสใจ และ                

ไมสามารถหลีกเลี ่ยงได เนื ่องจากประเด็นดังกลาวไดสงผลกระทบตอความมั ่นคงของชาติ และ

ผลประโยชนโดยรวมของชาติท้ังทางตรงและทางออมท้ังในสภาพแวดลอมปจจุบันและในอนาคต    

 จากขอมูลผูติดเชื ้อไวรัส COVID-19 สะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผูติดเชื้อมากกวา 

35,500 ราย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบผูติดเชื้อจำนวนมากในสถานที่ตาง ๆ รวม               

ทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนั้น กรมขาวหทารจึงไดกำหนดมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกัน

และแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งถือเปนภัยคุกคาม

รูปแบบใหมที ่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ ่งสำหรับกำลังพลในกรมขาวทหาร และเปนพื ้นฐานสำคัญ                

ในการปองกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะอยูนอกสถานท่ีทำงานโดยตรง และยังมีผลทางออม

ในการลดจำนวนคนติดเชื้อไวรัสไดอีกดวย อยางไรก็ตาม กรมขาวทหารพบผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 

เพียง 1 ราย จากกำลังพลทั ้งหมด จึงใหความสำคัญกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของ                 

กำลังพลตามมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 ศึกษานโยบาย/มาตรการการดำเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19

ของกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

2.2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของกำลังพลตามมาตรการการดำเนินงานเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดดานความม่ันคงแหงชาติ 

 เมื ่อมีการกลาวถึงความมั ่นคง สวนมากมักจะเขาใจกันวาเปนเรื ่องท่ี เกี ่ยวกับการทหาร                     

การสูรบ หรือการสงครามโดยตรง ความเขาใจเชนนั้นอาจเปนความจริงในสมัยกอนเทานั้น ตอมา                     

เมื ่อวิวัฒนาการของโลกไดพัฒนากาวหนาเปนลำดับ การศึกษาเฉพาะเรื ่องของการสงครามและ

การทหารเพียงอยางเดียว นับวาเปนการศึกษาที่คอนขางแคบ ไมเหมาะสมกับสถานการณของโลก                    

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นเรื่องของความมั่นคงจึงครอบคลุมถึงเรื่องราวตาง ๆ ออกไปให

กวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น คำวา “ความมั่นคงแหงชาติ” (Notional Security) จึงเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

และนานาประเทศตางก็ยอมรับกันทั่วไปวา ความมั่นคงแหงชาติ เปนคำที่มีความหมายกวางขวาง

ครอบคลุม เรื่องตาง ๆ อีกมากมาย อันไดแก เศรษฐกิจ สังคม-จิตวิทยา และการเมือง เปนตน มีขอนา

สังเกตวา คำวา “Security” นี้ หมายความอีกนัยหนึ่ง อาจหมายถึง “การรักษาความปลอดภัย” หรือ 

“ความปลอดภัย” ซ่ึงก็ไดมีการนำไปใชกวางขวาง เชน “ศูนยรักษาความปลอดภัย” (Security Center) 

เปนตน แตถาหากจะนำไปใชกับเรื่องของชาติแลว การเรียกวา “ความมั่นคงแหงชาติ” นาจะเปน                 

การเหมาะสมกวาท่ีจะใชคำวา “การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ”  

 นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ 2 แหง ไดใหคำนิยามศัพทของความมั่นคงแหงชาติ                 

ไวดังนี้ National Security (USACGSC = รร.สธ.ทบ.) ถอดออกเปนภาษาไทยไดว า ความมั ่นคง

แหงชาติ หมายถึง การปองกันประเทศใหพนจากอันตราย เชน การรุกราน การจารกรรม การ

ลาดตระเวน การวินาศกรรม การรบกวน จากอิทธิพลของประเทศอื่น ซึ่งเปนอันตรายอยางรายแรง              

แกประเทศ  National Security (JCS Pub.I พจนานุกรมคณะเสนาธ ิการร วม เล ม 1) ยังได ให

ความหมายของความมั ่นคงแหงชาติว า หมายถึงการปองกันตนเองของสหรัฐและประเทศอื ่นท่ี                        

มีความสัมพันธกับสหรัฐฯ เชน การปองกันทางทหาร หรือกลุมของชาติอ่ืนๆ การวางกำลังของขาศึกท่ีมี

ขีดความสามารถสูง 

 จากแนวคิดขางตนสามารถสะทอนใหเห็นวา ความมั่นแหงชาติในปจจุบันไมไดเกิดในลักษณะ

ของการทำสงครามแตเพียงอยางเดียว แตอาจรวมถึงภัยคุกคามประเทศในรูปแบบของการทำลายใน   

ทุกดาน 

4. แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวม  

  สุธี วรประดิษฐ (2553) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวม                

ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคนในสังคม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม

การมีสวนรวมจะตองคำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความ
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สมัครใจเขารวมกิจกรรม โดยสรุปได 5 ขั้นตอน 1. วิเคราะหปญหา 2. การวางแผนที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับวิถีชีวิต 3. การกำหนดกิจกรรม 4. การดำเนินกิจกรรม 5. การประเมินผลกิจกรรม  

 องคประกอบของการมีสวนรวม 

 หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผู  ท่ี

เก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการนั้น International Association for 

Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 

 การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แตเปนระดับท่ี

สำคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมี    

สวนรวมในเรื่องตาง ๆ  

 การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที ่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ  

 การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะ

แนวทางที่นำไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั ่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชนจะถูกนำไปกำหนดทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ  

 ความรวมมือ เปนการเปดโอกาสใหตัวแทนประชาชนเขาไปมีสวนรวมในภาคสาธารณะ เชน 

การรวมมือกับภาครัฐเพ่ือตัดสินใจ และมีการดำเนินงานรวมกัน  

 สรุปไดวา การสรางการมีสวนรวมของประชาชน สามารถทำไดหลายวิธี ซึ่งอาจตองใชเวลา    

เพื ่อดำเนินงานใหตรงกับความตองการของประชาชนที่เขามามีสวนรวม อยางไรก็ตามการสราง                

ความรวมการมีสวนรวมเปนเรื่องละเอียดออน ดังนั้นจะตองใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รับฟงความ

คิดเห็น และการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความตองการท่ีแทจริง  

 เมตต เมตตการุณจิต (2553) การมีสวนรวม หมายถึง บุคคลหรือกลุ มบุคคลมีโอกาสใน                 

การมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังทางตรงและทางออม ในรูปแบบของการรับรู ตัดสินใจ และติดตามผล 

 วชิรวัชร งามละมอม (2559) ไดใหความหมายของทฤษฎีการมีสวนรวมไววา การเปดโอกาส                 

ใหประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และ                

การประเมินผลรวมกันเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาคนำผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานเพ่ือ

พัฒนาหรือใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญของแตละคนในการแกปญหาของชุมชนและ

พัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใสและใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 

 จากความหมายผูวิจัยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึงการรวมกันกระทำสิ่งใด

สิ่งหนึ่งดวยความเต็มใจ เพ่ือใหเกิดผลเปนท่ียอมรับของสวนรวม อาทิ การปองกัน การแกไข การพัฒนา 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเปนคานิยมและธรรมเนียมที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม       



ศศิพัสย ชูโต 
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การมีสวนรวมไมคำนึงถึงสถานะทางสังคม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ                  

เขามามีบทบาทรวมในกิจกรรมทุกประการตามกำลังความสามารถ 

 ประเภทการมีสวนรวม 

 เมตต เมตตการุณจิต (2553) ไดกลาวถึงประเภทของการมีสวนรวมโดยสามารถจำแนกการ                     

มีสวนรวมออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 1. การมีสวนโดยตรง การมีสวนรวมในการบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเปนสำคัญ  

ดังนั้น ผูมีหนาที่ร ับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการ มักจะเปดโอกาสให                

บุคคลอ่ืนเขามามีสวนรวมผานการเสนอขอคิด เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาประกอบการตัดสินใจ  

 2. การมีสวนรวมโดยออม การมีสวนรวมโดยออมเปนเรื่องของการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ใหบรรลุเปาหมายอยางไมเปนทางการ โดยไมไดรวมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แตเปนเรื่อง

ของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมายเทานั้น เชน การบริจาคเงิน ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ 

แรงงาน เขาชวยสมทบ ไมไดเขารวมประชุมแตยินดีรวมมือ เปนตน 

 ลักษณะการมีสวนรวม 

 การเนนลักษณะการมีสวนรวมในประเด็นที่เกิดจากกิจกรรม เชน การเขารวมแสดงความ

คิดเห็นในประโยชนสาธารณะ การเขารวมในการตัดสินใจ การวางแผน ดังมีนักวิชาการไดใหความเห็น 

เชน Ornstein (อางใน ชูชาติ พวงสมจิตต, 2540) เห็นวา การเปดโอกาสไดประชาชนเขาไปมีสวนรวม 

พิจารณาไดจากตัวผูนำวาเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปรวมใชอำนาจและมีบทบาทในการควบคุม              

มากนอยเพียงใด โดย Ornstein ไดสรุปลักษณะการมีสวนรวมออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การมี                 

สวนรวมที่เทากัน หรือไมมีสวนรวม 2) การมีสวนรวมพอเปนพิธี หรือรวมเพียงบางสวน 3) การมี                 

สวนรวมอยางแทจริง คือ มีอำนาจและบทบาทมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Campbell & Ramseyer 

(อางใน จิราภรณ ศรีคำ, 2547) ที ่แบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนไว 5 ลักษณะ คือ                        

1) ลักษณะที ่ไมมีส วนรวมเลย 2) ลักษณะที ่มีส วนรวมนอย 3) ลักษณะที ่มีส วนรวมปานกลาง                         

4) ลักษณะท่ีมีสวนรวมมาก 5) ลักษณะท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด   

 Huntington & Nelson (1975) เห็นวา ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนจะพิจารณา                

จากกิจกรรม และการบริหาร ซึ่งจะตองมีการศึกษาควบคูกันไป ในระดับกิจกรรมนั้น จะเปนพื้นฐาน

เบื้องตนของการทำใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากที่สุด สวนในดานการบริหารนั้น จะ   

เปนลักษณะของผูมีอำนาจหนาท่ีท่ีจะเปดทางใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออก

ถึงเขารวมในกิจกรรม โดย Huntington & Nelson ไดมีหลักในการพิจารณาถึงลักษณะการมีสวนรวม

ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ระดับการบริหาร โครงสรางขององคกรหนึ่งจะตองมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมีสวนรวม

จะพิจารณาไดจาก 

 -  ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝายจะมีความเสมอกันในตำแหนง ดังนั้น การมีสวนรวมในแนวราบ

จึงเปนไปอยางหลวม ๆ ไมจริงจัง ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีสถานะหรือตำแหนงเทากัน 

 -  ในแนวดิ ่ง เปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา เชน มีหัวหนาลูกนอง มีฝาย                 

แผนกตางๆ ลดหลั ่นกันไป เปนตน การทำงานจึงมีการตรวจสอบตามลำดับขั ้น การแสวงหา

ผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนจะไดรับการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา 

 วชิรวัชร  งามละมอม (2559) เห็นวา ลักษณะการมีสวนรวม คือ ประชาชนไดเขาไปมี                      

สวนรวมในระดับกิจกรรม เชน การรับรูขาวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟงความคิดเห็น                 

การประชาพิจารณ การลงประชามติ รวมไปถึงการมีสวนรวมในระดับบริหาร เชน การตัดสินใจ                      

ยังจะตองพิจารณาในแนวราบ ซึ่งทุกฝายจะมีความเสมอกัน และเปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับ

บัญชาในแนวดิ่ง 

 โดยสรุป ลักษณะการมีสวนรวมมีหลายระดับขึ ้นอยู กับความพึงพอใจในการปฏิบัติของ

ผูเขารวมกิจกรรม ผานการรับรูขาวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู

การตัดสินใจ โดยการมีสวนรวมของกำลังพลสวนใหญนิยมปรากฏในรูปแบบแนวดิ่งซึ ่งเปนการมี                   

สวนรวมตามสายการบังคับบัญชา 

แนวคิด ทฤษฎีระบบ 

 การศึกษากลุมในองคกรโดยเฉพาะโครงสรางตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมการบริหาร                

หรือเนนเฉพาะการปฏิสัมพันธของกลุมบริหารเชิงมนุษยสัมพันธมักไมครอบคลุมพฤติกรรมทุกสวน                  

ขององคกร ดังนั้นทฤษฎีระบบจะทำใหสามารถอธิบายพฤติกรรมทุกสวนในองคกรไดทั ้งหมดตั ้งแต 

ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร โดยวิจัยนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมของกลุมคนในองคกร                      

ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการปองกันและแกไขปญหา

เชื้อไวรัส COVID-19 ทฤษฎีนี้จึงเปนประโยชนตอการบริหารงานเปนอยางมาก 

 ความหมายของระบบ 

 จันทรานี สงวนนาม (2545) เห็นวา ระบบเปนกลุ มองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธ

ระหวางกันและมีความเกี่ยวของกันในลักษณะที่ทำใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทำ

กิจกรรมใหไดผลสำเร็จตามความตองการขององคกร โดยจะตองคำนึงถึงหลัก 3 ขอ 

  1. การคิดอยางมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผลโดย                  

คิดอยางรอบคอบถึงผลท่ีได ท้ังผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในภาพรวม และทุกสวนขององคกร 
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  2. วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบัติงาน

ที่เปนระบบ โดยมีการนำเอาปจจัยที่จำเปนตอการบริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลลัพธ                       

ตรงตามเปาหมายท่ีกำหนด ท้ังปจจัย กระบวนการทำงาน และผลลัพธท่ีไดจะตองมีความสัมพันธกัน 

  3. ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีท่ีระบุวาองคกรประกอบดวยสวนประกอบท่ีเปนอิสระและ

เปนวิธีการบริหารงานที่จะเพิ่มความเขาใจ รูจุดเดนจุดดอยในองคกรเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา

ไดมากยิ่งข้ึน  

 Scott (1967) กลาววา การนำแนวคิดและทฤษฎีระบบเขามาเกี่ยวของในระบบการจัดการ    

ขององคกร โดยอาศัยการจัดการบทบาทหนาท่ี การกำหนดกรอบแนวติด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ                 

และเทคนิคท่ีเก่ียวกับองคกร และการบริหารงานโดยเนนการมองภาพรวมเปนระบบ  

 ประชุม รอดประเสริฐ (2543) กลาววา ระบบ หมายถึง วิธีการของการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบ

และขั้นตอน อาจผันแปรตามสภาพแวดลอมและปจจัยที่กำหนดให รวมทั้งเปนสรรพสิ่งที่ประกอบ                     

ดวยสวนตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีสวนหนึ่งเปนศูนยกลางของระบบ 

 โกวัฒน เทศบุตร (2545) กลาววา ระบบ หมายถึง หมายถึง กลุมขององคประกอบ (Set of 

Elements) ที่ทำงานรวมกัน เพื ่อบรรลุเปาหมาย ซึ ่งมีความเชื่อมโยงกับสิ ่งแวดลอมในตัวมันเอง                   

และสิ่งแวดลอมโดยรวบ ระบบหนึ่ง ๆ ที่เปนระบบยอยจะบรรจุอยูในอีกระบบหนึ่งที่ใหญกวาซึ่งระบบ 

แตละระบบไมสามารถอยูตามลำพังได ระบบรักษาสมดุลระหวางระบบ  

 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (2545) ไดใหความหมายของระบบไววา ระบบ หมายถึง กระบวนการทำงานท่ี

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหบรรจุวัตถุประสงค ซึ่งมีสวนประกอบ 3 สวน คือ ปจจัยนำเขา 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 

 อรนุช มหฤทัยนนท (2545) ไดใหความหมายวา ระบบ คือ กลุ มขององคประกอบที ่มี

ความสัมพันธกัน ทำงานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวม โดยรับสิ่งเขา (Input) ผานกระบวนการ 

(Process) ท่ีมีการจัดเตรียมไวเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนและสรางสิ่งออก (Output) 

 โดยสรุป ทฤษฎีเชิงระบบเปนกระบวนการที่สามารถใชไดกับการบริหารงานทุกประเภท โดย

พิจารณาลักษณะองครวมเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการบริหาร กอนนำไปสูการวิเคราะหหลักการ 

วิธีการ และเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับองคกร และการบริหารในภาพรวม นอกจากนี้ ยังหมายถึง กลุม       

ขององคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง ซึ่งองคประกอเหลานั้น มีความเชื่อมโยง

สัมพันธกันและสงผลซ่ึงกันและกันซ่ึงจะทำใหระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 

 พรบดินทร คำปอ (2554) ไดอธิบายไววาการควบคุมทางสังคมเปนเรื่องของ การบังคับให    

สังคม (คน) ไดพยายามปฏิบัติตามคำสั่งหรือระเบียบที่สังคมวางไว การควบคุมทางสังคมเปนระบบ                 

ของมาตรการ ขอแนะนำ ขอเกลี่ยกลอม/ไกลเกลี่ย ขอหามปราม และขอบังคับ ซึ่งพฤติกรรมหรือ                 

กลุมยอยจะเปน การบังคับทางพลังกายหรือบังคับทางสังคมก็ตามใหยอมรับกฎเกณฑที่สมาชิกของ

สังคมกำหนดขึ้น ซึ่งการควบคุมทางสังคมเปนวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อบังคับใหคนในสังคมกระทำ                  

ตามบรรทัดฐานของสังคมโดยกลไกตาง ๆ มีไวเพื่อถายทอด และควบคุมมิให คนในชุมชนประพฤติไป

ในทางที่ไมถูก ไมควร โดยใช การอบรมสั่งสอน เพื่อถายทอด ความเชื่อ คานิยม จารีต ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีศีลธรรม และใชการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือใชเปนการสอนทางออม/ไมเปนทางการ 

อีกทั ้งยังมีการใชบทลงโทษ ในการควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรม และใชการขู เพื ่อทำให                  

เกิดความกลัวเพ่ือปองกันไมใหแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอีกดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุริชัย หวันแกว (2555) สังคมวิทยาภัยพิบัติและวิกฤติการณบทบาทของการเรียนรูภายใต

ภาวะไมแนนอน ผลการวิจัยคือ อนาคตที่เสี ่ยงอันตราย (future risks): การบริหารจัดการวิกฤติ                   

ในฐานะประเด็นทางสังคมศาสตรเพราะเหตุวาการบริหารจัดการสถานการณวิกฤติที่บังเกิดขึ้นนั้น                    

มีความสำคัญยิ่งตอสังคมในทุกสวน และประสบการณในระดับโลกมีผลงานวิชาการยืนยันแนวโนม

ดังกลาวชัดเจน (Cirkovic and Bostrom 2008) ขณะเดียวกันภาวการณเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน     

โลกก็มีผลเปนตัวเรงแกปญหาดังกลาวในสังคมไทยเร็วดวย (ธนวัฒน 2554) นอกจากนี้ยังมีความ

เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงกับความรับผิดชอบ (risks and responsibilities) (Adam, Beck and 

Van Loon 2000)  

 ความรู และพฤติกรรมของประชาชนเรื ่องการปองกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา                    

สายพันธุใหม 2019 ของ ธานี กลอมใจ และคณะ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู

เรื ่องการปองกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบวาประเด็นที่กลุมตัวอยางตอบ                     

ไมถูกตอง มากที่สุด ไดแก โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เปนการติดเชื้อไวรัส

ตระกูลเดียวกับ ชารส (SARS) และเมอรส (MERS) จึงทำใหมีความรุนแรงมาก ดานพฤติกรรมการ

ปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก จากการศึกษา พบวา 

ประชาชนสวนใหญมีความรู และมีพฤติกรรมการปองกันโรค ในระดับมาก แตยังพบรายขอที ่มี                   

คาคะแนนนอย ซึ่งอาจสงผลใหมีการแพรกระจายของโรคได จึงควรมีการสรางความตระหนักแก

ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค  

 



ศศิพัสย ชูโต 

 
                      
                 1531 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

 1. ระเบียบวิธีที่ใชในงานวิจัยนี้จะใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยการออกแบบเครื่องมือ 

แบบสอบถาม และคำถามปลายเปดซึ่งเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพื่อใหไดผลการวิเคราะห                  

ท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ 

 2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กำลังพลกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

โดยผูวิจัยไดเลือกกำลังพลกรมขาวทหารตามแนวคิดของ สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย 

(2546) โดยใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนดวยการเลือกกลุมตัวอยางแบบมีโควตา 100 คน 

ทั้งนี้ ผูวิจัยตองการเปรียบเทียบขอมูลระหวางนายทหารชั้นประทวน 50 นาย และนายทหารชั้น           

สัญญาบัตร 50 นาย  

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ยวกับขอมูลสวนตัว               

ของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงาน

เพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 แบงเปนขอมูลของผูตอบในการปองกันตนเองตาม

มาตรการท่ี สธ. และ ศบค. กำหนด และการใหความรวมมือในการปองกันตนเองตามมาตรการของ  

กรมขาวทหาร และแบบสัมภาษณปลายเปด 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

 - เพศ - อาย ุ  

- ช้ันยศ   - ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาในการทำงาน 

 

มาตรการการดำเนินงานเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาเช้ือไวรัส 

COVID-19 สภาพแวดลอมในการทำงาน 

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

- สภาพแวดลอมทางสังคม 

- สภาพแวดลอมทางดานจติใจ 
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 4. สถิติที่ใชในการวิจัย แบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามรูปแบบของ 

Likert’s Scale ซึ่งผูตอบสามารถเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดไดเพียงคำตอบเดียว โดย

กำหนดการใหคะแนน ดังนี้ 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  นอย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 นอกจากนี้ยังนำขอมูลที่ไดไปหาคาการทดสอบที (T-test) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของ 

กำลังพลที่มีผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื ้อไวรัส 

COVID-19 จำแนกตามชั้นยศ เพื่อวิเคราะหรวมกับแบบสัมภาษณปลายเปดผูวิจัยไดจัดทำขอคำถาม

โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะจง ซึ่งกำหนดเปน รองผูอำนวยการสำนักขาวกรอง กรมขาวทหาร และ

รองผูอำนวยการกองขาวความมั่นคง สำนักขาวกรอง กรมขาวทหาร กอนนำไปดำเนินการวิเคราะห

เชื่อมโยง สังเคราะห สรุปบรรยายขอมูลท่ีได แลวนำไปกำหนดเปนแนวทางการแกไขปญหาการปองกัน

และแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมขาวทหารตอไป 

ผลการศึกษา  

 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 การปองกันตนเองของกำลังพลกรมขาวทหาร โดยภาพรวมคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) มีคาอยูท่ี 4.55 อยู              

ในระดับมากที ่สุด ขณะที่คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู ท่ี 0.56 แสดงใหเห็นวากำลังพลผู ตอบ

แบบสอบถาม มากกวารอยละ 95 มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน จึงสามารถสรุปไดวา กำลังพล             

สวนใหญใหความสำคัญกับการปองกันตนเองตามมาตรการของกำลังพลมากที ่ส ุด โดยเฉพาะ                        

การปองกันตนเองเพื ่อไมใหติดเชื ้อไวรัส COVID-19 เมื ่อออกไปในพื้นที ่สาธารณะ รองลงมาคือ                  

การลางมือ ใชเจลแอลกอฮอล และเวนระยะหางทางสังคมสม่ำเสมอเมื่อไปในที่สาธารณะ การให               

ความเต็มใจในปฏิบัติตามมาตรการของแตสถานท่ีที่เดินทางไป ตามลำดับ ขณะท่ี ความเขาใจเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัส COVID-19 ของกำลังพลอยูในระดับมากเทานั้น และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวกำลังพล

ผูตอบแบบสอบถาม มากกวารอยละ 95 มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 การใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหาร โดยภาพรวมคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) มีคาอยูท่ี 4.43 

อยู ในระดับมาก ขณะที ่คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู  ท่ี 0.64 แสดงใหเห็นวากำลังพลผู ตอบ

แบบสอบถาม มากกวารอยละ 95 มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน จึงสามารถสรุปไดวา กำลังพล             

สวนใหญใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหารมาก โดยใหความรวมมือตามมาตรการทำ
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ความสะอาดสถานที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ รองลงมาคือ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมขาวทหารในการ 

Work Form Home อยางเครงคัด โดยไมออกไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง และ ติดตามมาตรการของกรมขาวทหาร

อยางตอเนื่อง ตามลำดับ ขณะที่ความรูสึกของกำลังพลเกี่ยวกับการเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

สวนตนมีคานอยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแปลอื่น ซึ่งกำลังพลผูตอบแบบสอบถาม มากกวารอยละ 95 มี

ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการปองกันตนเองตามมาตรการระหวางนายทหารชั้นประทวน

และนายทหารชั้นสัญญาบัตร สามารถสรุปไดวา เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของนายทหารชั้นประทวนกับ

นายทหารชั้นสัญญาบัตรมีคาแตกตางกันเล็กนอย ซึ่งความเห็นภายในกลุมทั้งนายทหารชั้นประทวน     

และนายทหารชั้นสัญญาบัตรสวนใหญมีความเห็นไปในทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาคูกับคานัยสำคัญ

ทางสถิติของกลุมตัวอยางแลวพบวา ชั้นยศที่แตกตางกันของกลุมตัวอยาง ไมไดมีการปองกันตนเอง     

ตามมาตรการที่แตกตางกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา กำลังพลยังมีความเขาใจเกี่ยวกับ    

เชื้อไวรัส COVID-19 ไมเพียงพอ ประกอบกับกำลังพลใหความรวมมือในการใชแอปพลิเคชัน หมอชนะ/

ไทยชนะเพื่อยืนยันตัวตนในการเขาใชบริการในพื้นที่สาธารณะนอย เนื่องจากความสามารถในการ

เขาถึงเทคโนโลยีของกำลังพล หรือความรวมมือของสถานที่สาธารณะในการใหความรวมมือกับ

มาตรการของภาครัฐ  

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหารระหวาง

นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตร สามารถสรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

นายทหารชั้นประทวนกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีคาแตกตางกันเล็กนอย และบางขอมีระดับท่ี

แตกตางกัน แตความเห็นภายในกลุมทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรสวนใหญ

ยังคงมีความเห็นไปในทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาคู กับคานัยสำคัญทางสถิติของกลุ มตัวอยาง                 

แลวพบวา ชั้นยศที่แตกตางกันของกลุมตัวอยาง ไมไดมีการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาว

ทหารที ่แตกตางกัน นอกจากนี้ หลังการวิเคราะหคาเฉลี ่ยการใหความรวมมือของกำลังพลตาม 

มาตรการของกรมขาวทหาร พบวา กำลังพลสวนใหญมีความเห็นวา กรมขาวทหารมีการจัดทำแผน           

การปองกันเมื่อบุคคลในกรมขาวทหารมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อยางเปนรูปธรรม             

ไมเพียงพอ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากคำถามปลายเปด 

 ผูวิจัยไดสัมภาษณ พ.อ. วีระ เธียรธโนปจัย  รองผูอำนวยการสำนักขาวกรอง กรมขาวทหาร 

และ พ.อ. พิศาล อมรรัตนานุภาพ รองผูอำนวยการกองขาวความม่ันคง สำนักขาวกรอง กรมขาวทหาร 

เกี ่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการปองกันและแกไข        

ปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมขาวทหาร ซ่ึงปรากฏผล ดังนี้ ผูบริหารท้ังสองทานเห็นวา มาตรการ

ในการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 แตละมาตรการท่ีออกมานั้น ชวยปองกันการระบาดไดในระดับหนึ่ง 

เนื่องจากมีพื้นที่บางสวนในกรม อาทิ ทางเดิน หองน้ำ และลิฟทโดยสาร ที่ยังเปนพื้นที่สวนรวมท่ี               
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กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
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กำลังพลตองใชรวมกัน ทั้งนี้ หากจะดำเนินการใหไดผลจะตองมีการสรางจิตสำนึกของกำลังพลทุกคน    

ในกรมขาวใหตระหนักและปฏิบัติตามอยางเครงครัด นอกจากนี ้ย ังมีความเห็นตรงกันวา การ                  

Work Form Home ของกำลังพล โดยไมเดินทางไปในพื้นที่เสี ่ยงมีความเปนไปไดนอย เนื ่องจาก

ลักษณะพื้นฐานของคนไทยโดยเฉพาะกลุ มที่มีอายุ 18-30 ป เปนกลุ มที ่ตองออกคำสั ่งบังคับเพ่ือ                  

ใหทำตาม และจะใชไดเฉพาะในกำลังพลที่มีความซื่อสัตย ตระหนักถึงความสำคัญของการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงปฏิบัติตามมาตรการอยางจริงจัง ประกอบกับการสรางจิตสำนึกก็ถือ                    

เปนสิ่งที่สำคัญมากกวามาตรการที่ออกมา ขณะท่ี กรมขาวทหาร มีผู ที ่ปฏิบัติและใหความรวมมือ                     

มากพอสมควร โดยเฉพาะกำลังพลที่อยูในชวงอายุ 18-30 ป เนื่องจากความเขาใจและความเขาถึง

เทคโนโลยีสมัยใหม และมีกำลังพลสวนนอยที่มีความคิดแตกตางไมปฏิบัติตาม เนื่องจากขาดความ

เชื่อม่ันในแอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ วาสามารถใชไดจริง  

 นอกจากนี้ ผูบริหารท้ังสองทานเห็นวา มาตรการท่ีกรมขาวทหารกำหนดข้ึน อาทิ การกระจาย

ขอมูลผานไลนของกรม การกักตัวผูที ่มีความเสี่ยงสูง การใหกำลังพลที่มีความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ              

ทันทีและลดจำนวนกำลังพลในการเขาทำงานมีสวนชวยในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ไดในระดับปานกลาง เนื่องจากกำลังพลบางสวนตองอาศัยการออกคำสั่งและบังคับให          

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนั้น มาตรการดังกลาวเปนเพียงองคประกอบหนึ่งท่ีชวยลดการแพรระบาด

ตามตามแนวทางที่หนวยงาน และรัฐบาลกำหนดเทานั้น และเห็นวา การมาตรการบังคับมากเกินไป

ยอมเสี่ยงตอการละเมิดการปฏิบัติของกำลังพล หากกำลังพลที่ไมปฏิบัติตามโดยเขาไปในพื้นที่เสี่ยง     

ในชวงเวลาราชการและนำเชื้อไวรัสมาแพรระบาดในกรม ควรมีการแสดงตนตามเวลาที่กำหนดและ    

อาจใชระเบียบทางวินัยทหารมาดำเนินการกับผู ที ่ฝาฝนไมปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม แนวทางท่ี

เหมาะสมคือการจัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอกำลังพลกอนท่ีจะมีการระบาดในพ้ืนท่ีกรมขาวทหาร 

สรุปผล 

 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผูวิจัยไดทำการศึกษา

กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนกำลังพลกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพ โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 

ดังนี้ 

1. ศึกษานโยบาย/มาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 

ของกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการปองกันและ

แกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
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 สรุปผลการศึกษา 

 1. กำลังพลกรมขาวทหารมีความเห็นเกี่ยวกับการปองกันตนเองตามมาตรการการปองกัน                

เชื ้อไวรัส COVID-19 ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏผล ดังนี้                  

ขอที่มีระดับการปองกันตนเองตามมาตรการของกำลังพลมากที่สุด คือ การปองกันตนเองเพื่อไมให                 

ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เม่ือออกไปในพ้ืนท่ีสาธารณะ รองลงมาคือ การลางมือ ใชเจลแอลกอฮอล และ

เวนระยะหางทางสังคมสม่ำเสมอเมื่อไปในที่สาธารณะ การใหความเต็มใจในปฏิบัติตามมาตรการของ    

แตสถานที่ที ่เดินทางไป ตามลำดับ สวนขอที่มีระดับการปองกันตนเองตามมาตรการของกำลังพล                

นอยที่สุด คือ ความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังพลสวนใหญมีความคิดเห็นไปในทาง

เดียวกัน 

 2. กำลังพลกรมขาวทหารมีความเห็นเกี่ยวกับการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาว

ทหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มี

ระดับการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหาร มากที่สุด คือ มาตรการทำความสะอาด

สถานท่ีทำงานอยางสม่ำเสมอ รองลงมาคือ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมขาวทหารในการ Work Form 

Home อยางเครงคัด โดยไมออกไปในพื้นที่เสี ่ยง ติดตามมาตรการของกรมขาวทหารอยางตอเนื่อง 

ตามลำดับ สวนขอที่มีระดับระดับการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหารนอยที่สุด คือ    

การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ซ่ึงกำลังพลสวนใหญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลของผูตอบ  

 1. ชั ้นยศที่แตกตางกันของกำลังพลกรมขาวทหารมีความเห็นเกี ่ยวกับการปองกันตนเอง                  

ตามมาตรการในภาพรวมไมแตกตางกัน โดยความเห็นภายในกลุ มทั ้งนายทหารชั ้นประทวนและ

นายทหารชั้นสัญญาบัตรสวนใหญมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งมีระดับการใหความรวมมือใน

ภาพรวมมากที่สุด นอกจากนี้ ชั้นยศที่แตกตางกันของกำลังพลกรมขาวทหารมีความเห็นเกี่ยวกับการ

ปองกันตนเองตามมาตรการไมแตกตางกันตามคานัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ขอที่ควรเฝาระวัง

และจัดใหมีมาตรการที่ชัดเจนขึ้น ไดแก การใหความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ตอกำลังพล 

และการใหความเขาใจและความสำคัญของการใชแอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะเพื่อยืนยันตัวตน                

ในการเขาใชบริการในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 2. ชั้นยศที่แตกตางกันของกำลังพลกรมขาวทหารมีความเห็นเกี่ยวกับการใหความรวมมือ                

ตามมาตรการของกรมขาวทหารในภาพรวมไมแตกตางกัน โดยความเห็นภายในกลุมทั้งนายทหารชั้น

ประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรสวนใหญมีความเห็นไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ แมชั ้นยศ                   

ของกำลังพลที่ตอบแบบสอบถามจะมีความแตกตางกัน แตความเห็นเกี่ยวกับการใหความรวมมือตาม

มาตรการของกรมขาวทหารไมแตกตางกันตามคานัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ขอที่ควรเฝาระวัง

และจัดใหมีมาตรการที่ชัดเจนขึ้น ไดแก การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 
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การมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพียงพอ การเผยแพรขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการแพรระบาดและพื้นที่เสี่ยงจากไลนกรม และการเพิ่มบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการ

ของกรมขาวทหารอยางชัดเจน 

 ในสวนของแบบสัมภาษณปลายเปด ผูบริหารทั้งสองทานเห็นวา มาตรการในการปองกันเชื้อ

ไวรัส COVID-19 แตละมาตรการที่ออกมานั้น ชวยปองกันการระบาดไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากมี                

พื้นที่บางสวนในกรม อาทิ ทางเดิน หองน้ำ และลิฟทโดยสาร ที่ยังเปนพื้นที่สวนรวมที่กำลังพลตอง                

ใชรวมกัน โดยกำลังพลใหความรวมมือในมาตรการการปองกันการติดเชื้อไวรัส อาทิ การตรวจวัด

อุณหภูมิ การลางมือสม่ำเสมอ การใชแอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ และติดตามพื้นที่เสี่ยง ตาม

มาตรการของกรมขาวทหารมากพอสมควร โดยเฉพาะกำลังพลที่อยูในชวงอายุ 18-30 ป นอกจากนี้ 

ผูบริหารท้ังสองทานเห็นวา มาตรการที่กรมขาวทหารกำหนดขึ้น อาทิ การกระจายขอมูลผานไลนของ

กรม การกักตัวผูที่มีความเสี่ยงสูง การใหกำลังพลที่มีความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อทันทีและลดจำนวน     

กำลังพล ในการเขาทำงานมีสวนชวยในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไดในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากกำลังพลบางสวนตองอาศัยการออกคำสั่งและบังคับใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารท้ังสองทานมีความเห็นวา การมาตรการบังคับมากเกินไปยอมเสี่ยงตอการละเมิด

การปฏิบัติของกำลังพล หากกำลังพลที่ไมปฏิบัติตามโดยเขาไปในพื้นที่เสี่ยงในชวงเวลาราชการและ           

นำเชื้อไวรัสมาแพรระบาดในกรม ควรมีการแสดงตนตามเวลาที่กำหนดและอาจใชระเบียบทางวินัย

ทหารมาดำเนินการกับผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตาม 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงาน

เพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายได ดังนี้  

 ความรูสึกของกำลังพลผูตอบแบบสอบถามที่มีชั้นยศแตกตางกันการ ในเรื่องใหความรวมมือ   

กับการปองกันเชื ้อไวรัส COVID-19 อยู ในระดับมากที ่สุดนั ้น ไมไดมีความรู สึกที ่แตกตางกัน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธี วรประดิษฐ (2553) ที่กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ี

ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื ่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุ มคนในสังคม                

และสอดคลองกับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละมอม (2559) ไดใหความหมายของทฤษฎีการมีสวนรวม    

ไววา การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตาม

ตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกันเปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาคนำผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข

พัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญของแตละคนในการแกปญหา          

ของชุมชนและพัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใสและใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับ

แนวคิดของ เมตต เมตตการุณจิต (2553) ที่กลาววา การมีสวนรวมโดยออมเปนเรื ่องของการทำ



ศศิพัสย ชูโต 
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กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ ่งใหบรรลุเปาหมายอยางไมเปนทางการ โดยไมไดร วมในการตัดสินใจ                     

ในกระบวนการบริหาร แตเปนเรื่องของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมายเทานั้น เชน   

การบริจาคเงิน ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน เขาชวยสมทบ ไมไดเขารวมประชุมแตยินดีรวมมือ         

เปนตน 

 โดยปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหา            

คือ ตระหนักถึงความสำคัญของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนำไปสูการปองกันตนเอง

เพื่อไมใหติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อออกไปในพื้นที่สาธารณะ โดยการใชเจลแอลกอฮอล และเวน

ระยะหางทางสังคมสม่ำเสมอเมื่อไปในที่สาธารณะ การปฏิบัติตามมาตรการของแตสถานที่ที ่ทาน

เดินทางไป และการหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธานี กลอมใจ และ          

คณะท่ีปรากฏผลวิจัยวา ในป 2563 พฤติกรรมการปองกันโรคท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม

อยูในระดับมาก ขณะที่ผลการวิจัยครั ้งนี ้พบวา ความรวมมือกับการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19              

เพิ่มขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ในขณะท่ี การใชเจลแอลกอฮอล และเวนระยะหางทางสังคมสม่ำเสมอ    

เม่ือไปในท่ีสาธารณะ มีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีเพ่ิมข้ึนเชน 

 นอกจากนี้ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของมาตรการการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา คือ การใหความรวมมือของกำลังพลตามมาตรการของกรมขาวทหาร แมชั ้นยศของผูตอบ

แบบสอบถามจะมีความแตกตางกัน แตความรูสึกในการใหความรวมมือตามมาตรการของกรมขาว

ทหารไมแตกตางกัน เนื่องจาก เจากรมขาวทหารเปนผูออกมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของ

กรมขาวทหาร อาทิ การทำความสะอาดสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ การติดตามมาตรการของกรมขาว

ทหารอยางตอเนื่อง การ Work Form Home รวมทั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิ การลางมือสม่ำเสมอ           

เมื่อเขาทำงานในกรม ตามคำแนะนำในการปองกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน ของ ศบค. 

และ สธ. ดวยเหตุนี ้การปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนถือเปนคุณลักษณะของทหาร               

ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละมอม (2559) ที่กลาววาลักษณะการมีสวนรวม คือ              

การมีสวนรวมในระดับกิจกรรม ไดแก การรับรูขาวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟงความคิดเห็น 

การประชาพิจารณ การลงประชามติ และการมีสวนรวมในระดับการบริหาร ไดแก การมีสวนรวมใน 

การตัดสินใจ การใชกลไกทางกฎหมาย ในประเด็นการมีสวนรวมในระดับการบริหารนี้ ยังจะตอง

พิจารณาจากในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝายจะมีความเสมอกันในตำแหนง และ ในแนวดิ่งเปนการมี           

สวนรวมตามสายการบังคับบัญชา และสอดคลองกับแนวคิดของ อรนุช มหฤทัยนนท (2545) ท่ีกลาววา 

กลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกันจะทำงานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวม และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Huntington & Nelson เกี ่ยวกับหลักในการพิจารณาถึงลักษณะการมีสวนรวม              

ในแนวดิ่ง หรือเปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ        

พรบดินทร คำปอ (2554) ท่ีกลาววา การบังคับใหสังคม (คน) ไดพยายามปฏิบัติตามคำสั่งหรือระเบียบ
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ที่สังคมวางไว การควบคุมทางสังคมเปนระบบของมาตรการ ซึ่งการควบคุมทางสังคมเปนวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง เพ่ือบังคับใหคนในสังคมกระทำตามบรรทัดฐานของสังคม 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของกำลังพลตามมาตรการการดำเนินงานเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย          

ทำใหทราบถึงขอบกพรองที ่อาจสงผลตอการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นท่ี โดยมี

ขอเสนอแนะ ในภาพรวม ดังนี้ กำลังพลสวนใหญมีพฤติกรรมและใหความรวมมือในปองกันตนเอง           

ตามมาตรการการปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของภาครัฐ และการใหความรวมมือตามมาตรการ              

ของกรมขาวทหารเปนอยางดี แตยังมีบางประเด็นของขอความรูและพฤติกรรมการปองกันและความ

รวมมือตามมาตรการของกรมขาวทหารมีคานอย ซ่ึงอาจจะมีผลตอการแพรระบาดชองโรคไดในอนาคต 

จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ของกำลังพลกรมขาวทหารมีคานอยกวาที่ควร 

ดังนั้น เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธของกรม จำเปนตองใหขอมูลเกี่ยวกับขอมูล          

เชื้อไวรัส COVID-19 และความสำคัญของการปองกันแกกำลังพลเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับสำนักงาน

แพทยทหาร กรมยุทธบริการทหาร เพ่ือขอขอมูลท่ีถูกตองกอนกระจายขอมูลใหกำลังพลทราบ 

 2. กรมขาวทหารควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสำคัญของการใชแอปพลิเคชัน 

หมอชนะ/ไทยชนะ เพื่อยืนยันตัวตนในการเขาใชบริการในพื้นที่สาธารณะ ใหกำลังพลทราบมากข้ึน 

เพ่ือกระตุนใหกำลังพลตระหนักถึงความสำคัญของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากมี

ประโยชนในการติดตามเสนทางของผูใชแอป ซึ่งจะเปนเครื่องมือใหกรมควบคุมโรคใชประกอบใน             

การสืบสวนโรค อยางไรก็ตาม แมโทรศัพทไมไดมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต แอปพลิเคชันจะเก็บขอมูล

เสนทางการเดินทางไวในโทรศัพทกอน และเมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว แอปจะสงขอมูลไปจัดเก็บท่ี

ระบบสวนกลาง ขณะท่ี แอปพลิเคชันไทยชนะ ประชาชนสามารถชวยกันสอดสองเปนหูเปนตาให            

กับกรมควบคุมโรคเนื่องจากประชาชนสามารถประเมินใหคะแนนความเสี่ยงของแตละพื้นที่ที่เดินทาง   

ไปไดอยางรวดเร็ว อาทิ มีการเวนระยะหาง การใสหนากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล และการวัด

อุณหภูมิตามท่ีกรมควบคุมโรคกำหนดหรือไม 

 3. ควรเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแพรระบาดและพื้นที่เสี ่ยงจากไลนกรมมากข้ึน 

เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกำลังพลไดโดยตรงและงายที่สุด นอกจากนี้ ยังเปนคลังขอมูลท่ี

สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูแกกันได หรือตั้งคำถามในเรื่องตางๆ เพื่อใหบุคคลอื่นท่ี 

สนใจเขามาตอบและมีสวนรวม ประกอบกับการกระจายขาวสารในแอปพลิเคชันไลนสามารถประหยัด

คาใชจายในการติดตอสื่อสารกับกำลังพลไดมากท่ีสุด  
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 4. จัดทำแผนการปองกันเม่ือบุคคลในกรมขาวทหารมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

อยางเปนรูปธรรม เนื ่องจากหากกรมขาวทหารไมมีแผนการปองกันอยางชัดเจน เมื ่อเกิดปญหา             

อาจสงผลปองกันการแพรของเชื้อไวรัสในกรมไดยาก ซึ่งการทำแผนจะชวยลดความไมแนนอนใน

เหตุการณอนาคต ดังนั้นผูที่เกี่ยวของในการวางแผนจึงตองวิเคราะหเหตุการณและสถานการณตาง ๆ  

ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานตามแผน และยังชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น  เนื่องจากผูบริหาร 

ผูปฏิบัติงานมีความเชื่อม่ันในความเปนผูนำ ผูตาม  เม่ือผูบริหารกระตุนหรือใหโอกาสพนักงานในระดับ

ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผน  แลวนำไปปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือวัดและประเมินผลงาน

ของพนักงานทำใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 5. ความสำคัญการกักตัวของผู ที ่ม ีความเสี ่ยงในการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 โดยไมถือ             

เปนวันหยุด จะเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับกำลังพล เนื่องจากการกักตัวดังกลาวกำลังพล

สามารถปฏิบัติงานท่ีบานไดตามปกติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง 

(Work From Home)  

 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการทำวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาเชื้อไวรัส 

COVID-19 กรณีศึกษากรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของกำลังพลกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตอการจัด

ใหมีการเขาถึงวัคซีนของกำลังพลและครอบครัว 
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กลางบางขวาง เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

ของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม บทความวิชาการ วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ และ             

การสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่คัดเลือก 3 กลุม ประกอบดวย ผูบริหารเรือนจำ

กลางบางขวาง จำนวน 3 คน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาด จำนวน 1 คน เจาหนาที่              

ผูมีสวนเกี่ยวของกับงานเลื่อนช้ันในดานอื่น ๆ จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  

1) บทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษเดด็ขาด ประกอบดวย บทบาท

การขับเคลื่อน นโยบายงานเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาด บทบาทดานการจัดการโครงสรางการบริหารงาน

เรือนจำกลางบางขวาง บทบาทดานการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน และ บทบาทดานการขับเคลื่อน

ดานเทคโนโลยีใชในงานเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาด   

2) บทบาทของเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานเลื ่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ประกอบดวย               

ดานองคความรูในระเบียบ กฎหมาย ที่ใชในการปฏิบัติงาน ดานการวางแผนเพื่อพัฒนาเกี ่ยวกับงาน        

เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ดานการประสานงานระหวางเจาหนาที ่ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ผูมีสวน

เกี่ยวของกับกระบวนการเลื่อนช้ันนักโทษเด็ดขาด 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
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3) ระดับความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการเลื่อนชั้น 

และความคาดหวังของนักโทษเด็ดขาด ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

4) สภาพปญหาของงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด   

ผลการศึกษาผูศึกษาสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

1) ดานบทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ผูบริหารมีผลตอ   

การกำหนดนโยบายการเลื่อนชั้นที่มีความเปนธรรม การจัดการโครงสรางการปรับโครงสรางใหเหมาะสม

ตอการปฏิบัติงาน การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน และดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

2) ดานองคความรูของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน ตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา มีผูมีความรู                

ในดานกฎหมายใหคำปรึกษา และมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชงาน การคำนึงถึงสิทธิประโยชนของ

นักโทษเด็ดขาด 

3) ดานความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย เรือนจำตองมีการอบรม 

แจงแนวทางใหทราบอยางสม่ำเสมอ ผูปฏิบัติงานเปนท่ีพ่ึงสุดทายของนักโทษ ท่ีคาดหวังใหการเลื่อนชั้น

ของตนถูกตอง  

4) สภาพปญหาของงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ปญหาที่พบเห็นบอยครั้งจากการเลื่อนชั้น

นักโทษเด็ดขาด ไดแก การเลื่อนชั้นผิด ไมเปนไปตามระเบียบ การรองเรียนรองทุกขจากนักโทษเด็ดขาด 

การแกไขเลื่อนชั้นยอนหลัง การสงเอกสารลาชา เปนตน 

ดังนั้น เพ่ือใหการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เรือนจำกลางบางขวาง

ตองมีการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมายอยางแทจริง ตองมี              

การคำนึงที่สิทธิประโยชนของนักโทษเด็ดขาดเปนหลักการในการทำงาน โดยผูบริหารควรมีการปรับปรุง

โครงสรางเจาหนาที่ใหมีความเหมาะสมตอจำนวนนักโทษเด็ดขาด และตองมีการทำงานเปนทีม มี            

การประสานที่รวดเร็ว เพื่อลดปญหาการรองเรียน รองทุกข ของผูตองขัง และปองกันการละเมิดสิทธิ

ผูตองขัง ซ่ึงจะทำใหการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1. บทนำ 

 การจำคุกนั้นถือเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของมมนุษย ตองกระทำในลักษณะที่ไมเกิน

ความจำเปน เจาหนาที ่ตองปฏิบัติตอผู ต องขังทุกคนอยางมีมนุษยธรรม รวมถึงเคารพศักดิ ์ศรี                   

ความเปนมนุษยโดยไมสามารถละเลย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิผูตองขังในฐานะที่เปนมนุษยและ

พลเมืองของประเทศ จึงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดี่ยวกันกับพลเมืองทั่วไป รัฐจึงตองกำหนด

กฎหมายเพื่อใหความคุมครอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่มีอยูอันลวงละเมิดมิได (กลุมงาน

วิชาการดานการราชทัณฑ : สำนักทัณฑวิทยา) โทษจำคุกเปนโทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม การควบคุมผูกระทำความผิดโดยใชเรือนจำในยุคแรก เปน               

การควบคุมที่เนนเพื่อเปนการแกแคน มุงประสงคเพื่อคุมครองความปลอดภัยของสังคมเปนสำคัญ                   

ผูที ่กระทำความผิดตองถูกปดกั้น และจำกัดออกจากสังคมเพื่อคุ มครองความปลอดภัยของสังคม                   

เปนสำคัญ ตอมาในระยะหลังวัตถุประสงคของการลงโทษจำคุกไดเปลี่ยนจากเดิมไปเปนเพ่ือแกไขฟนฟู

ผูกระทำความผิด อบรมใหผู กระทำความผิดสามารถกลับตัวเปนคนดี อยูรวมกับคนในสังคมและ                 

ใชชีวิตอยางปกติสุขได กิจกรรมที่จัดใหแกผู กระทำความผิดในเรือนจำจึงเปนลักษณะของการฝก           

อาชีพ การใหการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อฟนฟูและเตรียมความพรอม 

ท้ังทางรางกายและจิตใจ ใหแกผูกระทำผิดในการเตรียมความพรอมกอนปลอยพนโทษ โดยใหผูกระทำ

ผิดสามารถกลับไปใชชีวิตในครอบครัว และสรางการยอมรับของสังคมภายนอก ตอไป  

 ปจจุบันประเทศไทยมีจำผูตองขังเปนอันดับ 6 ของโลก และเปนอันดับ 3 ของเอเชีย และ            

เปนอันดับ 1 ของอาเซียน (ศรันยา สีมา : Academic Focus 2563) ซึ่งเปนปริมาณผูตองขังเกินความจุ

ที่เรือนจำกำหนดไหว ทำใหเกิดปญหาผูตองขังลนเรือนจำ เกิดความแออัดภายในเรือนจำในอดีต

ผูตองขังยังไมไดรับการจัดสวัสดิการเทาที่ควรนัก ทำใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ภายใน

เรือนจำ การเรียกรับเงินเพื่อตอบแทนผลประโยชนจากเจาหนาที่นอกรีด ทำใหผูตองขังบางสวนได            

รับความเดือดรอน ซึ่งภารกิจกรมราชทัณฑโดยหลักแลวมีภารกิจสำคัญดานการควบคุมผูตองขังให

เปนไปตามคำพิพากษา และพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อใหผู ตองขังกลับตนเปนคนดีคืนสูสังคม และจะ            

ตองดำเนินการภารกิจเพื่อแกไขปญหาสำคัญ ของกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหกระบวนการยุติธรรม

เชื่อถือได เปนที่ยอมรับของประชาชนและเปนไป ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการเปนสวนหนึ่ง             

ในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ  

 กรมราชทัณฑ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการบังคับโทษ                     

ใหเปนไปตามอำนาจคำพิพากษาของศาล รวมถึงการแกไขพฤตินิสัยผู ตองขังและบุคคลที ่อยู ใน               

การควบคุมตามอำนาจหนาท่ี  มีตัวบทกฎหมาย และมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจการ

ควบคุมผูตองขัง โดยเริ ่มใชพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 กำหนดใน มาตรา 4 ใน

พระราชบัญญัติ นักโทษเด็ดขาดหมายความวาบุคคลซึ่งถูกขังไวตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษา 

ถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไวตามคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ตอมากรมราชทัณฑ              
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ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 และไดตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ        

พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 21 ก เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 โดย

กำหนดความหมายของคำวานักโทษเด็ดขาด ไวในมาตรา 4 หมายความวา บุคคลซ่ึงถูกขังไวตามหมาย

จำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกขังไวตามคำสั่งที่ชอบดวย

กฎหมายใหลงโทษดวย ซึ่งเมื่อผูตองขังคนใดไดมีคำพิพากษาตามกฎหมาย แลวไดเปลี่ยนสถานะจาก

ผูตองหา เปนนักโทษเด็ดขาด ก็จะมีสิทธิและประโยชนที ่ควรจะไดรับตามมาตามสถานภาพที ่ได

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2560 ไดกำหนด สิทธิ หนาท่ี ประโยชน เกี่ยวกับ

ผูตองขัง ไวในหมวด 5 ซึ่งเรือนจำตองใหสิทธิผู ตองขังไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา

การศึกษาแหงชาติ ตองดำเนินการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตองมีการฝกอบรมดาน

คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาจิตใจผูตองขังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการใหผูตองขัง

ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอบรมอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ในสวนท่ี 3 ไดมี           

การกำหนดประโยชนของผูตองขังที่ควรจะไดรับเมื่อผูตองขังคนใดไดแสดงพฤติกรรม และ ความ

ประพฤติไปในทางที ่ดี มีความเพียรพยายามในการศึกษา มีการทำความชอบแกทางราชการ             

เปนพิเศษ ซึ่งผูตองขังเหลานี้อาจไดรับประโยชนในดานตางๆ ไดแก 1) ไดรับความสะดวกในเรือนจำ

ตามระเบียบกรมราชทัณฑ  2) ไดรับการเลื่อนชั้น 3) ไดรับการแตงตั้งใหมีตำแหนงหนาที่ชวยเหลือ  

เจาพนักงาน 4) ลาไมเกินเจ็ดวัน 5) ไดรับการลดวันตองโทษจำคุก 6) ไดรับการพักการลงโทษ 8) ไดรับ

การพระราชทานอภยัโทษ และอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบกรมราชทัณฑ  

 กรมราชทัณฑ ไดกำหนดหลักมาตรฐานสากลในการควบคุมผูตองขัง และการพัฒนาพฤตินิสัย

ของผู ตองขัง ตองเปนไปตามหลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑปฏิบัติ สำหรับหลักทัณฑปฏิบัติ                

เรือนจำตองดำเนินการตามหลักทัณฑปฏิบัติ ตั้งแตรับตัวไปจนถึงการปลอยตัวผูตองขังที่พนโทษ                 

ซึ่งเมื่อเรือนจำไดรับตัวผูตองขังเขาภายในเรือนจำแลว ไดดำเนินการตามหลักทัณฑปฏิบัติ และการ           

ใหสิทธิตาง ๆ ไปจนถึงการใหประโยชนกับผูตองขังประพฤติตนในทางที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ี

กรมราชทัณฑกำหนด ซึ่งผูตองขังที่จะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับกระบวนการดาน  

ทัณฑปฏิบัติในขั้นตอนการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดเขาใหม ตลอดจนการเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาด              

แตละราย โดยกรมราชทัณฑ ไดกำหนดระเบียบตั้งแต ป พ.ศ.2536 ถึงปจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยน

ตามกาลเวลา และสถานการณปจจุบัน โดยมีการตราระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการเลื่อนและ             

ลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.2536 ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2536ถึง 31 ธันวาคม 2556                

การตราระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.2556 ใชบังคับตั้งแต 

วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการการจำแนกลักษณะ ผู ตองขังและการแยกคุมขังการเลื ่อนชั ้นหรือลดชั ้นนักโทษเด็ดขาด               

การลดวันตองโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ.2559 แกไขฉบับ พ.ศ.2560 ใชบังคับตั้งแต วันท่ี 

30 สิงหาคม 2559 ถึง วันท่ี 13 มกราคม 2563 โดยระเบียบดังกลาว ทั้ง 3 ฉบับ ไดแบงชั้นนักโทษ

เด็ดขาด จำนวน 6 ชั้น ไดแก ชั้นเลวมาก ชั้นเลว ชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม ตอมามีการตรา
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กฎกระทรวงกำหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวัน

ตองโทษหรือการพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 ซึ่งบังคับใชเมื ่อวันท่ี                

14 มกราคม 2563  ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการแบงชั้นนักโทษเด็ดขาด ทั้งหมด จำนวน 6 ชั้น ไดแก 

ชั้นตองปรับปรุงมาก ชั้นตองปรับปรุง ชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้ 

มีการปรับเปลี่ยนชั้นนักโทษเด็ดขาด ในชั้นเลวมาก เปนชั้นตองปรับปรุงมาก และชั้นเลว เปนชั้นตอง

ปรับปรุง สวนชั้นอื่นๆ ยังคงเดิม สำหรับแนวทางการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกรมราชทัณฑมีการ

กำหนดแนวทางที่แตกตางจากระเบียบฉบับเดิม โดยกำหนดไวหมวดท่ี 2  นักโทษเด็ดขาดที่ตองโทษ

เปนครั้งแรก ในคดีทั่วไป ตามที่กำหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ใหจัดชั้นเปนชั้นกลาง ยกเวน 

นักโทษเด็ดขาดกระทำผิดเปนครั้งที่สอง ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันพนโทษถึงวันที่ถูกจับกุมและ 

สงตัวเขาเรือนจำ ใหจัดเปนชั้นตองปรับปรุง นักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดเปนครั้งที่สาม หรือมากกวา    

ใหจัดเปนชั ้นตองปรับปรุงมาก และนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจคดีสะเทือนขวัญ                   

หรือคดียาเสพติดที่มีกำหนดโทษเกิน 30 ป ขึ้นไป ใหจัดเปนชั้นตองปรับมาก เชนกัน แมจะตองโทษ

จำคุกเปนครั้งแรกก็ตาม สวนการเลื่อนชั้นนั้น กฎกระทรวงฯ ไดกำหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นท่ี

แตกตางกันซึ่งขึ ้นอยูกับชั้นที่นักโทษเด็ดขาดผูนั ้นไดรับตั้งแตวันที่คดีถึงที่สุด โดยสามารถจำแนก              

การเลื่อนชั้นในแตละชั้นตามท่ี กำหนดไวในหมวดท่ี 3 ของกฎกระทรวง นอกจากการเลื่อนชั้นในกรณี

ปกติแลว กฎกระทรวง ดังกลาว ยังไดมีการกำหนดใหประโยชนสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่ทำความดี 

หรือประพฤติดี เปนพิเศษ ไดแก นักโทษที่มีความเสียสละอุทิศตนชวยเหลือราชการ โดยการเขาตอสู

ขัดขวาง หรือปองกันการหลบหนีของผูตองขังอื่น ออกจากเรือนจำ ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจำ 

หรือผูอื่นในขณะที่ตกอยูในภาวะอันตราย หรือเสี่ยงอันตรายเขาทำการปองกันจับกุมผูตองขังที่กอ             

การจลาจลหรือกอเหตุรายขึ้นภายในเรือนจำ หรือทำการดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมอาคาร

สถานที่ของเรือนจำ และการเลื่อนชั้นเพื่อประโยชนดานความมั่นคงปลอดภัยของรัฐหรือความสัมพันธ

อันดีระหวางประเทศ ซึ่งการเลื่อนชั้นกรณีพิเศษสามารถที่จะกระทำไดโดยการใหเลื่อนชั้นกอนเวลา 

หรือเลื่อนขามชั้น ก็สามารถท่ีจะกระทำได 

 เรือนจำกลางบางขวาง เปนเรือนจำที่มีภารกิจควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษสูง โดยนักโทษ

เด็ดขาดท่ีจะถูกสงตัวมายังเรือนจำกลางบางขวาง ตองมีโทษตั้งแต 15 ป ถึง ประหารชีวิต โดยมีเรือนจำ

ทั่วประเทศ สงผูตองขังที่คดีถึงที่สุดมาควบคุม ตั้งแต ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต พรอมท้ัง

เรือนจำเขตปริมณฑล ซึ่งนักโทษเด็ดขาดท่ีมาควบคุมภายในเรือนจำกลางบางขวาง ลวนเปนนักโทษ

เด็ดขาดที่มีกำหนดโทษสูง และมีการกระทำความผิดหลายคดี และซับซอนของแตละคดีที่หลากหลาย

มิติ ประกอบกับกรมราชทัณฑ มีนโยบายเนนหนักในการผลักดันระบายผูตองขังที่มีความประพฤติดี 

พนโทษกอนกำหนดตามหมายศาล โดยการนำเขากระบวนการพักการลงโทษ การลดวันตองโทษ ซ่ึง

เปนการปลอยตัวแบบมีเงื ่อนไข เพื่อใหผู ตองขังไดกลับไปใชชีวิตในสังคมภายนอก เพื่อลดปญหา

ผูตองขังลนเรือนจำ ซึ่งการจัดชั้น และการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ตอ               

การปฏิบัติตามหลักทัณฑปฏิบัติ ที่เปนไปตามแนวทางตัวบทกฎหมาย ที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองมี



ศิริณ  สาและหมัด 
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ความรอบรู และมีประสบการณในการทำงาน เพื่อปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และตองมี                

การวางแผนงานตาง ๆ ตามแนวทางท่ีกรมราชทัณฑกำหนดไว 

 กรมราชทัณฑ กำหนดใหเรือนจำเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด แบงตามกำหนดโทษ และจำนวนคดี 

โดยมีหลักเกณฑ ใหเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดคดีเดียว หรือกำหนดโทษไมเกิน 3 ป ปละ 3 ครั้ง โดยให

เลื่อนชั้นในงวดเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ในสวนของนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษเกิน

กวา 3 ป หรือตองโทษจำคุกหลายคดี ใหเลื่อนชั้น ปละ 2 ครั้ง โดยใหเลื่อนชั้นในงวดเดือนมิถุนายน 

และเดือนธันวาคมทั้งนี้ เรือนจำกลางบางขวางเปนเรือนจำที่ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดสูง               

และจำนวนหลายคดี ทำใหเขาหลักเกณฑการเลื่อนชั้นใหนักโทษเด็ดขาด ปละ 2 ครั้ง จากป พ.ศ.              

2562 - 2563 เรือนจำกลางบางขวางไดมีการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดไปแลว จำนวน 5 รอบ ไดแก     

การเลื่อนชั้นเพ่ิมเติมในเดือนมิถุนายน 2562 การเลื่อนชั้นในเดือนธันวาคม 2562 การเลื่อนชั้นเพ่ิมเติม

ในเดือนธันวาคม 2562 การเลื่อนชั้นมิถุนายน 2563  การเลื่อนชั้นกันยายน 2563 (เลื่อนกรณีพิเศษ) 

ซึ่งจากสถิติการเลื่อนชั้นในแตละรอบมีนักโทษเด็ดขาดที่ทางเรือนจำ ไดสงรายชื่อเพื่อใหกรมราชทัณฑ

อนุมัติ นั้น มีจำนวนรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่กรมราชทัณฑ ไมอนุมัติเนื่องจากการดำเนินการผิดหลง

จากขอกฎหมาย โดยมีสถิติ โดยในการเลื่อนชั้นเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2562 เรือนจำกลางบางขวาง   

สงรายชื่อรายงานกรมราชทัณฑ จำนวน 58 คน ซึ่งมีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ จำนวน 55 คน  

และไดรับการทักทวงจากกรมราชทัณฑ จำนวน 3 คน ในรอบการเลื่อนชั้นในเดือนธันวาคม 2562 

รายงานการเลื่อนชั้นไปยังกรมราชทัณฑ จำนวน 1,064 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ จำนวน                

1,045 คน และไดรับการทักทวงจากกรมราชทัณฑ เนื่องจากคุณสมบัติไมถูกตองตามระเบียบ จำนวน 

18 คน  การเลื่อนชั้นเพิ่มเติมในรอบธันวาคม 2562 รายงานการเลื่อนชั้นไปยังกรมราชทัณฑ จำนวน 

328 คน มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ จำนวน 317 คน ไดรับการทักทวงจากกรมราชทัณฑ จำนวน 

11 คน การเลื่อนชั้นในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,911 คน มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ 

จำนวน 1,707 คน  ไดรับการทักทวงจากกรมราชทัณฑ จำนวน 204 คน การเลื่อนชั้นในเดือนกันยายน 

2563 (เลื ่อนกรณีพิเศษ) จำนวน 1,066 ไดร ับการทักทวงจากกรมราชทัณฑจำนวน 106 คน                    

การทักทวงของกรมราชทัณฑในกรณีที่เจาหนาท่ีเลื่อนชั้นผิดหลง โดยพบวามีการเลื่อนชั้นที่ไมถูกตอง

ตามหลักเกณฑ ไดแก การคำนวณระยะเวลาวันตองจำคุกและวันคดีถึงท่ีสุดไมถูกตอง ไมเขาหลักเกณฑ

ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้น นักโทษเด็ดขาดครองชั้นเดิมนานกวากำหนด การระบุรายละเอียด

เกี ่ยวกับกำหนดโทษไมถูกตอง การระบุมาตรฐานความผิดในแบบฟอรมการเลื ่อนชั ้นไมถูกตอง                 

การลงรายละเอียดเหตุผลการครองชั้นนาน ไมครบถวน ซึ่งการประสบปญหาของการทักทวงจาก                

กรมราชทัณฑ ทำใหเจาหนาที่ตองมาแกไข และรายงานใหม ซึ่งเปนปญหาในการทำงานที่ซ้ำซอน               

และเสียเวลาในการดำเนินงาน สงผลทำใหนักโทษเด็ดขาดเสียประโยชนอีกทั้งในกระบวนการจัดชั้น

นักโทษเด็ดขาด และการเลื่อนชั้น เรือนจำกลางบางขวางประสบปญหาการรองเรียน การรองทุกข 

เกี ่ยวกับการจัดชั้น และการเลื่อนชั้น ไปยังหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน

ผูตรวจการแผนดิน สำนักงานผูตรวจราชการกรม ของกรมราชทัณฑ  และมีการฟองรองไปยังศาล
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ปกครอง ซ่ึงทำใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตองมีการจัดทำหนังสือชี้แจงไปยังหนวยงานเหลานี้อยูบอยครั้ง 

อีกท้ังพบวาจากกระบวนการเลื่อนชั้นท่ีมีการผิดหลงจากขอกฎหมาย ยังพบวาเรือนจำกลางบางขวางมี

ขาดการประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย กับผูตองขัง                 

ทำใหตองมีการแกไขการเลื่อนชั้นยอนหลัง ตลอดจนการแกไขประโยชนตางๆ ยอนหลัง ทำใหเกิด  

ความซ้ำซอนในการดำเนินงานของผู ปฏิบัติงาน อีกทั้งผู ตองขังมีการสอบถามเกี่ยวกับการจัดชั้น                 

การเลื่อนชั้นของตน โดยการสงเปนหนังสือรองทุกข มายังสวนทัณฑปฏิบัติ จำนวนมาก ซ่ึงเปนปญหาท่ี

เจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานตองคนหารายละเอียดขอมูลมาตอบขอซักถามโดยทำใหเกิดการเสียเวลา              

และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ จากปญหาอุปสรรคในการจัดชั้น การเลื่อนชั้นของนักโทษเด็ดขาด ที่เกิดขึ้น ทำใหสง              

ผลทำใหเกิดการเสียประโยชน และสงผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานงานดานการบริหารโทษ                

ของเรือนจำกลางบางขวาง ซ่ึงทำใหองคกรไมประสบความสำเร็จในการบริหารโทษของนักโทษเด็ดขาด 

องคกรจึงมีความจำเปนที ่จะตองมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื ่อใหบรรลุความสำเร็จ และ                 

การผลักดันใหนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี สำนึกถึงความผิด และมีการฝกอาชีพ การพัฒนา

จิตใจ จนสามารถที่จะกลับไปสูสังคมภายนอก ไดโดยอาจผลักดันใหมีการปลอยตัวแบบมีเงื ่อนไข                

ไดแก การพักการลงโทษ การลดวันตองโทษจำคุก ซ่ึงการปลอยตัวแบบมีเง่ือนไขเหลานี้ลวนแตนำชั้นท่ี

นักโทษเด็ดขาดนั ้น ๆ ครองชั้นในปจจุบันมาคิดคำนวณประโยชนทั ้งสิ ้น ดังนั้น ประสิทธิภาพใน

กระบวนการจัดชั้น การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล 

หนวยงานระดับกรม ระดับเรือนจำ ตองมีการสนับสนุนใหมีการวางแผนงานที่ดี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ตองมีความรู และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การวิเคราะหสภาพปญหาตาง ๆ ที่สงผลทำให

กระบวนงานไมประสบความสำเร็จตามที่องคกรวางไว จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ที่จะทำใหองคกร              

มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตามนโยบาย ท่ีกำหนดไว 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

2.2  เพ่ือศึกษาบทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด  

2.3  เพื ่อศึกษาความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาดที่มีตอกฎหมายเกี่ยวการเลื่อนชั้น     

นักโทษเด็ดขาด 

 2.4  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของเรือนจำกลางบางขวาง 
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3. การดำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัย ผู ศึกษาไดกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                    

โดยผูวิจัยไดกำหนดรูปแบบการวิจัยเปน 2 รูปแบบ 

 3.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก 

บทความวิชาการ เอกสารตางๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

       3.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  ในลักษณะเชิงลึก (Active inquiry) โดยผูศึกษา 

ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประชากรที่คัดเลือก ประกอบดวย ผูบริหาร

เรือนจำกลางบางขวาง เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูมีสวนรวมในกระบวนงานเลื่อนชั้น และ

นักโทษเด็ดขาด  

       3.3 ประชากรเปาหมาย 

                    ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการสัมภาษณ

ประชากร  ประกอบดวย ผูบริหารเรือนจำกลางบางขวาง  เจาหนาทีผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ผูมี  

สวนรวมในกระบวนงานเลื่อนชั้น และนักโทษเด็ดขาดผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 แบบสัมภาษณแบบเปนโครงสราง (Structured interview) โดยการสัมภาษณสัมภาษณ             

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประชากรกลุ มตัวอยาง ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณ ของ

ผูบริหารเรือนจำกลางบางขวาง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูมีสวนรวมในกระบวนงานเลื่อนชั้น 

และนักโทษเด็ดขาด ผูมีสวนไดสวนเสีย  

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ               

การวิจัย 

  1. การวิเคราะหเอกสาร ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการเขียนเชิงพรรณนา 

และการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากเอกสารรายงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือสั่งการ แนวทาง บทความ

เชิงวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

  2. การสัมภาษณ ใชการเขียนเชิงพรรณนา มาวิเคราะหรวมกับแนวคิด ทฤษฎี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมภาษณมารวบรวมวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของ

งานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 
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4. ผลการศึกษา  

 ผลที่ไดจากการศึกษา ภายหลังการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากกาสัมภาษณประชากร 

กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จำนวน 3 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารเรือนจำ

กลางบางขวาง  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีสวนรวมในกระบวนการเลื่อนชั้น และ

นักโทษเด็ดขาด โดยผูศึกษา ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และการสัมภาษณ สามารถ

นำเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

 1. บทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

 2. บทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

 3. ระดับความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย ข้ันตอนการเลื่อนชั้น 

 4. สภาพปญหาของงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

 4.1 บทบาทของผูบริหารในการขับเคล่ือนงานเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด 

 กฎกระทรวงกำหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาด และเงื ่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับ                  

การลดวันตองโทษจำคุกหรือพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 ไดกำหนด                  

ใหเรือนจำทัณฑสถาน แตงตั ้งคณะทำงานประจำเรือนจำ ที่มีหนาท่ีในการพิจารณา และลงมติ                     

ใหเลื ่อนชั ้นนักโทษเด็ดขาด ในแตละรายที ่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑที ่จะไดรับในการพิจารณา                     

ในแตละรอบ ซึ ่งคณะทำงาน ประกอบดวย ผู บัญชาการเรือนจำ ผู อำนวยการสวนทัณฑปฏิบัติ 

ผู อำนวยการสวนควบคุมผูตองขัง ผู อำนวยการสวนพัฒนาจิตใจ และหัวหนาฝายทัณฑปฏิบัติ               

ซ่ึงจากการสัมภาษณ ผูบริหาร ดังกลาว สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

  4.1.1 บทบาทการขับเคลื่อนนโยบายงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

  นโยบายสำคัญที่ตองนำมาใชในการพัฒนางานเลื ่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ปจจุบัน

กระทรวงยุติธรรม ไดมีการปรับปรุงกฎหมายที่ใชในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด โดยไดประกาศ                

ใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 โดยบังคับใชทันทีที่ประกาศซึ่ง มีเงื่อนไขตาง ๆ                  

ท่ีนำมาใชในการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงนโยบายของผูบริหารเนนหนกัในความเปนธรรม ตามกรอบ

กฎหมายกำหนด โดยเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน ตองใหความสำคัญกับความเปนธรรม ไมสามารถใช            

ดุลยพินิจ แตใหเนนหนักในตัวบทกฎหมาย และนำเรียนผูบริหารในการพิจารณาตามขั้นตอน แนวทาง

ท่ีกรมราชทัณฑกำหนดไว                                   

           4.1.2 บทบาทดานการจัดการโครงสรางการบริหารงานเรือนจำกลางบางขวาง ที่มี

สวนเก่ียวของกับการพัฒนางานเลื่อนชั้น 
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 งานเลื ่อนชั ้น เปนภารกิจสวนหนึ ่งของงานทัณฑปฏิบัติ ฝายทัณฑปฏิบัติ สวน            

ทัณฑปฏิบัติ ซึ่งมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเลื่อนชั้นเพียงสองคน แตจำนวนผูตองขังมีจำนวนหาพันกวาคน     

ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบปริมาณงานที่ตองดำเนินการ ภายในระยะเวลาการเลื่อนชั ้นที ่กรมราชทัณฑ     

กำหนดไว โดยกรมราชทัณฑ ใหดำเนินการเลื่อนชั้นในรอบเดือนมิถุนายน ของทุกป ใหแลวเสร็จ

รายงานเพ่ือขออนุมัติเลื่อนชั้นภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกป โดยใหเวลาในการดำเนินงานหนึ่งเดือน 

และใหดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม ของทุกป ใหแลวเสร็จรายงานเพื่อขออนุมัติเลื่อนชั้นภายใน

เดือนมกราคม โดยใหเวลาในการดำเนินงานหนึ่งเดือน ซึ่งเปนภาระงานที่หนัก เนื่องจากเจาหนาที่มี

เพียงสองคน                        

   4.1.3 บทบาทดานการพัฒนาบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 

  การพัฒนาสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน มีความสำคัญ งานเลื่อนชั้นเปนการทำงาน               

ตามกรอบกฎหมาย ตองมีความเขาใจในตัวบทกฎหมายอยางแทจริง ประกอบกับปจจุบันเจาหนาท่ี

ผู ปฏิบัติงานไมไดเปนเจาหนาที ่ที ่จบหลักสูตรทางกฎหมาย การที ่เรือนจำสงเจาหนาที ่ไปเขารับ                 

การอบรม ตามท่ีกรมราชทัณฑจัดอบรม หรือการจัดอบรมใหความรูในดานกฎหมายจึงมีความสำคัญ  

            4.1.4 บทบาทดานการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีมาใชในงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

  เรือนจำกลางบางขวาง มีจำนวนนักโทษเด็ดขาดจำนวนมาก ซึ่งปจจุบันมีนักโทษ

เด็ดขาดหาพันกวาคน การนำเทคโนโลยีมาใชในการเลื่อนชั้น โดยการใชเปนเทคโนโลยีประยุกตใช                

กับการปรับปรุงฐานขอมูล มีความจำเปน ทำใหการจัดเก็บขอมูลการเลื่อนชั้นไวไดจำนวนมากและ

สามารถคนหาฐานขอมูลไดรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ทำใหการขับเคลื่อน

งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน                             

 4.2 บทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด 

       จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด จำนวน 1 คน ที่รับผิดชอบหนาท่ี                 

เปนงานหลัก มีความคิดเห็นในเรื่องการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ การวางแผนงาน การเขารับการอบรมเกี่ยวกับการระเบียบ กฎหมายตาง ๆ การนำ

เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน สัมภาษณเจาหนาท่ีงานทะเบียนประวัตินักโทษเด็ดขาด จำนวน 1 คน 

ซึ ่งร ับผิดชอบงานการจัดทำทะเบียนประวัติ ตั ้งแตร ับตัวนักโทษเด็ดขาด สัมภาษณเจาหนาท่ี             

งานธุรการภายในแดน จำนวน 2 คน ทำหนาที่ประสานงานระหวางเจาหนาที่งานเลื่อนชั้นนักโทษ

เด็ดขาด โดยทำหนาที่นำขอมูลตางๆ แจงนักโทษ ทราบ และสุดทาย สัมภาษณ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

วินัยผูตองขัง ซึ่งทำหนาที่ในการตั้งกรรมการสอบนักโทษที่กระทำผิดวินัย และสงขอมูลการลงโทษ    

มายังงานเลื่อนชั้น ซึ่งในแตละทานที่ไดมีความคิดเห็นของตนและบทบาทหนาท่ี ความรู ความเขาใจ            

ในงานเลื่อนชั้น ประกอบดวยดานองคความรู ในระเบียบ กฎหมาย ที่ใชในการปฏิบัติหนาท่ี ดาน            

การวางแผนเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ดานการประสานงานระหวางเจาหนาท่ี    
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ผูปฏิบัติและเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด และดานการสงเสริม

ความรู การอบรม เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในระดับเรอืนจำ และกรมราชทัณฑ 

 4.3 ระดับความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการเลื่อนชั้น 

ความคาดหวังของนักโทษเด็ดขาด ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

 นักโทษเด็ดขาด มีความรู และความเขาเกี่ยวกับระเบียบ และขอกฎหมาย ไมมาก มีความ

คาดหวังกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ที่จะประกาศรายชื่อในแตละรอบของการเลื่อนชั้น ซึ่งการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ มีโอกาสศึกษาไดนอยมาก อีกทั้งเอกสารที่เจาหนาที่สงเขาภายในแดน มักสูญหาย 

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับเลื่อนชั้นมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ซึ่งการประชาสัมพันธ การอบรม 

การถายทอดความรู ขั้นตอนตางๆ จากเจาหนาท่ี มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการเลื่อนชั้น

เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน ตาง ๆ ของนักโทษเด็ดขาด รวมถึง การไดรับประโยชน ในการสงจดหมาย

ไปใหญาติ การไดรับพระราชอภัยโทษ การทำพักการลงโทษ การทำวันลดโทษ เพื ่อใหพนโทษ                

เร็วข้ึน และเปนขวัญกำลังใจในการประพฤติตนในขณะท่ีถูกคุมขัง ซ่ึงการอบรม ใหความรูเปนแนวทาง                 

ที่เสริมสรางองคความรูใหกับนักโทษได นักโทษเด็ดขาด ใหความสำคัญตอการเลื่อนชั้น เปนอยางยิ่ง    

จากความคาดหวังใหเจาหนาที่ตอบคำรองโดยเร็ว เพื่อประโยชนตาง ๆ ภายในเรือนจำ และการ                

พนโทษเร็ว 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด กรณีศึกษา เรือนจำ

กลางบางขวาง ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาในประเด็นบทบาท

ของผูบริหาร บทบาทของเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ระดับความรู 

ความเขาใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ของนักโทษเด็ดขาด และสภาพปญหาของงานเลื่อนชั้นนักโทษ

เด็ดขาด เพื ่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื ่อนชั ้นนักโทษเด็ดขาด ของเรือนจำกลางบางขวาง 

สามารถสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 สรุปผลการศึกษา 

 บทบาทของผูบริหารในการขับเคล่ือนงานเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด 

 บทบาทของผูบริหารเรือนจำ มีผลตอการขับเคลื่อนในการพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อนชั้น

นักโทษเด็ดขาด โดยผูบริหารเรือนจำกลางบางขวาง มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษ

เด็ดขาด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ ดังนี้ 

 1. เนนหนักนโยบายการใหความเปนธรรม ซึ่งตองเปนไปตามกรอบกฎหมายกำหนด โดย             

เนนย้ำใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางตามหนังสือสั่งการท่ี 

กรมราชทัณฑกำหนด ใหยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และใหความสำคัญกับความเปนธรรมแกนักโทษ



ศิริณ  สาและหมัด 
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เด็ดขาด ใหคำนึงถึงสิทธิประโยชน ของนักโทษเด็ดขาด และมิใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจของตนเองใน 

การตัดสินใจ และใหนำเรียนผูบริหารในแตละลำดับชั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ และคัดกรองเหตุ

และผล ใหเปนไปตามตัวบทกฎหมาย  

 2. การจัดโครงสรางการบริหารงานของงานเลื่อนชั้นใหสอดคลองกับภารกิจงาน ปริมาณงาน 

และระยะเวลาการดำเนินงาน ผูบริหาร มีความเห็นวาตองมีการปรับโครงสราง โดยตองจัดตั้งเปน            

ฝายเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด เพ่ือนำโครงสรางขออนุมัติอัตรากำลังเจาหนาท่ีจากกรมราชทัณฑ 

 3. การพัฒนาบุคลากร ผู บริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู ปฏิบัติงาน 

เนื่องจากงานเลื่อนชั้นเปนการทำงานตามกรอบกฎหมาย มีความเสี่ยงที่เจาหนาที่อาจถูกผูตองขัง

ฟองรอง โดยหากทำงานผิดพลาด สงผลเสียหายตอผูตองขัง ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย อาจจะตองมี  

การชดใชทางอาญา และทางแพง ดังนั ้นผู บริหาร จึงมีการสงเจาหนาที ่เขารับการอบรม ตามท่ี                    

กรมราชทัณฑจัดอบรมทุกครั้ง  

 4.การขับเคลื่อนงานเลื่อนชั ้นโดยการนำเทคโนโลยีประยุกตมาใชในการจัดทำฐานขอมูล                 

โดยปจจุบัน ไดมอบหมายใหเจาหนาที่งานเลื่อนชั้นจัดทำโปรแกรม Microsoft access ซึ่งอยูในชวง

การทดลองใชงานคาดวาไมเกิน 1 ป โปรแกรมจะเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้เจาหนาที่ไดมีการหาจุดบกพรอง

ของตัวโปรแกรม และนำมาแกไขปรับปรงุใหสมบูรณ 

 บทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด  

 บทบาทของเจาหนาที ่ที ่มีส วนเกี ่ยวของกับงานเลื ่อนชั ้นนักโทษเด็ดขาด ประกอบดวย 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลื่อนชั้น เจาหนาที่งานทะเบียนประวัติผูตองขัง เจาหนาที่งานวินัยผูตองขัง 

เจาหนาท่ีธุรการภายในแดน ท่ีมีตอการการพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานเลื่อนชั้นมีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ               

การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ซึ่งอยูในระดับดี เจาหนาที่งานทะเบียนประวัติผู ตองขัง มีความรูใน              

ระดับปานกลาง มีความเขาใจในระเบียบ เพียงระดับของชั้นแตละชัน แตยังไมรูถึงเงื่อนไขตางของ             

ขอกฎหมาย เจาหนาที่งานวินัยมีความรูความเขาในกฎหมายเพียงเล็กนอย ในสวนเจาหนาที่งานวินัย

ผูตองขัง มีความรูความเขาใจเพียงเล็กนอยเชนกัน  

 2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลื่อนชั้นมีการวางแผนพัฒนาระบบการเลื่อนชั้น โดยนำเทคโนโลยี              

มาพัฒนาฐานขอมูลนักโทษเด็ดขาด เพ่ือใหถูกตอง รวดเร็ว และแมนยำ เพ่ือแกไขปญหาการเลื่อนชั้นท่ี

ผิดหลง 

 3. เจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองโดยการเขารับการอบรมใน  

หลักสูตรกรมราชทัณฑ และมีการเสนอความเห็นวาควรมีพี ่เล ี ้ยงสำหรับใหคำปรึกษา และให                  

ความชวยเหลือดานขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานเลื่อนชั้น  
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 ระดับความรูความเขาใจนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการเลื่อนชั้น และ

ความคาดหวังของนักโทษเด็ดขาดตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 บทบาทของนักโทษเด็ดขาด ในการรับรู เกี ่ยวกับขอกฎหมายและขั ้นตอนการเลื ่อนชั้น                 

งานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ดังนี้ 

 นักโทษเด็ดขาด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมายเพียงเล็กนอย แตไดใหความสำคัญ

เกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเปนอยางมาก เนื่องจากมองวามีความเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ใน              

การปฏิบัติตัวภายในเรือนจำ และสงผลถึงการบริหารโทษ การพนโทษแบบมีเงื ่อนไข ซึ ่งมีความ

เกี่ยวของกับชั้นในลำดับแรก เพื่อใหตนไดรับสิทธิในการพนโทษเร็วขึ้น ซึ่งนักโทษเด็ดขาดใชวิธีการ

เขียนคำรองสอบถามเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานอยูบอยครั้ง เพื่อใหทราบวาตนตองเตรียมความพรอมใน

การเลื่อนชั้น มีความคาดหวังกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ที่จะมีวิธีการดำเนินงานมิใหประโยชนของตน

เกิดขอผิดพลาดได ซึ่งคาดหวังตอการตอบคำรองทุกขตาง ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนชั้น รวมถึงการไดรับ 

การอบรม จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 สภาพปญหาของงานเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด  

 การเลื่อนชั้นที่ผิดหลง เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดการรองเรียนจากนักโทษเด็ดขาด และทำให

นักโทษเสียประโยชน เพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาท่ี เกิดปญหาการทำงานท่ีซ้ำซอน  

 การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด กรณีศึกษา เรือนจำ              

กลางบางขวาง มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารในการขับเคลื่อนงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด 

 จากการศึกษาบทบาทของผู บริหารในการขับเคลื ่อนงานเลื ่อนชั ้นนักโทษเด็ดขาด ของ                

เรือนจำกลางบางขวาง สามารถวิเคราะหตามหลักทฤษฎี ที่สำคัญ ประกอบดวย 1) แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผูนำ ผูบริหารแสดงบทบาทภาวะผูนำ ในดานการกำหนดนโยบายการใหความเปนธรรม 

ตามกรอบกฎหมาย กำหนดนโยบาย ใหเจาหนาที่เนนหนักใหความสำคัญกับความเปนธรรม โดย                

ลดการใชดุลยพินิจ สอดคลองกับทฤษฎี 9 อยางของผูนำ วาผูนำควรมีบทบาทคือ มีการกำหนด

เปาหมายของกลุม การรูจักสรางและใชแรงจูงใจบริหารจัดการ มีความสามารถในการสรางกลุมท่ี

ปฏิบัติงานได สามารถอธิบายและใหคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใหผู ใตบังคับบัญชาได และการ                

มีความคิดสรางสรรคในการสรางคานิยมใหม ๆ ขึ้น (Gardner : 1986 อางถึงใน พลอย สืบวิเศษ 

(2552-2555 : 9) 2) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนา ผูบริหารเรือนจำกลางบางขวาง ไดกำหนด

โครงสรางงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดอยูในภารกิจงานทัณฑปฏิบัติ ซึ่งเปนภารกิจหนึ่งของ สวน               

ทัณฑปฏิบัติ ปจจุบันมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเลื่อนชั้น 2 คน เมื ่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานตั้งแต               



ศิริณ  สาและหมัด 
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การตอบคำรองทุกข ของผูตองขัง การเลื่อนชั้นปกติ และการเลื่อนชั้นกรณีมีการแกไขเฉพาะราย                 

ซึ่งทำใหจำนวนเจาหนาที่ไมสอดคลองกับปริมาณงาน การปรับโครงสรางการบริหารงานเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาประสิทธภิาพงาน โดยการเพิ่มเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สอดคลองกับทฤษฎี

การพัฒนา เปนการเปลี ่ยนแปลงโดยผานลำดับขั ้นตอนตาง ๆ ไปสู ระดับที ่สามารถขยายตัวข้ึน               

เติบโตขึ ้น มีการปรับปรุงใหดีขึ ้น และเหมาะสมกวาเดิม (ปกรณ ปรียากร : 2538 : 5 อางถึงใน             

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)  

2. บทบาทของเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด  

 จากการศึกษาบทบาทของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานเลื่อนชั้นที่เปนงานหลัก และเจาหนาท่ี                 

ที ่มีส วนเกี ่ยวของในกระบวนงานเลื ่อนชั ้นนักโทษเด็ดขาด สามารถวิเคราะหตามหลักทฤษฎี                            

ท่ีสำคัญ ประกอบดวย  

                    1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการเรียนรู การอบรม การให

คำปรึกษา การสอนงาน การทำงานเปนทีม การประสานงาน ซึ ่งเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานมีความรู            

ความเขาใจ ที่ยังตองมีการอบรม การสงเสริมจากองคกร โดยเจาหนาที่ใหความสำคัญกับงานเลื่อนชั้น 

เนื่องจากเปนสิทธิประโยชนของนักโทษ เจาหนาที่ตองมีความรู ในระเบียบ กฎหมายโดยละเอียด                  

ซึ่งการมีพี่เลี ้ยงสำหรับใหคำปรึก และชวยเหลือดานขอกฎหมาย จะทำใหงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการพัฒนาความรูและทักษะของบุคคลเพื่อใหมี             

ผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน หรืออีกนัยหนึ่งการสอนงานมุงเนนใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

และการทำงานไดดีขึ ้น (สุวดี อุปปนใจ และคณะ) สอดคลองทฤษฎีการสอนงาน (Coaching) เปน             

การพัฒนาความรู และทักษะของบุคคล เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การสอนมุงเนนใหเกิดผล                 

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการทำงานไดดีขึ้น (สุวดี อุปปนใจ และคณะ) สอดคลองกับ

ทฤษฎีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) ระบบพ่ีเลี้ยงและการสอนงาน เปนวิธีท่ีจะ ชวยปูพ้ืนฐานให

ผู ที ่เริ ่มทำงานในตำแหนงใหม ซึ ่งการเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และวัตถุประสงคก็จะ              

เปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายไดดี

ยิ่งขึ้น (วรรณวรางค ทัพเสนีย, 2553 : 45-49 อางถึงใน สุวดี อุปปนใจ และคณะ) ระบบพี่เลี้ยง เปน

กระบวนการถายทอดความรูแบบตัวตอตัวแบบระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณ 

และความเขาใจงานมากกวาไปยังพนักงานใหมหรือเพื่อนรวมงานที่มีความรู จากการศึกษาพบวา             

งานเลื่อนชั้นมีกระบวนงานที่เกี่ยวของกันหลายสวน ซึ่งการทำงานเปนทีมมีความสำคัญ เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของ ใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีม สอดคลอง กับทฤษฎี

และแนวคิดการทำงานเปนทีม การทำงานเปนทีมทำใหบุคคลที่ทำงานรวมกันในสภาพแวดลอมท่ี

สนับสนุน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของทีม โดยการแบงบันความรู และทักษะซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

ทำงานเปนทีมที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยูกับความรวมมือกันระหวางสมาชิก (Greenberg & Baron, 

2003 อางถึงใน ชัยนรินท ไชยวัฒนรวี (2559)  
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 3. ความรู ความเขาใจ ของนักโทษเด็ดขาดที่มีตอกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการเลื่อนชั้น

นักโทษเด็ดขาด จากการศึกษาระดับความรูความเขาใจของนักโทษเด็ดขาด ตอระเบียบ กฎหมาย 

ขั้นตอนการเลื่อนชั้น และความคาดหวังของนักโทษเด็ดขาด ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งเม่ือ                

ดูผลการศึกษา พบวานักโทษมีความรูความเขาใจตอระเบียบ กฎหมาย ไมมาก และมีความคาดหวัง               

ในการเลื่อนชั้น ใหถูกตองตามระเบียบ เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ การลดระยะเวลาการจำคุก การ                

ไดรับประโยชนตาง ๆ ภายในเรือนจำ นักโทษใหความสำคัญตอสิทธิประโยชนในการเลื่อนชั้น มี                

ความพยายามที่จะเรียนรู โดยใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรง เปนผูถายทอดแนวทางการเลื่อนชั้น   

ใหนักโทษเด็ดขาดทราบ การตอบคำรองทุกข ใหรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแนวคิด ความสำคัญ

ของการจัดชั้นและการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด เปนสิทธิประโยชนของผูตองขังเพื่อจูงใจใหประพฤติดี

เพ ื ่อแลกกับส ิทธ ิประโยชนต างๆ และเปนไปตามว ัตถ ุประสงคของการบังค ับโทษ และเกิด                        

ความเหมาะสมกับผูตองขังแตละราย (สัญชัย ดุจดำเกิง : 2558)  และสอดคลองกับทฤษฎี แนวคิด    

การเลื่อนชั้นและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด นั้น มีความสำคัญตอการบริหารเรือนจำ และบริหารงาน

ราชทัณฑ และการเลื่อนชั้นหรือลดชั้นนักโทษนั้น เปนการกระทบตอสิทธิของนักโทษ และประโยชน

หรือความสะดวก ซึ่งเรื ่องดังกลาวถือวาเปนการกระทบตอสิทธิของนักโทษทั้งสิ ้น ดังนั้นมีความ                   

จำเปนมาก ที่จะตองเขาไปตรวจสอบการใชอำนาจของคนภายในองคกรเพื ่อความยุติธรรม และ

ความถูกตอง ชัดเจน และไดเปนท่ีไววางใจแกประชาชน 

 ขอเสนอแนะ  

1. ผูบริหารเรือนจำ มีนโยบายดานการทำงานที่มีความเปนธรรมใหกับนักโทษ ที่อยูภายใต

การควบคุม ซึ่งดานความเปนธรรมนั้น ตองเริ ่มตนตั้งแตการบริหารภายในเรือนจำ ประกอบดวย              

สวนควบคุมผูตองขัง ที่เปนหนวยแรกในการบริหารจัดการ เชน การลงโทษทางวินัยที่ตองเปนไป             

ตามกฎหมาย การสงตอเอกสารมายังสวนทัณฑปฏิบัติ ซึ่งตองดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากความลาชา

อาจสงผลตอสิทธิประโยชนของนักโทษเด็ดขาด 

2. การปรับบทบาทของเจาหนาที ่ใหมีการทำงานในระบบการทำงานเปนทีม เพื ่อเปน                

การพัฒนาประสิทธิภาพของงานเลื่อนชั้นใหมากข้ึน 

3. การปรึกษากับองคกรตนสังกัด ซึ่งเปนผูกำหนดแนวทาง การกำหนดตัวบทกฎหมาย ที่มี

ความเขาใจอยางลึกซ้ึง ถายทอดสูผูปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง 
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การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัดความเสีย่ง 
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กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 

 

ศิริพร  ทองวัน0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) พัฒนาตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิก                  

กลุมผูที่มองเห็นโอกาส ผูที่มีความสนใจ ผูที่มีอำนาจที่เกี่ยวของและผูที่ไดรับผลกระทบ เนนการต้ัง

คำถามและการสะทอนกลับตามแนวคิดสมการการเรียนรู L  = P + Q + R + I  + R  การระดมสมอง

จากบุคลากรในองคกรที่เช่ียวชาญ โดยการรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงนำมา

วิเคราะหผล และระดมสมองในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) ที่แสดงใน

รูปแบบแผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram) เพื่อหาสาเหตุของปญหาโดยมุงเนนในการแกปญหา

การระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที ่เปนเครื ่องมือสำคัญ              

อยางหน่ึงในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ผลการศึกษาพบประเด็นปญหาที ่สำคัญคือ 1) ดานบุคลากรขาดความรูในการทำงานของ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 2) ขั้นตอนในการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง 3) ระบบสารสนเทศในการเรียกดูขอมูล                  

ซึ่งการประยุกตจากการเรียนรูจากการปฏิบัติไดขอสรุปที่ตรงกันของสมาชิกกลุมวา การปรับกระบวน           

การกำหนดใหระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำในทุกความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงสำคัญ          

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เปดสิทธ์ิในการเรียกดูขอมูลที่เกี่ยวของในระบบสารสนเทศ 

ผลสรุปที่ไดจากการนำไปปฏิบัติ พบวา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชวยแกปญหาในดานความรู                  
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เขาใจการทำงานและเห็นประโยชนตัวชี้วัดความเสี่ยง ทำใหมีการระบุตัวชี้ว ัดความสี ่ยงประเภท                    

ตัวชี้วัดนำ เพิ่มในความเสี่ยงระดับความเสี่ยงสูงมาก - สูง ไดรอยละ 100 (27/27) และความเสี่ยง                 

ปานกลาง - ต่ำ ไดรอยละ 91 (30/33) ของความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งเปนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง 

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคณะฯ 

 

คำสำคัญ: การเรียนรูจากการปฏิบัติ ตัวชี้วัดความเสี่ยง ตัวชี้วัดนำ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 
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Application of learning from practice develop risk indicators 

(Key Risk Indicators: KRIs ) 

Case Study of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 
 

 

Siriporn  Thongwan * 

     Abstract 
 A study of application learning from action (Action Learning) to develop risk 

indicators. Case Study of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital It arises from learning 

from the practice of group members who see opportunities. people who are interested 

Those with the powers involved and those affected Emphasis on asking questions and 

Reflection based on the learning equation concept L = P + Q + R + I + R. Personnel 

brainstorming.in specialized organizations by collecting data on risk management 

performance to analyze the results and brainstorming in Root Cause Analysis shown in 

the form of a fish bone diagram to determine the root cause of the problem by focusing 

on solving the problem of identifying the indicator type of risk indicators. lead To 

develop risk indicators that are one of the key tools in risk management. 

 The results of the study revealed important issues as follows: 1) lack of personnel 

knowledge in working of risk indicators, 2) procedures for identifying risk indicators, 3) 

information systems for retrieving data. which from the application of learning from 

practice came to the same conclusion of the group members that Reprocessing requires 

the identification of leading risk indicators for all risks, especially major risks. Organize 

training workshops to develop personnel Open the right to browse related information 
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in the information system. The results obtained from the implementation showed that 

the training workshops helped to solve problems in the field of knowledge. Understand 

how it works and see benefits and risk indicators. causing the risk indicators to be 

identified as leading indicators Increase in the level of risk, the risk is very high - high risk 

is 100% (27/27) and medium - low risk is 91% (30/33) of the total risk. which is the 

development of risk indicators. This affects the effectiveness of risk management and 

maximum benefits for the faculty. 
 
Keywords: Action Learning, Risk Indicators, Leading Indicator, Faculty of Medicine 

Ramathibodi Hospital 

1. บทนำ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) มีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก ดวยการดำเนินพันธกิจ            

ดานการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการใหบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดมีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนเครื่องมือใน             

การบริหารจัดการที่มีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวปฏิบัติ

มาตรฐานสากล COSO - Enterprise Risk Management พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึน      

ท่ัวท้ังองคกร และไดจัดตั้งศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดใหทุกสวนงานท่ีอยู

ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล               

มีความมุงมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญของคณะฯ ดังนี้ พันธกิจดานการศึกษา มีการจัด

การศึกษาที ่มุ งเนนผลลัพธของผู เรียน รวมทั ้งเปนสถาบันการศึกษาที ่สามารถผลิตบุคลากรทาง  

การแพทยที่เปนผูนำสูการเปลี่ยนแปลงไปสูสุขภาวะที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนของสังคม พันธกิจดานการวิจัย 

มุงสรางผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมมีการสรางเครือขายความรวมมือ

กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อตอบโจทยวิจัยท่ีจะไดใชรวมกัน พันธกิจดานการดูแลสุขภาพมุงสราง

ระบบการดูแลผู ปวยอยางครบวงจรมีความรวมมือแบบสหสาขา โดยยึดผู ปวยเปนศูนยกลางใน          

การรักษาโรคซับซอน ดานการบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการทำงานใหเกิดผลการดำเนินการที่เปนเลิศในทุกพันธกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนสวนขับเคลื่อนในการมุงสูวิสัยทัศนในการเปน “สถาบันการแพทยชั้นนำใน

ระดับสากล” เพ่ือรองรับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงไดจัดตั้งงานบริหารความเสี่ยงขึ้น ดำเนินการดานการบริหารความเสี่ยง               
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ตามกรอบแนวคิดมาตรฐาน COSO - Enterprise Risk Management (ERM) มาเปนแนวปฏิบัติใน

การดำเนินงาน และเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนไป

อยางมีประสิทธิผล คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ไดแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง                      

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีขึ ้น เพื ่อกำหนดนโยบายและจัดใหมีระบบและกระบวน               

การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของคณะฯที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยครอบคลุม                

ถึงการวางแผน การประเมิน การจัดการและการติดตามความเสี ่ยง ทบทวนความเพียงพอของ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงพัฒนา

ระบบและกระบวนการบริหารความเสี ่ยงของคณะฯ อยางตอเนื ่องเพื ่อใหทันกับสถานการณท่ี

เปลี ่ยนแปลง รวมทั ้งรายงานผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯ                

การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญตอคณะกรรมการประจำคณะฯ และรายงานแผนและผลการจัดการ     

ความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล  

 จากการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2557 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดเริ่ม                

มีการเก็บขอมูลความเสี่ยงและผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวม หลังจากดำเนินการตามกิจกรรม

ควบคุมที ่มีอยู ในปจจุบัน  (Existing Control)  และกิจกรรมการควบคุมหรือแผนในการจัดการ               

ความเสี่ยง (Control Activity) รวมกับผลติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ในแต

ละปงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1: ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 

การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. รอยละความเสีย่งท่ีสามารถจัดการไดตาม

แผนบริหารจัดการความเสีย่ง 

 92 100 64 46 31 49 37 

2. รอยละความเสีย่งท่ีสามารถจัดการตาม

แผนบริหารจัดการความเสีย่ง จำแนกตาม

ประเภทของความเสี่ยง 4 ดาน 

       

     1)  Strategic Risk N/A N/A 90 50 66 69 33 

     2)  Operation Risk N/A N/A 40 52 60 40 38 

     3)  Compliance Risk N/A N/A 32 36 25 40 50 

     4)  Financial Risk N/A N/A 0 0 0 0 33 
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 จะเห็นไดวาหลังจากป 2559 เปนตนมาคณะฯ สามารถจัดการความเสี ่ยงไดตามแผนใน                 

การบริหารความเสี ่ยงไดในสัดสวนที ่มีแนวโนมที ่ลดลง เมื ่อพิจารณาในภาพรวมแลวพบวาจาก                 

การติดตามผลตัวชี้วัดความเสี่ยง ของความเสี่ยงดานตาง ๆ ทั้ง 4 ดานในภาพรวม พบวายังไมได                 

ตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากเปนตัวชี้วัดประเภทตามที่เปนตัวชี้วัดตามเปาหมายสุดทายของ

แผนงาน รวมกับการพิจารณาการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว สวนใหญ              

เปนแผนระยะยาว ระยะเวลา 3-5 ป ที่ตองใชเวลา และอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกคณะฯ รวมทั้งมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเขามามีผลตอประสิทธิภาพ

ของแผนในการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นแผนในการจัดการความเสี่ยงเมื่อพิจารณารวมกันกับตัวชี้วัด

ความเสี่ยงที่ยังไมไดตามเปาหมายที่กำหนด จึงไมสามารถแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน              

การจัดการความเสี่ยงไดอยางชัดเจน  

 จากปญหาที่พบ ผลการสอบทานในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงของความเสี่ยง ท้ัง 4 ดาน 

พบวา ในภาพรวมสวนใหญกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่เปนประเภทตัวชี้วัดตาม ซึ่งเปนตัวชี้วัดท่ี

แสดงผลลัพธสุดทายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงหรือตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

ไมสามารถพยากรณแนวโนมผลการจัดการความเสี ่ยงได ซึ ่งเปนหนึ ่งปจจัยสำคัญที ่ส งผลตอ              

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ลดลง อยางเชน ในปงบประมาณ 2563 การกำหนด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงของคณะฯ เปนตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) คิด             

เปนรอยละ 71 และเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) คิดเปนรอยละ 29 

ของตัวชี้วัดความเสี่ยงทั้งหมด จากผลดังกลาว สอดคลองกับความสามารถในการควบคุมหรือจัดการ

ความเสี่ยงไดเพียงรอยละ 37 ซึ่งตัวชี้วัดความเสี่ยงลักษณะตัวชี้วัดตามนี้ไมไวตอการเปลี่ยนแปลง             

ของความเสี่ยง จึงไมสามารถใชเปนเครื่องมือเตือน (Early Warning) ได ทำใหสงผลตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะในความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบตอ      

การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อหาสาเหตุของปญหาในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 

ประเภทตัวชี้วัดนำ(Leading Indicator) 

2.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 
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3. ประโยชนที่ไดรับ 

3.1 มีแนวทางในการพัฒนาเครื ่องมือการบริหารความเสี ่ยงประเภทตัวชี ้ว ัดความเสี ่ยง 

สามารถใชเปนเครื่องมือเตือน (Early Warning) ทำใหสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการ    

ความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทำใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดำเนินงานดานตาง ๆ 

3.2 หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงมีความเขาใจ ตระหนักและเห็นประโยชน

ของตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำและนำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

หนวยงานเพื ่อใหเกิดผลลัพธที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเปนตัวบงชี้แนวโนมของ             

ความเสี่ยงไดทันตอการบริหารจัดการ 

4. การทบทวนวรรณกรรม  

 จากปญหาของการบริหารความเสี่ยงที่ผานมา ตั้งแตในปงบประมาณ 2557 เปนตนมา จาก

การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในแตละปงบประมาณ พบวา ความสามารถใน              

การจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯตั้งแตปงบประมาณ 2559 จนถึงปงบประมาณ 2563 มี

แนวโนมที่ลดลงมาเรื่อย ๆ อยางไรก็ตามงานบริหารความเสี่ยง ไดหาแนวทางในการพัฒนากระบวน 

การบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือการลดความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ

นำเสนอใหหนวยงานเจาของความเสี ่ยง (Risk Owner) ไดเขาใจ ตระหนักและเห็นประโยชนของ

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใชเพื ่อควบคุมความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี ่ยง                 

ใหมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงมี ดังนี้  

1) กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู (Existing Control) เปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีใชในการควบคุม

ความเสี ่ยง มีลักษณะเปนงานประจำที ่สามารถควบคุมโอกาสเกิดหรือผลกระทบที่อาจเกิดจาก                      

ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง จึงสามารถใชเปนเครื่องมือหลักในการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง

ต่ำ – ปานกลาง ใหยังคงอยูในระดับท่ีคณะฯ สามารถยอมรับได สำหรับความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง

สูง – สูงมาก กิจกรรมการควบคุมที่มีอยูจะไมเพียงพอ และไมสามารถควบคุมโอกาสเกิดหรือผลกระทบ               

ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมที่มีอยูจะ                

ถูกระบุเปนเครื่องมือเบื้องตนในการควบคุมความเสี่ยงเทานั้น และจำเปนตองพิจารณาเครื่องมือใน             

การจัดการความเสี่ยงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม   

2) กิจกรรมการควบคุม หรือแผนการจัดการความเส่ียง (Control Activity) เปนเครื่องมือท่ี

จัดขึ้นเพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงโดยตรง มีลักษณะเปนกิจกรรมเฉพาะนอกเหนือจากภาระงาน

ประจำ มุงเนนในการลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงใหสามารถอยูในระดับท่ี

คณะฯ สามารถยอมรับได โดยการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับสาเหตุ และ/หรือ 
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ผลกระทบที่ยังไมสามารถควบคุมไดจากกิจกรรมการควบคุมที ่มีอยู และในการกำหนดแผนการ                 

จัดการความเสี่ยง ที่จะใชในการจัดการความเสี่ยง จำเปนตองกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และ

ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมใหชัดเจน  

3) ตัวชี ้วัดความเสี ่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เปนเครื ่องมือในการบริหารจัดการ                

ความเสี่ยงที่สำคัญ ที่เปนขอมูลสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของระดับความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่ใช                    

ในการสังเกตการณความเสี่ยง (Monitor) ในแตละชวงเวลา ติดตามและเฝาระวังความเสี่ยง เพื่อเตือน

กอนที่ความเสี่ยงจะมีโอกาสเกิด หรือผลกระทบที่สูงข้ึน ลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ดี            

และเปาหมายที่กำหนดนั้น ควรเปนขอมูลเชิงปริมาณที่มีความเฉพาะเจาะจง มีทิศทางการวัดที่ชัดเจน 

(Specific) สามารถทำการวัดผลและเก็บขอมูลไดจริง (Measurable) เปาหมายที ่กำหนดไว เปน

เปาหมายที ่เปนไปได และสามารถบรรลุผลได (Achievable) มีความสมเหตุสมผล สอดคลองกับ

ความสามารถในการดำเนินการ (Relevant) รวมถึงมีการกำหนดระยะเวลาการชี้วัดที่ชัดเจน (Time 

Bound) อยูในรอบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อใหสามารถติดตามและประเมิน

ความเสี่ยงไดอยางตอเนื่อง ประเภทของตัวชี้วัดความเสี่ยงมี 2 ประเภท ดังนี้ 1) ตัวช้ีวัดนำ (Leading 

Indicator) เปนเครื่องมือที่ไวตอการรับรู หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จึงสามารถเตือน

สถานะของความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) เปนเครื่องมือท่ี

ใช ในการวัดผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะแสดงผลลัพธสุดทายของกระบวนการในการจัดการ                

ความเสี่ยง มีลักษณะคลายตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่แสดงผลลัพธ

สุดทายภายหลังการการดำเนินงาน ดังนั้น ตัวชี้วัดลักษณะนี้จึงสามารถใหผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรม 

ตรงไปตรงมา แตไมไวตอการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จึงไมสามารถใชเปนเครื่องมือเตือนระหวาง

การบริหารความเสี่ยงได จากการท่ีไดพยายามพัฒนาเครื่องมือในดานบริหารจัดการความเสี่ยงมา             

โดยตลอดปญหาท่ีเก่ียวกับการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงของเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ดังนี้ 

1) ผู บริหารที ่เปนผู ที ่ร ับผิดชอบความเสี ่ยงในแตละพันธกิจไมเห็นความสำคัญตอการ                

กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีเปนตัวชี้วัดนำ และมีทัศนคติสวนตัวในมุมมองการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 

2) เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ขาดความรู ความเขาใจในตัวชี้วัดความเสี่ยง  

3) เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ขาดความเขาใจ กลไกในการทำงานของตัวชี้วัดความเสี่ยง  

4) การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลไมเปนระบบ 
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 แนวคิดการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (COSO-ERM) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 COSO: Enterprise Risk Management - Integrated Framework 2004 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตาม

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร COSO - ERM ผานการประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของคณะฯ โดยแบงขั้นตอนการดำเนินงานออกเปน 2 สวนใหญๆ ตามขอบเขตและแนวทางท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

1. การประเมินและจัดทำแผนการจัดการความเส่ียง 

      ขอมูลนำเขา (Input) คณะฯ พิจารณาความเสี ่ยงประจำปงบประมาณ 2563 จากแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 แผนยุทธศาสตรระดับคณะฯ ปงบประมาณ                 

2560-2563 และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 

2563 ท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหพิจารณาจากพันธกิจหลัก และพันธกิจ

สนับสนุนของสวนงาน 2  

2) ใหนำความเสี่ยงที่ไมสามารถบริหารจัดการได มาดำเนินการตอในปงบประมาณ 

2563 

3) ใหพิจารณาประเภทของความเสี่ยงใหครบ 4 ดาน ทั้งดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) และดานกฎระเบียบ (Compliance 

Risk) 

4) ใหวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เรื่องการปองกันการทุจริตโดยเปนการประเมินความเสี่ยง
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ของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต (Fraud) หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน                

กับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) 

5) ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (Orange Zone) และสูงมาก (Red Zone) ให

รายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง พรอมแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย

ปงบประมาณละ 1 ครั้ง และใหรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยง ตอมหาวิทยาลัย 

มหิดล ทุก 6 เดือน 

6) ใหพิจารณาปจจัยภายนอกตาง ๆ ในการวิเคราะห ระบุ และประเมินความเสี่ยงดวย 

7) ใหจัดสงรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงไปยังศูนยบริหารจัดการ

ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกป 

 กระบวนการ (Process) การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) และ

การกำหนดวัตถุประสงคในการจัดการความเสี ่ยง (Objective Setting) คณะฯ พิจารณารวมกับ                  

ขอมูลนำเขา (Input) เพื่อใชในการคนหา ระบุและประเมินความเสี่ยง (Event Identification & Risk 

Assessment) ผานการสัมภาษณรองคณบดี ผูอำนวยการ หัวหนางานและผูท่ีเก่ียวของในพันธกิจตาง ๆ 

จากนั้นจึงกำหนดแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response) กำหนดแผนการจัดการ   

ความเสี่ยง (Control Activities) และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจัดทำขอมูลความเสี่ยงและสื่อสาร 

(Information and Communication) ไปยังเจาของความเสี ่ยง (Risk Owner) เพื ่อรับทราบและ

ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 ผลลัพธ (Output) จากขอมูลนำเขา (Input) และกระบวนการ (Process) ดังกลาว คณะฯ 

จะไดรายการความเสี่ยง (Risk Profile) ประจำปงบประมาณ  ซึ่งประกอบดวย ชื่อความเสี่ยง ประเภท

ของความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่ดำเนินการในปจจุบัน 

ระดับความเสี ่ยง กิจกรรมการควบคุมที ่จะดำเนินการในแตละปงบประมาณ ผู ร ับผิดชอบ และ

ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมถึง Dashboard 

แสดงตำแหนงของความเสี่ยงประจำปงบประมาณ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ รวมทั้งรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

 ทฤษฎีกางปลา  

 ลลัลดา ชมโฉม (2559) ทฤษฎีกางปลาหรือท่ีเรียกอยางเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล 

(Cause and effect diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุท้ังหมดท่ีเปนไปไดท่ีอาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible cause) และเรียกแผนผัง

สาเหตุและผลกันในชื่อวา “แผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram)”  เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมี

ลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง วิธีการสรางแผนภูมิสาเหตุและผลหรือผังกางปลาคือ ตองทำเปนทีม
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เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) กำหนดประโยคปญหาที่หัวปลา 2) กำหนดกลุมปจจัยที่จะ

ทำใหเกิดปญหานั ้น ๆ 3) ระดมสมองเพื ่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 4) หาสาเหตุหลักของปญหา                     

5) จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 6) ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจำเปน 

 แผนภูมิกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะ

แสดงอยูที ่หัวปลา สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถ แยกยอยออกไดอีกเปน 1) ปจจัย (Factors)                

ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา)  2) สาเหตุหลัก 3) สาเหตุยอย ซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไวใน

กางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุ ของกางหลัก เปนตน 

หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) คือการใสชื่อของปญหาท่ี ตองการวิเคราะห 

ลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลังจากนั้นใสชื่อ

ของปญหายอย ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3-6 หัวขอ โดยลากเปนเสนกางปลา (sub-bone) ทำมุม

เฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสนใหใสชื ่อของสิ ่งที ่ทำใหเกิดปญหานั ้นขึ ้นมา ระดับของ     

ปญหา สามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุท่ีเปนองคประกอบยอยลงไปอีก โดยท่ัวไป

มักจะมีการ แบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากที่สุด 4-5 ระดับ เมื่อมีขอมูลในแผนภูมิที่สมบูรณแลว 

จะทำใหมองเห็นภาพขององคประกอบท้ังหมด ท่ีจะเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ(Action Learning) 

 การเรียนรู จากการปฏิบัติ (Action Learning)  เปนรูปแบบการเรียนรู ที ่ไดการยอมรับวา

สามารถสรางใหผูเรียนรูเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิผล การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนวิธีการ

เรียนรูหนึ่งที่ไดรับความนิยมถูกนำมาใชอยางแพรหลายที่เชื่อมั่นวา สรางความคุมคา ประโยชนสูงสุด

ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาวแกบุคคล ทีม และองคกร เปนการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรูจาก 

On - The Job Training มาสู On - The Job Learning เปนการเรียนรูจากประสบการทำงาน ผาน

ความรวมมือ การสื่อสาร ความเอาจริงเอาจัง ของสมาชิกกลุม เปนกระบวนการแกไขปญหาการเรียนรู

เพื ่อการทำงานที่เหมาะกับยุคสมัยองคกรที่แสวงหาการเรียนรูที ่ตองรอบรู รูเร็ว รูแจง รูจริง เพ่ือ             

ความอยูรอดและชิงความไดเปรียบทางธุรกิจ (วีระวัฒน  ปนนิตามัย, 2544) โดยลักษณะของการเรียนรู

จากการปฏิบัติ (Action Learning)  มีดังนี้ 

 1) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทำงาน คือการเรียนรูที ่มีการนำปญหาในการ

ทำงานมาเปนโจทยในการเรียนรูและตองมีการคิดหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนางานซ่ึงจะเปนประโยชน 

ตอผูเรียนรูเองและองคกรดวย 

 2) เปนการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน คือ การเรียนรูท่ีจะตองมีการระดม

สมองเพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการดำเนินการ เนื่องจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงานยอย   

ท่ีมีสมาชิกจำนวนหนึ่งท่ีตองมีการทำงานรวมกัน 
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 3) เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานวิจารณและแนะนำ คือ การเรียนรูท่ีตองมีการเสนอแนะและ

ใหขอคิดเห็นเมื่อมีการดำเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการ

ดำเนินการแนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติมีสมการของการเรียนรู ดังนี้ 

   L = P+Q+R+I+R 

 โดยท่ี         

  L คือ Learning การเรียนรู 

  P คือ Programmed instruction ความรูเดิมท่ีเคยรับรูมาแลว 

  Q คือ Questioning การสอบถาม มุมมองท่ีไดจากการซักถาม 

  R   คือ Reflection การคิดใครครวญ 

  I คือ Implementation การดำเนินการแกไข การทดลองเพ่ือเรียนรู 

5. วิธีดำเนินการศึกษา 

 1) รวบรวมขอมูลบนฐานความเสี ่ยงของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั ้งแต

ปงบประมาณ 2557-2563 เพื่อเปนขอมูลใหกับกลุมเรียนรูจากการปฏิบัตินำมาวิเคราะหหาประเด็น

ปญหาที่ทำใหประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโนมลดลง โดยการศึกษานี้มุงเนนในเรื่อง

พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยมีเปาหมายในการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำใหมีสัดสวน                 

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวาตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดตามโดยเฉพาะความเสี่ยงสำคัญท่ีมีระดับความเสี่ยง

สูงมาก-สูง 

 2) วิเคราะหขอมูลดานการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯ ตั้งแตปงบประมาณ 

2557-2563 เพื่อหาสาเหตุโดยมุงเนนในการแกปญหาในการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัด               

นำโดยวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) ท่ีแสดงในรูปแบบแผนภมิูกางปลา (Fish 

bone diagram) เพื่อหาสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปญหาที่แทจริงแลวนำมาวิเคราะหในการ             

หาแนวทางแกปญหา เพื่อเปนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

 3) ใชแนวทางประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เปนแนวทางในการ

คนหาแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ โดยการสรางการเรียนรูและการ

เปลี่ยนแปลงที่มาจากประสบการณของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาทำกลุม

กิจกรรมหาประเด็นของปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาเกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติของ

สมาชิกกลุมผูท่ีมองเห็นโอกาส ผูท่ีมีความสนใจ ผูท่ีมีอำนาจเก่ียวของ และผูท่ีไดรับผลกระทบ ผานการ

ประชุมกลุมจำนวน 3 ครั้ง โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติโดยการตั้งคำถามและการสะทอนกลับตาม

แนวคิดสมการการเรียนรู L = P + Q + R + I + R เพื่อระดมสมองจากบุคลากรในองคกรที่เกี่ยวของ 
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ไดแก งานบริหารความเสี่ยง งานการศึกษา งานสนับสนุนการวิจัย ฝายการคลัง ซึ่งเปนการเปดโอกาส

ใหสมาชิกกลุ มไดทดสอบความรู เดิมที ่มีอยู แลว ทดสอบทบทวนความคิดใครครวญเปนผลจาก                  

การเรียนรู เกิดความสนใจและทาทายปญหาที ่ตองการแกไข เกิดจากการซักถามและสะทอนมา

วิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผลนำมาซ่ึงแนวทางแกไขปญหา และเปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง อีกท้ัง

ทำใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจนสามารถกำหนดปญหานำไปสูแนวทางขอเสนอที่นำไปสูการปฏิบัติ  

เพ่ือแกไขปญหาได 

 4) เมื่อไดแนวทางในการแกไขสาเหตุของปญหาในการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัด

นำแลวก็ดำเนินการนำขอเสนอสูแนวทางการปฏิบัติโดยการรายงานผลของขอเสนอแนวทางใน                

การแกปญหาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงตอผูบริหารและนำแนวทางแกไขปญหาไปปฏิบัติจริงใน             

การลงประเมินความเสี่ยงของปงบประมาณ 2565 และสรุปผลการดำเนินการ 

6. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหปญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี ่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ (Leading 

Indicator) 

 การพบประครั้งท่ี 1 นอกจากไดอธิบายวัตถุประสงคในการเรียนรูของกิจกรรมการเรียนรู            

จากการปฏิบัติทั ้ง 6 องคประกอบแลว สมาชิกกลุมยังไดทราบขอมูลจากการรวบรวมขอมูลดานการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของคณะฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2557-2563 แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. จำนวนความเสีย่ง 36 53 39 41 39 35 35 

2. รอยละความเสีย่งท่ีสามารถจัดการไดตาม

แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ตอ จำนวน

ความเสีย่งท่ีจัดการได 

92/33 100/53 64/25 46/19 31/12 49/17 35/13 

3. รอยละความเสีย่งท่ีสามารถจัดการตาม

แผนบริหารจัดการความเสีย่ง จำแนกตาม

ประเภทของความเสี่ยง 4 ดาน 

       

    1)  Strategic Risk N/A N/A 90 50 66 69 33 

    2)  Operation Risk N/A N/A 40 52 60 40 38 

    3)  Compliance Risk N/A N/A 32 36 25 40 50 

    4)  Financial Risk N/A N/A 0 0 0 0 33 

4. สัดสวนตัวช้ีความเสีย่งประเภทตัวช้ีวัด 

นำตอตัวช้ีวัดความเสี่ยงประเภทตวัช้ีวัดตาม 

35:65 51:49 44:56 31:69 30:70 28:72 29:71 
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ภาพท่ี 3: ภาพรวมประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4: ภาพรวมการเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง 

ปงบประมาณ 2563 

 

ภาพท่ี 5: ภาพรวมผลการจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 
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 เมื่อไดวิเคราะหจากขอมูลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในแตละปงบประมาณ 2557 

จนถึงปงบประมาณ 2563 จากตารางท่ี 2 และภาพรวมประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมความ

เสี่ยง การเคลื่อนไหวของระดับความเสี ่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง ภาพรวมผลการจัดการ           

ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563 ที่ยกมาเปนตัวอยาง จากภาพท่ี 3 ถึง 5  เพื่อหาสาเหตุที่สงผลตอ           

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโนมที่ลดลงตั้งแตปงบประมาณ 2558 พบวา ประสิทธิภาพใน              

การควบคุมความเสี่ยงของทุกปงบประมาณอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการกำหนดตัวชี้วัด

ความเสี่ยงที่เปนประเภทตัวชี้วัดนำยังมีสัดสวนที่นอยกวาตัวชี้วัดความเสี ่ยงประเภทตัวชี้วัดตาม         

อยางเห็นไดชัด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) นิยมกำหนดเปนตัวชี้วัดความ

เสี่ยงท่ีเปนประเภทตัวชี้วัดตามมากกวาเนื่องจากงายตอการเก็บขอมูลเพราะตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภท

ตามเปนตัวชี ้ว ัดเปาหมายตามแผนงานที่กำหนด และมีสาเหตุมาจากมุมมองของผู บริหารที ่เปน                 

ผูพิจารณาในความเสี่ยงของแตละพันธกิจที่รับผิดชอบดวยอีกหนึ่งประการ ซึ่งสาเหตุนี้เปนสาเหตุท่ี

สงผลตอการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี ่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ที่เปนเครื ่องมือหนึ่งที่สำคัญใน           

การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง จากขอมูลขางตนสมาชิกกลุมการเรียนรูเพ่ือปฏิบัติได

สรุปปญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีเปนประเภทตัวชี้วัดนำ วามีเหตุปจจัย ปญหา อุปสรรคดาน

ไหนบางที่สงผลตอการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง ทั้งในเรื่องของคน กระบวนการทำงาน ระบบอุปกรณ

ในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือนำมาวิเคราะหสาเหตุในแตละดาน ในการพบปะของกลุมในครั้งตอไป 

 ผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) 

 การประชุมพบปะครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 27 เมษายน 2564  การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู สมาชิก

กลุมไดระดมความคิดคนหาสาเหตุของปญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง ประเภทตัวชี้วัดนำทั้งท่ี

เปนสาเหตุหลักและสาเหตุรอง ตามแผนภูมิกางปลา แสดงดังภาพท่ี 6 แผนภูมิกางปลาแสดงผลการ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6: แผนภูมิกางปลาแสดงผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) 
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 พบวา  สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดปญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง ประเภทตัวชี้วัดนำ 

สามารถสรุปได 4 กลุมคือ บุคลากร (Man) กระบวนการในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Method) 

ระบบการจัดเก็บขอมูล (Material) และสภาพแวดลอมในการทำงาน (Environment)โดยแตละสาเหตุ

หลักสามารถแตกออกเปนสาเหตุรองไดท้ังหมด 9 สาเหตุ โดยทางกลุมมีขอเสนอแนะแนวทางการแกไข

ปญหาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้                       

1) ประเด็นในการพัฒนาดานผูบริหารโดยการจัดอบรมดานการบริหารความเสี่ยงใหกับ

ผูบริหารใชกลไกในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ 

มีชื่อเสียงจากองคกรภายนอก เปนการแกปญหาในดานมุมมองและทัศนคติในกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยง ที่สงผลตอการพิจารณาในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ โดยเฉพาะ  

ความเสี่ยงสำคัญท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงมาก-สูง  

2) ประเด็นในการพัฒนาดานบุคลากร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการบริหาร             

ความเสี่ยง มุงเนนดานการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงใหกับกลุมหัวหนางาน หรือผูรับผิดชอบในดาน

ความเสี่ยงใหครอบคลุมหนวยงานทุกพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน โดยใชวิทยากรภายในที่มี 

ความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายและเปนการถายทอดความรู 

ความชำนาญภายในองคกรเดียวกัน 

3) ประเด็นในการจัดทำคู มือการบริหารความเสี ่ยงของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี จะสามารถทำใหผู ที ่เกี ่ยวของในกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีแนวทางการปฏิบัติไป              

ในทิศทางเดียวกันเปนประโยชนตอการดำเนินงานของคณะฯ  

4) ประเด็นการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงในแตละรายความเสี่ยง ไดกำหนดใหเจาของความเสี่ยง

ตองระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ โดยเฉพาะความเสี่ยงสำคัญที่มีระดับความเสี่ยงสูง            

มาก-สูง ในทุกพันธกิจ เพื่อใหมีตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำในทุกความเสี่ยง สามารถเปน

เครื่องมือท่ีสงสัญญาณเตือนท่ีมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณความเสี่ยงได 

5) ประเด็นการนำระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สามารถเรียกดูขอมูลท่ีเก่ียวของท่ี

เปนปจจุบันได โดยฝายสารสนเทศไดเปดสิทธิ์เขาถึงขอมูลใหกับหัวหนางานที่เปนเจาของความเสี่ยง

ครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนในการเรียกดูขอมูลในระบบเพื่อการบริหารจัดการ เชน

การเรียกดูขอมูลจากระบบของผลการประเมินความเสี่ยง COVID-19 ประจำสัปดาหของบุคลากรใน

หนวยงาน เพ่ือเปนการรับรูสถานการณ เฝาระวัง คนหาบุคลากรท่ีปวย และเสี่ยงไดรวดเร็วยิ่งข้ึน เปนตน 

6) ประเด็นดานการพัฒนาทักษะการเรียกดูขอมูล ไดจัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียกดูขอมูล

ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใชวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการ

ระบบสารสนเทศ  เปนการประหยัดคาใชจายและเปนการถายทอดความรูภายในองคกร 
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7) ประเด็นดานการทำงานเชิงรุกของนักบริหารความเสี่ยงที่ลงไปใหคำปรึกษาและอำนวย

ความสะดวกในดานตางๆทั้งในดานปรับแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงและแบบฟอรมการติดตาม

ความเสี่ยงในการระบุขอมูลท่ีไดมาหลังจากการสัมภาษณเจาของความเสี่ยงใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกใหกับเจาของความเสี่ยงพันธกิจตางๆทีมีภาระงานประจำท่ีมากอยูแลว 

 ผลการนำแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงไปปฏิบัติ 

 การพบปะครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เปนประชุมเพื่อรายงานผลการนำเสนอแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี โดยมีรองคณบดีฝายปฏิบัติการผูบริหารที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง รวมรับฟง 

เสนอแนะ ผลการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ เพ่ือเสนอแนวทางไปปฏิบัติ 

 หลังจากกลุมเรียนรูจากการปฏิบัติไดนำเสนอผูบริหาร รองคณบดีฝายปฏิบัติการที่กำกับดูแล 

งานบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อที่จะนำแนวทางไปแกปญหานำไปปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง              

(Key Risk Indicator: KRI) โดยเริ่มดำเนินการในดาน 1) กระบวนการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภท

ตัวชี้วัดนำ ไดกำหนดใหระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำในทุกความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยง

สำคัญและไดรับความเห็นชอบจากเจาของความเสี่ยง ทำใหมีการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัด

นำเพ่ิมในทุกความเสี่ยงสำคัญของคณะฯท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง ไดรอยละ 100 (27/27) ของ

ความเสี่ยงสำคัญ และความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง – ต่ำ ไดรอยละ 91 (30/33) ของความ

เสี่ยงปานกลาง – ต่ำ 2) สนับสนุนระบบสารสนเทศในการเรียกดูขอมูลและสรางระบบเพื่อเก็บขอมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวของ ฝายสารสนเทศไดเปดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลใหกับหัวหนางานและสงเจาหนาท่ี 

มาอบรมใหความรูกับหนวยงานเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เชน การ

เรียกดูผลการประเมินความเสี่ยง COVID-19 ประจำสัปดาหของบุคลากรในหนวยงานที่ดูแลเพื่อเปน

ประโยชนในการรับรูสถานการณ เฝาระวัง คนหาบุคคลที่ปวยและมีความเสี่ยงไดรวดเร็วเพิ่มขึ้น ทำให    

มีมาตรการในการปองกันท่ีรวดเร็วทันที สามารถลดการแพรระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 ของบุคลกร

ในคณะฯได 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารความเสี่ยง มุงเนนการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง

ใหกับกลุมหัวหนางาน และผูรับผิดชอบในดานความเสี่ยงที่ครอบคลุมหนวยงานทุกพันธกิจหลักและ

พันธกิจสนับสนุน โดยใชวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยง สรางความ

ตระหนักและเห็นประโยชนของตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ และงานบริหารความเสี่ยงได

ทำงานเชิงรุกโดยการปรับแบบฟอรมใหหนวยงานเขาใจไดงายมากที่สุด นำขอมูลที่สรุปจากที ่ลง

สัมภาษณเจาของความเสี่ยง มากรอกในแบบฟอรมใหสมบูรณมากท่ีสุดแลวสงกลับใหเจาของความเสี่ยง

ยืนยัน เพิ่มเติมขอมูลที่ครบถวนสมบูรณอีกครั้ง เปนการอำนวยความสะดวกใหกับเจาของความเสี่ยงท่ี

มีภาระงานประจำท่ีมากอยูแลว  

 



ศิริพร  ทองวัน 

 
                                                                                                                        1575 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

7. สรุปผลการศึกษา 

         การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 

โดยนำผู ปฏิบัติงานจริงที ่เกี ่ยวของกับกระบวนการบริหารความเสี ่ยงโดยตรงมาประชุมระดม                  

ความคิดเห็นหาสาเหตุของปญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงวามาจากปจจัยอะไรบาง เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ ่งพบประเด็นปญหาที ่สำคัญคือ 1) มุมมองและทัศนคติ                 

ของผูบริหาร 2) บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ในกลไกการทำงานของตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภท

ตัวชี้วัดนำ 3) ขั้นตอนการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง 4) ระบบในการเก็บขอมูลและการเรียกดูขอมูล                

ในระบบเพื่อการบริหารจัดการ โดยจากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) 

แสดงในรูปแบบแผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram) จากการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ     

ไดขอสรุปวา 1) การปรับกระบวนการในการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง ไดกำหนดใหระบุตัวชี้วัดความเสี่ยง

ประเภทตัวชี้วัดนำ ในทุกความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงสำคัญที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก – สูง              

เปนแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาของความเสี่ยงนำไป

ปฏิบัติในกระบวนการที่เกี่ยวของ ทำใหในปงบประมาณ 2564 (ครึ่งปหลัง) และปงบประมาณ 2565              

มีการระบุตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำเพิ่มในทุกความเสี่ยงสำคัญของคณะฯที่มีระดับความ

เสี่ยงสูงมาก – สูง ไดรอยละ 100 (27/27) และความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง – ต่ำ ไดรอยละ 

91 (30/33) ของความเสี่ยงปานกลาง – ต่ำ ทำใหคาดการณแนวโนมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของคณะฯในปงบประมาณ2564 (ครึ่งปหลัง) จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดเพิ่มขึ้น และ                

จะสงผลตอการบริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ 2565 ที่มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเชนกัน                    

2) การสนับสนุนระบบสารสนเทศในการเรียกดูขอมูลและสรางระบบเพื ่อเก็บขอมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับตัวชี้วัดความเสี่ยง ฝายสารสนเทศเปดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลใหกับหัวหนางานสามารถ

เรียกดูขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน การเปดสิทธิ์ใหหัวหนางานเขาถึงขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการของคณะฯเพิ่ม ในการเรียกดูผลการประเมินความเสี่ยง COVID-19 ประจำสัปดาหของบุคลากร

ในหนวยงานที่ดูแลเพื ่อเปนประโยชนในการรับรู สถานการณ เฝาระวัง คนหาบุคคลที ่ปวยและมี             

ความเสี่ยงไดรวดเร็วเพิ่มขึ้น ทำใหมีมาตรการในการปองกันที่รวดเร็วทันที สามารถลดการแพรระบาด

ของเชื้อโรค COVID-19 ในคณะฯได 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารความเสี่ยง มุงเนนดาน

การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงใหกับกลุมหัวหนางาน และผูรับผิดชอบในดานความเสี่ยงที่ครอบคลุม

หนวยงานทุกพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน โดยใชวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญดานการ

บริหารความเสี่ยง สรางความตระหนักและเห็นประโยชนของตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำ  

รวมทั้งงานบริหารความเสี่ยงทำงานเชิงรุกโดยการปรับแบบฟอรมใหหนวยงานเขาใจไดงายมากที่สุด 

เปนการอำนวยความสะดวกใหกับเจาของความเสี่ยงที่มีภาระงานประจำที่มากอยูแลว ซึ่งทั้งหมดเปน



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การประยกุต์การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิพฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่ง  (key Risk Indicators: KRIs ) 

กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 
    1576  

การขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภทตัวชี้วัดนำใหมีสัดสวนที่เพิ ่มมากขึ้นสงผลตอ                 

การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอคณะ 

 ขอเสนอแนะไดจากการศึกษา 

 การประยุกตการเรียนรูเพ่ือการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 

ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยนำผูปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงโดยตรงมาประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อแกปญหาในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภท

ตัวชี้วัดนำ มาเปนแนวทางนั้นมีประเด็นวิพากษวิธีวิจัย ดังนี้ 

1) การใชวิธีการเรียนรู จากการปฏิบัตินี ้เหมาะกับองคกรที่มีความเชี ่ยวชาญอยางคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนอยางมาก เนื่องจากประกอบดวยบุคลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะดานมารวมตัวกัน มีกระบวนการทำงานที่แตกตางกันเนื่องจากมาจากหลากหลายวิชาชีพ ไดแก 

นักบริหารความเสี่ยง หัวหนางานดานการศึกษา หัวหนางานดานสนับสนุนการวิจัย หัวหนางานฝาย    

การคลัง ซึ่งคอนขางจะยึดมั่นในความรูความสามารถของตนเอง จึงอาจจะทำใหไมสนใจในระบบ                 

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ซ่ึงอาจทำใหเปาหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนา

ตัวชี้วัดความเสี่ยงนั้นยากขึ้นหากไมไดรับความรวมมือกัน ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนอีก

หนึ่งวิธีการที่จะทำใหบุคลากรจากหลากหลายหนวยงานยอยภายในคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดีไดมีโอกาสระดมความคิดในการแกปญหาสามารถขยายผลนำไปสูการพัฒนาตัวชี ้วัด             

ความเสี่ยงในการระบุประเภทตัวชี้วัดนำใหมีสัดสวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในความเสี่ยงสำคัญ 

2) การเสนอแนะในการจัดอบรบเพื่อพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวของในการดำเนินการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกร จะชวยแกปญหาในดานมุมมอง ทัศนคติ และความเขาใจในกลไกการทำงานของ

ตัวชี้วัดความเสี่ยงสรางความตระหนักและเห็นประโยชนของการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงประเภท

ตัวชี้วัดนำ ซึ่งการจัดอบรมในเชิงปฏิบัติการมีขอดีอยางมากที่ชวยเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติ               

ชวยปรับปรุงดานกระบวนการทำงาน ที่สำคัญคือพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารความเสี่ยง เม่ือ

ผูบริหาร บุคลากรในทุกหนวยงานมีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นประโยชนของการบริหาร

ความเสี่ยงที่เปนเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการของคณะฯ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไวในทุกดาน 

 3)   ผูบริหารจะตองใหความสำคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 

ประเภทตัวชี ้ว ัดนำ (Leading Indicator) โดยคำนึงถึงงบประมาณที ่ใชอยางคุ มคาในการอนุมัติ

งบประมาณ จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการบริหารเสี่ยงตามกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร บุคลากรท่ี

เก่ียวของในการดำเนินงานดานความเสี่ยง ซ่ึงเปนกลุมสำคัญในการขับเคลื่อนใหเปาหมายในการพัฒนา

ตัวชี้วัดความเสี่ยงสงผลตอการบริหารจัดการความเสี่ยงไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
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การศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

 

ศุภวรรณ  สวัสดี0

* 

     บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงบทบาทหนาที่การใหบริการทางสาธารณสุข              

ในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษาถึงปญหา

และอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่เกี ่ยวของกับการที ่ใหความดูแลดาน

สุขภาพของแรงงานตางดาว โดยทำการศึกษาขอมูลดวยการสัมภาษณจากบุคลากรทางการแพทยที่

เกี่ยวของกับการใหบริการแรงงานตางดาวในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 ราย ประกอบ             

ดวย 1) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน 2) พยาบาล จำนวน 3 คน  และ 3) ผูอำนวยการ จำนวน 

3 คน และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบคำถาม ใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาบทบาท 

และหนาที่ ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงาน               

ตางดาว  

ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มีบทบาทและ

หนาที่หลัก ประกอบดวย 1) การรักษาพยาบาลโรคตางๆใหกับแรงงานตางดาว มีการใหคำแนะนำ

สำหรับวิธีการดูแลตนเองสำหรับผูปวยทั่วไปและผูปวยที่ตองติดตามอาการจะมีการนัดหมายใหกลับ   

เขามาดูอาการเปนระยะ 2) การประสานงานกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธใหความรูและคำแนะนำ

เกี่ยวกับการดแูลรักษาสุขภาพ 3) การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ไดแกการใหแรงงานตางดาว                  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
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มีการรับประทานยา เพื ่อปองกันโรคตาง ๆ สวนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ไดแกการให               

ความรูในการปองกันตนเอง จากการเเพรระบาดของโรคติดตอและการตรวจคนหาผูปวย เพื่อปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดตอ 4) การสนับสนุนและผลักดันใหเกิดอาสาสมัครที่เปนแรงงานตางดาว  

สวนปญหาและอุปสรรคที่พบไดแก 1) การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งทำใหมีขอจำกัดในเรื ่องของ   

จำนวนบุคลากรและอุปกรณทางการแพทย 2) การสื่อสาร เปนอุปสรรคในการแจงขอมูลขาวสาร 

เก่ียวกับการใหความรูดานสุขภาพเบื้องตน และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจคนหาผูปวยโรคติดตอ 3) แรงงาน

ตางดาวที ่ผิดกฎหมาย และ 4) ปญหาดานการสงตอผู ปวยไปโรงพยาบาลแมขายพบปญหาการ              

ขาดแคลนทรัพยากร ไดแก รถขนสงผูปวย อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการสงตอผูปวย และขาดการ

ประสานงานกับโรงพยาบาลแมขายระหวางการสงตอผูปวย 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) รัฐบาลตองมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให              

กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อใหสามารถจัดหาเจาหนาท่ี อุปกรณทางการแพทยตาง ๆ             

เพื่อทำใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จะตอง

เปดจัดฝกอบรมอาสาสมัครแรงงานตางดาว เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขในการถายทอดความรู 

เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องตน และดูแลปญหาสุขภาพของกลุมแรงงานตางดาวในพื้นท่ี รวมถึงชวยในเรื่อง

ของการสื่อสารกับแรงงานตางดาว เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

สำหรับขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาวของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อนำมาใชในการปรับปรุงประสิทธิการ

ดำเนินงานตอไป 

 

คำสำคัญ: การใหบริการทางสาธารณสุข  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  แรงงานตางดาว 
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Study of public health services in foreign workers of              

the Subdistrict Health Promoting Hospital in                     

Samut Sakorn province. 
 

 

Suphawan Sawatdee * 

     Abstract 
 

The objectives of this study were to 1 ) Study the roles and functions of public 

health services to foreign workers of  the Subdistrict Health Promoting Hospital in Samut 

Sakorn province. 2 )  Study the problems and obstacles in public health services to foreign 

workers of the Subdistrict Health Promoting Hospital in Samut Sakorn province.  And                 

3) Find out the suggestions that related to the health care of foreign workers. Studying 

by interviewing from 9 medical personnel in the Health Promoting hospital who related 

to the provision of foreign workers which consisting of 1 )  3  Public Health Officers                     

2) 3 nurses and 3) 3 Directors. The tools used is the in-depth interviews to study roles 

and functions, problems and obstacles, and suggestions for public health services in 

foreign workers 

This study shows that the Subdistrict Health Promoting Hospital in Samut Sakorn 

province has  the main roles and functions consisting of 1) Medical treatments in various 

diseases of foreign workers. Giving advice about self-care methods to general patients 

and for patients who need symptom monitoring, there will be the follow-up appointment 

periodically. 2) Coordinating with the community to promote knowledge and advice on 
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health care. 3 ) Preventing and control of noncommunicable diseases by ensuring the 

foreign workers to take medicine to treat various diseases. Preventing and control of 

communicable diseases by providing knowledge about self-protection from the epidemic 

and proactive screening to prevent the transmission of communicable diseases 4) Supporting 

and encouraging the foreign workers to become the volunteers. Problems and obstacles 

found include 1) Budget shortage which causes the limitation in personnel and medical 

equipments. 2 )  Communication problems; inefficient information distribution about 

both the basic health knowledge and the location used for the proactive screening of 

the communicable diseases. 3) Illegal foreign workers. And 4) The problem in transferring 

patients to the Referral Hospital due to the shortage of resources, including transportation 

vehicles, essential medical equipments used to transfer patients and also lack of 

coordination with the Referral Hospital during the transferring. 

Suggestions from this study are 1 ) The government must allocate additional 

budget for the Subdistrict Health Promoting Hospital in order to to supply sufficient 

medical equipments for more efficiency. 2) Subdistrict Health Promoting Hospital must 

organize the training course for foreign-worker volunteers to help public health officers 

in passing on knowledge about basic health ,taking care of health problems in foreign 

workers in the local community, and helping in communicating with foreign workers to 

promote work efficiency.  

The suggestions for the next research is there should be additional quantitative 

research studies of the efficiency of operations in public health services for foreign workers 

of the Subdistrict Health Promoting Hospital and to be used to improve more efficiency. 
 
Keywords: Public health services   Subdistrict Health Promoting Hospital  Foreign workers 
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1. บทนำ 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในเรื่องของ คุณภาพชีวิตที่ด ีไดกลาวไววา “ทุกคนมีสิทธิ

ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเปนอยู ที ่ดีของตนและครอบครัว             

รวมทั้ง อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยการดูแลรักษาทางแพทย และบริการทางสังคมที่จำเปน และมี

สิทธิในหลักประกัน ยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วัยชรา หรือปราศจากการดำรงชีพอื่น ใน

สภาวะแวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน และมารดาและเด็กยอมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษา           

และการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งปวงไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทาง

สังคมเชนเดียวกัน” ดังนั้นในแตละประเทศจึงจำเปนตองมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการใหความดูแล

ทางดานสุขภาพและสาธารณสุขของคนในประเทศ ซึ่งสุขภาพของประชาชนในประเทศนั้นคือสิ่งที่มี

ความสำคัญมากที่สุดเพราะการที่ประเทศสามารถจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปไดนั้น คนคือกำลัง

หลักสำคัญ ถาประชาชนในประเทศไดรับการดูแลทางดานสุขภาพและสาธารณสุขที่ดีก็จะเกิดการ

เจ็บปวยที ่นอยลงหรือไมรุนแรงและสงผลใหมีสุขภาพอนามัยที ่ดีสามารถขับเคลื ่อนประเทศให

เจริญเติบโตกาวหนาได  

ปจจุบันรัฐบาลไทยไดมีการกำหนดนโยบายในการดูแลดานสุขภาพและสาธารณสุขของคน             

ในประเทศไทยใหครอบคลุมและทันตอสถานการณ โดยยึดหลักตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิดานสุขภาพของประชาชน ไดแก หมวดท่ี 1 บททั่วไป มาตรา 4 

บัญญัติไววา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ

คุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” หมวดท่ี 3 เรื่องสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 บัญญัติไววา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและ

เสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  และชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน”   

มาตรา 47 บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูยากไรยอมมี              

สิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย” โครงสรางระบบประกัน

สุขภาพของประเทศไทย จึงมีการปรับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

และหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 3 ระบบหลัก คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานตางดาว มากเปนอันดับสองของประเทศ               

รองจากกรุงเทพมหานคร (อางอิงจาก สถิติจำนวนคนตางดาวที ่ไดร ับอนุญาตทำงานคงเหลือ                        

ทั่วราชอาณาจักร ยอนหลัง 3 ป พ.ศ. 2561-2563 ของ สำนักบริหารแรงงานตางดาว) เนื่องจากมี

โครงสรางทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด เปนการผลิตของภาคนอกเกษตร คือ สาขาการผลิต 

(สาขาอุตสาหกรรม) โดยมีขอมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งจังหวัด 6,166 โรงงาน จึงทำให

จำเปนตองมีการจางแรงงานทั้งคนไทยและตางดาวเพื่อเปนกำลังสำคัญในการผลิตของโรงงานเปน



ศุภวรรณ  สวัสดี 

 
                                                                                                                        1583 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

จำนวนมาก บางโรงงานอุตสาหกรรมตองการแรงงงานตางดาวมากกวาแรงงานที่เปนคนไทย ดังนั้น              

จึงทำให จังหวัดสมุทรสาครมีสัดสวนจำนวนแรงงานตางดาวที ่สูง เมื ่อเทียบกับจำนวนประชากร  

สัญชาติไทย จากจำนวนของแรงงานตางดาวที่มีปริมาณมาก จำเปนที่จะตองมีการดูแลเรื่องสุขภาพ  

และระบบสาธารณสุขในแรงงานตางดาวเพ่ือปองกันการระบาดของโรค เนื่องจากลักษณะการอยูอาศัย

ของแรงงานตางดาวจะคอนขางอยูกันอยางแออัด ทำใหสามารถเกิดโรคติดตอกันไดงาย จึงไดมีการนำ

แรงงานตางดาวเขาสูระบบการรักษาและการดูแลสุขภาพ ซึ่งสิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของ

แรงงานตางดาว มี 2 ระบบ ไดแก สิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบประกันสังคม โดยมีสถานพยาบาลที ่ใชสำหรับ               

การรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำอยูในแตละพื้นที่ของตำบล 

แรงงานตางดาวสามารถไปใชสิทธิไดตามขอกำหนดของสิทธิการรักษาพยาบาลของตน   

ดังนั้นการศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร จะทำใหทราบถึง บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยท่ี

เกี ่ยวของ งบประมาณและเวชภัณฑตางๆ เชน ยา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ ที่ใชใน            

การรักษาผู ปวย ตลอดจนทราบถึงปญหาและอุปสรรคดานตางๆที ่เกิดขึ ้น เพื ่อหาแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาถึงบทบาทหนาที่การใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

2.2 เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการท่ีใหความดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก 1) บทบาทหนาท่ีการใหบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล 

การฟนฟูสภาพ และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 2) ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทาง

สาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ประกอบดวย ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานเวชภัณฑตาง ๆ 

เชน ยา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยตางๆ ดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค 

การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ในกลุมแรงงานตางดาว              

ดานการติดตอสื่อสารและ ดานการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลแมขาย 
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 ขอบเขตของการศึกษาในครั ้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจาก 

บุคลากรทางการแพทย ที่เกี ่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการจำแนกออกเปน 1) โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลในเครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสมุทรสาคร(อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 

จำนวน 23 แหง2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาล   

กระทุมแบน (อำเภอกระทุมแบน) จำนวน 12 แหง 3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเครือขาย

บริการสุขภาพของโรงพยาบาลบานแพว จำนวน 19 แหง 

 ประชากรที ่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการแพทย ที่เกี ่ยวของกับการใหบริการ

สาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเครือขายบริการสุขภาพ

ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยจะสุมเลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ที่มีแรงงานตางดาวเขาใชบริการ (โดยอาศัยขอมูล     

การรักษาพยาบาลของผูปวยแรงงานตางดาวในแตละสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครที่รองรับ            

สิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของแรงงานตางดาว ขอมูลยอนหลัง 3 ป (2561 - 2563)) ของแตละ

สังกัดโรงพยาบาล  

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1 ทราบถึงบทบาทหนาท่ีการใหบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

ในจังหวัดสมุทรสาครท่ีเกิดจากการใหบริการแรงงานตางดาว 

 4.2 ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

 4.3 นำผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการที่ใหความดูแลสุขภาพ

ของแรงงานตางดาว 

5. ทบวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของสุขภาพวา “สุขภาวะอันสมบูรณและมีความเปน

พลวัตทางรางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ” ซ่ึงพลวัตของสุขภาพ หมายถึง สุขภาพท่ีมีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงและจะขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่สลับซับซอน หรือขึ้นอยูกับเหตุปจจัยอันใดอันหนึ่งเทานั้น

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ไดใหความหมายของ ระบบสุขภาพวา “ภาวะของมนุษยที่สมบูรณ              

ทั้งทางกาย จิต ปญญาและสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล”  ดังนั้น สุขภาพ จึงหมายถึง          

สุขภาวะของมนุษยที่มีความสมบูรณ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ซึ่งจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
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ไปตามเหตุปจจัยที่ซับซอน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ไดใหความหมายของ ระบบสุขภาพวา 

“ระบบความสัมพันธทั ้งมวลที่เกี ่ยวของกับสุขภาพ เปนระบบที่ครอบคลุมระบบยอยตาง ๆ ทั้งท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพโดยตรงและโดยออม ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบที่เกี่ยวกับปจจัยกำหนด

สุขภาพ ” ดังนั้น ระบบสุขภาพ คือ ความสัมพันธของปจจัยที่เกี ่ยวของ ครอบคลุมทั้งระบบยอย            

และระบบท่ีกำหนดสุขภาพ ท้ังทางตรงและทางออม 

 ระบบสาธารณสุข ตามความหมายของพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย หมายความวา “ระบบ

ของการจัดการเกี ่ยวกับการปองกัน การบำบัดโรค การรักษาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน”  

ระบบสาธารณสุข ตามความหมายท่ี นายแพทยศุภกร ศรีแผว ไดใหไวคือ “ระบบงานหลักท่ีดำเนินงาน

เกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข ไดแก การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) การควบคุมปองกัน

โรคและปจจัยที ่คุกคามสุขภาพ (Disease and Health hazard prevention and control) การรักษา 

พยาบาล (Curative) และการฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) โดยมีระบบบริการสาธารณสุข (Health 

care system) เปนงานหลัก” ดังนั้น ระบบสาธารณสุข คือ ระบบของงานท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน

ดานการแพทย ที่ครอบคลุมถึง การปองกัน การบำบัด การรักษา การสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ                 

ของประชาชน โดยมีระบบบริการสาธารณสุขใหบริการเปนงานหลักของระบบสาธารณสุข   

 สิทธิประโยชนในระบบสุขภาพ แบงออกเปน สิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของประชาชน

สัญชาติไทยและสิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของแรงงานตางดาว โดยสิทธิประโยชนในระบบ               

สุขภาพของประชาชนสัญชาติไทยนั ้นไดมีการเปลี ่ยนแปลงและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีการระบุมาตราที ่มีความเกี ่ยวของโดยตรงกับระบบสาธารณสุขและระบบ             

สุขภาพของประชาชนโดยตรง ไดแก “ หมวด 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตราท่ี 

47” ที่ระบุใหคนทุกคนมีสิทธิที ่จะไดรับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐ ไมวาจะเปนดานการรักษา                 

การปองกันโรคและขจัดโรคติดตอ โดยไมตองเสียคาใชจาย และหมวดที่เกี ่ยวของกับภาครัฐใน                   

การบริหารจัดการบริการทางดานสาธารณสุขและระบบสุขภาพใหแกประชาชน “ หมวด 5 เรื่อง หนาท่ี

ของรัฐ ในมาตรา  ท่ี 55” ซึ่งประเภทของสิทธิการรักษาพยาบาล ไดแบงออกเปน 3 ระบบ  ไดแก              

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพ                 

30 บาท  ในสวนของสิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของแรงงานตางดาวนั้น จะแบงออกเปน 2 ระบบ

ไดแก สิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและสิทธิการ

รักษาพยาบาลตามระบบประกันสังคม ซึ่งแบงตามการไดรับการอนุญาตใหทำงานในประเทศไทย ตาม

พระราชกำหนด การทำงานของคนตางดาวพ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ  

 ภาครัฐมีนโยบายดานการใหบริการดานสุขภาพและการสรางหลักประกันถวนหนา ที่ครอบคลุม

พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งระดับปฐมภูมิ คือการใหบริการดานสุขภาพที่มีความใกลชิดกับชุมชน

และพื้นที่ใกลเคียง เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนตน ระดับทุติยภูมิ คือ การใหบริการ               

ในโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลระดับชุมชน อำเภอและจังหวัด เปนตน และระดับตติยูมิและศูนย

การแพทยเฉพาะทาง คือ จะมีการใหบริการสุขภาพที่มีผูเชี่ยวชาญตางๆในโรคนั้นโดยเฉพาะ เชน 

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย เปนตน  

 การใหบริการดานสุขภาพ จะมีการจัดการใหบริการทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน                 

ซึ่งจะมีการใหบริการทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิและศูนย

การแพทยเฉพาะทาง ซึ่งสถานบริการสุขภาพภาครัฐนั้น จะมีการใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เพื่อทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดสะดวกรวดเร็วทันตอสถานการณฉุกเฉินได และ              

ยังสามารถชวยลดความแออัดของประชาชนที่เขาไปใชบริการสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและ             

ระดับตติยภูมิไดเนื่องจาก ถาเปนอาการเจ็บปวยที่ไมรุนแรงหรือเปนโรคทั่วไป ประชาชนจะสามารถ             

ใชบริการท่ีสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิได  

 การจัดบริการสุขภาพภาครัฐ แบงเปน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลเฉพาะ

ทาง โรงพยาบาลศูนยที่ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงกลาโหม 

สังกัดรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และโรงพยาบาลเอกชน โดยจะมีสถาน

บริการสุขภาพเหลานี้กระจายอยูทุกภูมิภาค ในจังหวัดตางๆครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการจัดสรร

กำลังคนดานบุคลากรทางการแพทยที่เกี ่ยวของไปยังสถานพยาบาลตางๆ ตามสัดสวนที่เหมาะสม                  

กับอัตราสวนของประชากรของแตละพ้ืนท่ี  

 แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไดถูกยกระดับจากสถานีอนามัย เม่ือป พ.ศ. 2552 

ซึ่ง รพ.สต. นั้นถือเปนสถานพยาบาลที่มีความสำคัญมากตอประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่หางไกล 

เนื่องจาก รพ.สต.เปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ที่เปนการบริการระดับแรกที ่มีความใกลชิดกับ

ประชาชนในพื้นที่นั้นๆมากที่สุด โดยจะมีหนาที่หลักในการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกัน                 

โรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ รวมถึงการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ท้ังในระดับปจเจก

บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับสังคม ซึ่งภารกิจหลักนั้นตอง ดำเนินการเชิงรุก เขาถึง

ประชาชนและชุมชนเพื่อสรางสุขภาพที่ดีและจัดการกับปจจัยเสี่ยงที่เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ 

ใหบริการอยางตอเนื่องและทั่วถึง สามารถเปนที่ปรึกษาดานสุขภาพและมีการเตรียมความพรอมใน 

การสงตอผูปวยหากเกิดกรณีฉุกเฉินและที่สำคัญอีกอยางหนึ่งคือ การสรางความเชื่อมโยงกับหนวย
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บริการสุขภาพระดับอื่น ๆ ในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หนวยบริการระดับทุติยภูมิ               

ที่เปนโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลระดับจังหวัด เปนตน และการสรางความมีสวนรวม

อยางในการดำเนินงานรวมกันของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  

 พันธกิจหลักของ รพ.สต.ตามแนวคิดการจัดบริการสุขภาพแบบยึดตามลักษณะของประชากร 

ปญหาโรคและสาธารณสุขของพื้นที่ไดแก 1) การพัฒนาฐานขอมูลบริการ (Data Base) เพื่อทำให                

เกิดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางเครือขายบริการ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และการสงตอผูปวย

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแมขาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  2) การพัฒนาการจัดบริการใน รพ.สต. 

(Hospital Base) เพื่อทำใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการผูปวยภาวะฉุกเฉิน และการสงตอผูปวยไป

ยังโรงพยาบาลแมขาย โดยการประสานความรวมมือและการสนับสนุนตางๆ ระหวาง โรงพยาบาล               

แมขาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกองทุนประกันสุขภาพตำบล เชนบุคลากรทางการแพทย 

ครุภัณฑทางการแพทย เครื ่องมือติดตอสื ่อสารที ่ทันสมัย (Skype, Tele Medicine) ยานพาหนะ

รถยนตสงตอ เปนตน) 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมี 2 รูปแบบ คือ โรงพยาบาลเดี ่ยว และโรงพยาบาล

เครือขายบางพื ้นท่ี สถานีอนามัยมีขนาดเล็กทำใหต องมีการจัดรูปแบบของ รพ.สต.เปนแบบ

โรงพยาบาลเครือขาย โดยอาจรวม สถานีอนามัย 2 -3 แหงเขาดวยกัน ขนาดของ รพ.สต.นั้นจะแบง

ตามจำนวนของประชากร คือ รพ.สต.ขนาดเล็กมีประชากรจำนวนต่ำกวา 3,000 คน รพ.สต.ขนาด

กลางมีประชากรจำนวน 3,000-7,000 คน และ รพ.สต.ขนาดขนาดใหญ มีประชากรจำนวน 7,000 คน

ขึ ้น  ดานบุคลากรของรูปแบบ รพ.สต.ทั ้ง 2 ประเภทจะมีดังนี้ โรงพยาบาลเดี ่ยวจะมีบุคลากร                

อยางนอย 4 ตำแหนง นับเฉพาะท่ีใหบริการ ไมนับจำนวนลูกจางท่ีจางมาเพ่ือสนับสนุนการทำงาน เชน 

ทำความสะอาด,กรอกขอมูล ฯลฯ ไดแก ผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาลแพทย หรือพยาบาลเวชปฏิบัติ

หรือพยาบาลวิชาชีพ คนใดคนหนึ่งจำนวน 1 ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพระหวาง        

ทันตาภิบาลหรือเภสัชกร หรือแพทยแผนไทย หรืออื ่น ๆ ตามความเหมาะสม สวนโรงพยาบาล

เครือขายนั้น ใชการบริหารจัดการรวมกันในเรื ่องบุคลากร กรณีที่ทุกแหง 4 ตำแหนง อัตราไมพอ                   

จะให 7 อัตราตอ 1 เครือขาย ถามี 3 แหงจะใชการบริหารรวมกันใน 7 คน แตกรณี 3 แหงตอ                          

1 เครือขายนั้นมีนอย สวนใหญจะเปน 2 แหง 3 ตำแหนงแรกเหมือนกันสวนท่ีเหลือจะเปนสหวิชาชีพ+

ลูกจางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบบริการสาธารณสุขใหแกกลุมแรงงานตางดาว 

  กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการดำเนินการที่เกี ่ยวของกับการดูแลสุขภาพของแรงงาน         

ตางดาว โดยอยู ภายใตการประกัน 2 ระบบ คือ ระบบประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน และระบบประกันสุขภาพรายปโดยกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานดูแลสุขภาพ

ประชากรตางดาว โดยตองมีการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ  
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 ประเทศไทยมีนโยบาย ที่กำหนดวา แรงงานตางดาวและผูติดตามที่อยูในประเทศไทยทุกคน

ตองมีหลักประกันสุขภาพอยางใดอยางหนึ่ง และทุกคน ตองผานการตรวจสุขภาพและทำประกัน

สุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รูปแบบการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จะ

ประกอบดวย 1) การตรวจสุขภาพซึ่งเนนการเฝาระวังโรคและการควบคุมโรคติดตอ 2) การประกัน

สุขภาพประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ

รางกายอยางเปนระบบ ดังนั้น การดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาวตอง    

มีแนวทางที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได และมีความยืดหยุนโดยตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความมีสวนรวมในการ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร                 

โดยวรวิทย มิตรทอง (2560)  เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก มีกลุมผูใหขอมูล

จำนวน 29 คน ผลศึกษาพบวา แรงงานตางดาวที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพจะไดรับสิทธิประโยชน                 

ขั้นพื้นฐานในลักษณะที่คลายกับบัตรประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชนไทย ยกเวนในบางกรณี 

และสิทธิประกันสังคมแรงงานตางดาวจะไดสิทธิในการรักษาพยาบาลและสงตอการรักษาเหมือน

ประชาชนไทยเวนแตในดานสงเสริม ปองกันโรค ท่ีสิทธิประกันสังคมแรงงานตางดาวจะไมมีสนับสนุน 

 องคความรูวาดวยแรงงานขามชาติกับสุขภาพ: ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยวาดวยแรงงาน

ขามชาติในประเทศไทย โดยใชวิธีการสังเคราะหเชิงคุณภาพ โดย ทรงชัย ทองปาน (2563) ผลศึกษา

พบวา เริ ่มแรกภาครัฐมีมุมมองเชิงลบตอแรงงานขามชาติ ที่ทำใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข และ                 

เปนภาระตอทรัพยากรดานสาธารณสุขของประเทศ และตอมาภายหลังภาคสวนตาง ๆ มีการให

ความสำคัญกับแรงงานขามชาติเพราะมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และมี                   

การสะทอนใหเห็นวาความสามารถในการเขาถึงพื้นที่เปนปจจัยหลักของการใหบริการสุขภาพของ

สาธารณะ 

 การจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ในจังหวัด

สมุทรสาคร โดย จำรัส อ้ึงศรีวงษ, วัชระ ยาคุณ, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และกรเอก กาญจนาโภคิน (2557)  

เปนการศึกษาโดยใชเชิงปริมาณเปนหลักและเชิงคุณภาพเปนวิธีเสริม โดยสัมภาษณเชิงลึกจาก

เจาหนาที่ภาครัฐและผูประกอบการ รวม 17 คน และใชแบบสอบถามกับจากแรงงานตางดาวสัญชาติ

พมา จำนวน 1,045 คน ผลการศึกษาพบวา 1) การดำเนินการดานคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน

ตางดาวสัญชาติพมา  ในจังหวัดสมุทรสาคร  อยูในระดับต่ำ  2) การดำเนินการดานการจัดการแรงงาน  

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3)  การจัดการแรงงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธกัน

ในระดับสูง  และ 4) การจัดการแรงงานในดานการเสริมสรางความคุมครองมาตรฐานแรงงาน และ             

การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทำงานในดานการไดรับ

ความคุมครองขั้นพื้นฐานดานความสัมพันธระหวางชีวิตการทำงานกับชีวิตทั่วไป และดานความเปน
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ธรรมในการทำงาน สามารถนําไปสูการสรางตัวแบบการจัดการแรงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตการทำงานของ

แรงงานตางดาว  

 การศึกษาภาระงาน ความพอเพียงของอัตรากำลังและการบริหารกำลังคนในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล โดย กฤษดา แสวงดี, อติญาณ ศรเกษตริน, ดาราวรรณ รองเมือง, รุงนภา จันทรา, 

สุทธานันท กัลกะ, เบญจพร รัชตารมย, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท (2562)  เปนการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ

พรรณนา โดยมีกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทุกตำแหนงที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ที่มีผลงานโดดเดนใน              

แตละภาค ๆ รวม 16 คน ผลการศึกษาพบวา สถานการณดานภาระงานของบุคลากรใน รพ.สต.ทำงาน

หลายดาน ใหครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ไดแก สรางเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษาและฟนฟู การคัดกรอง และ

การทำงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ทำใหมีภาระงานมาก

ปริมาณงานไมสอดคลองกับจำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน รพ.สต. และทำงานไมตรงตามวิชาชีพท่ี               

จบมา และแนวทางการจัดการดานกำลังคน คือ การบูรณาการการทำงาน การสรางแนวปฏิบัติ การ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การถายโอนภาระงานบางอยาง การจัดระบบการบันทึกขอมูลที ่มี

ประสิทธิภาพโดยไมเกิดความซ้ำซอนในการดําเนินงาน และการเชิญชวนจิตอาสามาเปนทีมใหบริการ

สุขภาพ รวมถึงการปรับเวลาการใหบริการโดยเปดบริการเต็มวัน  ทุก 7 วัน 

6. วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลทุติยภูมิ ไดจากระบบของ

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบดวย ขอมูลอัตราการใชบริการผูปวยนอก จำแนกกลุม           

สิทธิ (ครั้งตอคนตอป) โดยเลือกในกลุมสิทธิที ่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป      

ตั้งแตป พ.ศ.2561-2563 และขอมูลผูประกันตนที่เปนแรงงานตางดาว ในระบบประกันสังคมของ

จังหวัดสมุทรสาคร ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 2563  สวนขอมูล                

ปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการใหบริการแรงงาน 

ตางดาวในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่การใหบริการทาง

สาธารณสุข ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาว และ

ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการที่ใหความดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว โดยลักษณะของประชากร

ท่ีจะศึกษาคือ 

บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการใหบริการแรงงานตางดาวในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร โดยการเลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลที่ใชในการเก็บ

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จากจำนวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสมุทรสาคร           

ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 54 แหง โดยจะทำการสุมเลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ที่มีแรงงาน            

ตางดาวเขาใชบริการ (โดยอาศัยขอมูลการรักษาพยาบาลของผู ปวยแรงงานตางดาวในแตละ

สถานพยาบาลในจังหวดัสมุทรสาครท่ีรองรับสิทธิประโยชนในระบบสุขภาพของแรงงานตางดาว ขอมูล



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
    1590  

ยอนหลัง 3 ป (2561-2563) ของแตละเขตพื้นที่ในเครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาล จำนวน               

9 แหง ดังนี้  

1) เครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสมุทรสาคร (อำเภอเมืองฯ)  

1.1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางหญาแพรก  

1.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาจีน  

1.3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สมุทรสาคร  

(บานคอกกระบือ) 

1.4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานไร  

1.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโพธิ์แจ 

 2)  เครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลกระทุมแบน (อำเภอกระทุมแบน) 

2.1  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแคราย 

2.2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาไม 

 3)  เครือขายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบานแพว (อำเภอบานแพว) 

  3.1  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหลักสอง 

 3.2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา 

เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที ่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบแบบสัมภาษณปลายเปด ใชการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกจากผูใหขอมูล โดยการสัมภาษณจะประกอบไปดวย สวนท่ี 1 การสัมภาษณขอมูลเบื้องตน          

ของผูใหสัมภาษณ ไดแก อายุ ตำแหนงหรือหนาที่ในปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน และสถานท่ี

หรือหนวยงานท่ีทำงาน สวนท่ี 2 จะเปนคำถามท่ีใชสัมภาษณโดยมีลักษณะคำถามดังตอไปนี้  

1. บทบาทหนาที่การใหบริการทางสาธารณสุขดานตางๆที่เกี ่ยวของกับการใหบริการทาง

สาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว  

2. ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว  

3. ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการท่ีใหความดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว 
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7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงบทบาทหนาที ่การใหบริการทาง

สาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร และ  

เพื ่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาว ของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงขอเสนอแนะที่เกี ่ยวของกับการท่ี                  

ใหความดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว โดยสำหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนั้น ผูวิจัยได             

เก็บขอมูลจากกลุ มตัวอยางที ่มีความเกี ่ยวของกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัด   

สมุทรสาคร ซึ่งประกอบดวย (1) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน  (2) พยาบาล จำนวน 3 คน  

และ (3) ผูอำนวยการ จำนวน 3 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบคำถามที่ผู วิจัยได              

สรางขึ้น เพื่อใชสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาบทบาทและหนาท่ี ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ             

ในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว โดยสำหรับการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัย                 

ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทำการวิเคราะหประกอบ                

กับงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปสูผลการวิจัย ดังตอไปนี้  

 7.1 บทบาทหนาท่ีการใหบริการทางสาธารณสุขดานตางๆท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการทาง

สาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว 

  7.1.1 การสงเสริมสุขภาพของแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปนการสงเสริมสุขภาพของ

แรงงานตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการหรือ

กิจกรรมของ รพ.สต. ดังนี้ 

   7.1.1.1 การใหความรู และคำแนะนำเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลใหความสำคัญกับการสงเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมให             

ความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขอนามัยผานทั้งทางชองทางออนไลน และการจัดใหมีการใหความรู 

คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใหกับแรงงานตางดาว ผานบุคลากรของทางโรงพยาบาล หรือ

อาสาสมัครที ่ผานการฝกอบรมจากโรงพยาบาลแลวโดยเฉพาะในพื้นที ่ที ่มีคนตางดาวอาศัยอยู                

อยางหนาแนน เพ่ือปองกันปญหาทางดานสาธารณสุขและการแพรระบาดของเชื้อโรค 

   7.1.1.2 สอบถามปญหาดานสุขภาพ โดยมีการลงพื้นที่เชิงรุกเพื ่อเขาไป        

สอบถามความคิดเห็นของแรงงานตางดาวเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ ้นจากการใหบริการดานสุขภาพ                 

ของโรงพยาบาล เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล  
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  7.1.2  การควบคุมและปองกันโรคของแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปนการควบคุมและปองกัน

โรคของแรงงานตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

หรือกิจกรรมของ รพ.สต.  ดังนี้ 

   7.1.2.1 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ โดยโรงพยาบาลสงเสริม 

สขุภาพตำบล ไดจัดใหแรงงานตางดาว มีการรับประทานยา เพ่ือปองกันโรคตางๆ ไดแก โรคพยาธิลำไส 

รวมถึงมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจกอใหเกิดโรคในชุมชน  

   7.1.2.2 การปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยจัดกิจกรรมใหความรูใน            

การปองกันตนเอง จากการเเพรระบาดของโรคติดตอ กับแรงงานตางดาว ผานหลายชองทางไมวาจะ

เปนการประชาสัมพันธผานทางวิทยุชุมชน หรือผานทางอาสาสมัคร และมีการจัดใหมีการแจกจาย

หนากากอนามัย และเจลลางมือสำหรับการปองกันโรค นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ                 

ตำบลยังไดดำเนินการตรวจคนหาผูปวย หรือกลุมเสี่ยงในกลุมแรงงานตางดาว เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอท่ีเกิดข้ึน  

  7.1.3  การดำเนินการในการรักษาพยาบาล ไดแก การซักประวัติ การตรวจ

วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค ในกลุมแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเก่ียวกับการดำเนินการในการรักษาพยาบาล ไดแก การซักประวัติ 

การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค ในกลุมแรงงานตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยาง                  

ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินการของ รพ.สต. ดังนี้ 

   7.1.3.1 การดำเนินการในการรักษาพยาบาล ในขั้นตอนของการซักประวัติ 

การตรวจวินิจฉัยโรค โดยเนื่องจากปญหาความเขาใจในการสื่อสารกับแรงงานตางดาว ทำใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจำตำบลมีความจำเปนตองจัดหาบุคลากร ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 

หรือ อาสาสมัครแรงงานตางดาว เพ่ือชวยทำหนาท่ีสำหรับการติดตอสื่อสารกับแรงงานตางดาว  

   7.1.3.2 การดำเนินการในการรักษาพยาบาล ในขั้นตอนของการรักษาโรค 

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมีขอจำกัดในเรื่องของอุปกรณทางการแพทย ทำให 

การรักษาโรคภายในโรงพยาบาลนั้น จะทำไดแตเพียงการรักษาโรคท่ัวไป โดยหากเปนโรครายแรง จะมี

การสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีมีความพรอมดานอุปกรณเครื่องมือแทน 

  7.1.4  การฟนฟูสภาพ ภายหลังการเจ็บปวย ในกลุมแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเก่ียวกับการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีเปนการฟนฟูสภาพ ภายหลัง

การเจ็บปวยในแรงงานตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล จะมีการดำเนินงานติดตามการฟนฟูสภาพ ภายหลังการ
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เจ็บปวยในกลุมแรงงานตางดาว โดยมีการนัดหมายผูปวยท่ีมีความจำเปนตองติดตามดูอาการ ใหเขามา

ดูอาการเปนระยะตามความเหมาะสม โดยในสวนของผูปวยทั่วไปนั้น ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบล จะมีการใหคำแนะนำสำหรับวิธีการดูแลตนเอง โดยผูปวยสามารถยังคงสามารถโทรเขามา

ขอคำปรึกษาตาง ๆ กับทางโรงพยาบาลได 

  7.1.5  การจัดการสิ่งท่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเกี ่ยวกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปนการจัดการสิ่งที่เปน 

ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการดำเนินการของ รพ.สต. ดังนี้ 

   7.1.5.1 จัดใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ 

ไมวาจะเปน การดูแลเรื่องโภชนาการ ความรูเกี่ยวกับยารักษาโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตน และโทษ

ของยาเสพติด โดยชวยเหลือในเรื่องของการใหคำแนะนำเก่ียวกับปญหาดานสุขภาพตาง ๆ 

   7.1.5.2.  ผลักดันใหกลุมแรงงานตางดาวเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ             

ออกกำลังกาย โดยจัดใหมีกิจกรรมการออกกำลังกายรวมกันในชุมชน 

  7.1.6  การสรางการมีสวนรวมกับ ประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตอการใหการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรคในกลุมแรงงานตางดาว  

  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการดำเนินในการสรางการมีสวนรวมกับ ประชาชน ชุมชน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการใหการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรคในกลุมแรงงาน

ตางดาวของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินการของ รพ.สต. ดังนี้ 

   7.1.6.1 ประสานงานกับชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธใหกับกลุมแรงงานตางดาว

เขาใจถึงความสำคัญของการสงเสริมดานสุขภาพ เพื่อใหหางจากโรคภัยตางๆ โดยประชาสัมพันธ               

ใหความรู กับแรงงานตางดาว เพื ่อปรับเปลี ่ยนคานิยมในการดูแลสุขภาพ เพื ่อปองกันไมใหเกิด                     

การเจ็บปวยในกลุมแรงงานตางดาว ประสานงานกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธใหความรู และสราง

ความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการสงเสริมดานสุขภาพใหกับประชาชนและแรงงานตางดาวใน

ชุมชน ผานวิทยุทองถิ่นประสานงานกับผู นำชุมชน สำหรับการสื่อสารใหกับคนในชุมชนเขาใจถึง              

การดูแลใสใจเรื่องสุขภาพ เพื่อใหหางจากโรคภัยตางๆ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ไดมี                

การสงบุคลากรดานสาธารณสุข สำหรับการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมดานสุขภาพ 

ไดแก การเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีความปลอดภัย และถูกตอง ใหกับตัวแทนของแรงงาน                

ตางดาว เพ่ือใหนำความรูท่ีไดรับการอบรม ไปเผยแพรตอไป 

   7.1.6.2 จัดกิจกรรมการออกกำลังกายรวมกันในชุมชน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล ไดมีการจัดกิจกรรมใหประชาชนและแรงงานตางดาวในชุมชน เขามามีสวนรวมในการทำ

กิจกรรมออกกำลังกายรวมกันและไดมีการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายรวมกัน โดย
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เปดโอกาสใหประชาชน และแรงงานตางดาวทุกคนในชุมชน สามารถเขามามีสวนรวมในการเขามาทำ

กิจกรรมรวมกันได 

   7.1.6.3 เปดรับ และจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเขามาทำหนาท่ี             

ในการใหความรู และชวยดูแลสุขภาพของแรงงานตางดาวในชุมชน รวมถึงชวยประสานงานระหวาง

แรงงานตางดาวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

 7.2 ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว 

  7.2.1  ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานเวชภัณฑตาง ๆ เชน 

ยา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ 

  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดาน

เวชภัณฑตาง ๆ เชน ยา วัสดุ และอุปกรณทางการแพทยตางๆของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางได 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของ รพ.สต. ดังนี้ 

   7.2.1.1 ปญหาการขาดแคลนงบประมาณสำหรับบุคลากร โดยเนื่องจากมี

แรงงานตางดาวเปนจำนวนมาก ทำใหมีบุคลากรไมเพียงพอสำหรับการใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ

บุคลากรที่ชวยสนับสนุนในเรื ่องของการสื่อสารกับแรงงานตางดาวที่มีปญหาในการสื่อสาร รวมถึง

บุคลากรที่ชวยในเรื ่องของการสื่อสารกับแรงงานตางดาว ทำใหเปนอุปสรรคสำหรับการใหบริการ               

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  

   7.2.1.2 ปญหาการขาดแคลนงบประมาณสำหรับสั่งซื ้ออุปกรณทางการ

แพทย โดยปญหาดานงบประมาณและปญหาดานบุคลากรนั้น เปนปญหาที่สำคัญของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลคอนขางมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับ

จำนวนผูเขามาใชบริการของแรงงานตางดาว เนื่องจากขอจำกัดในงบประมาณ ทำใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลมีอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอสำหรับการใหบริการ และมีความจำเปนตอง

สงตอผูปวยบางเคสไปยังโรงพยาบาลแมขาย เพ่ือทำการรักษา 

  7.2.2  ปญหาและอุปสรรคดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค                  

การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาว 

  จากการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค 

การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาว                   

ของ รพ.สต. พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของ รพ.สต. ดังนี้ 
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   7.2.2.1 ปญหาแรงงานตางดาวที ่ผิดกฎหมาย ทำใหกลุ มดังกลาวไมอยู       

ภายใตประกันสังคม และประกันสุขภาพสำหรับการรักษาพยาบาล  

   7.2.2.2 ปญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ ่งทำใหเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ 

และการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาว จึงทำใหเกิดปญหาในเรื่องของเจาหนาท่ีท่ี

ไมเพียงตอการการดำเนินงานตางๆ ทั้งในเรื ่องของการดูแลสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค                   

การรักษาพยาบาล 

   7.2.2.3 ปญหาดานการสื่อสาร พบปญหาดานการสื่อสารกับแรงงานตางดาว 

ทำใหเปนอุปสรรคสำหรับการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องตน รวมถึงการควบคุม

ปองกันโรคติดตอ และในชวงที่มีการการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เจาหนาที่ไดมีการออกตรวจ              

เชิงรุกในกลุมแรงงานตางดาว เพื ่อคนหาผู ปวย ซึ ่งก็พบปญหาในการสื่อสารกับแรงงานตางดาว                     

จนมีความจำเปนตองขอใหอาสาสมัครแรงงานตางดาวเขามาชวยประสานงาน การรักษาพยาบาลจะ

ประสบปญหาการสื่อสารกับแรงงานตางดาวที่ไมสามารถพูดภาษาไทยได ทำใหมีความจำเปนตองหา

บุคลากรที่พอสื่อสารกับแรงงานตางดาวไดเขามาชวยดำเนินการ เจาหนาที่ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลมักติดขอจำกัดในดานภาษา และความไววางใจของกลุมแรงงานตางดาว ทำใหเปน

อุปสรรคตอการลงพื้นที่เพื ่อเขาถึงแรงงานตางดาว เพื่อใหความรู และคำแนะนำตาง ๆ เกี ่ยวกับ               

การจัดการดานสุขภาพ  

  7.2.3 ปญหาและอุปสรรคดานการติดตอสื่อสาร 

  จากการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคดานการติดตอสื่อสารของ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นวาปญหาดานการสื่อสงผลทำให                

เกิดอุปสรรคในการซักประวัติ และการตรวจรักษาโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาการปวยที่คอนขาง

รุนแรง เนื่องจากการท่ีผูปวยซ่ึงเปนแรงงานตางดาวไมสามารถสื่อสารอาการของตนเองใหกับเจาหนาท่ี

ทราบได นอกจากนี้ ปญหาดานการสื่อสาร ยังทำใหการดำเนินงานตรวจเชิงรุก เพื่อคนหาผูปวยในชวง

การแพรระบาดของโควิด-19 ในกลุมแรงงานตางดาว การแจงขอมูลขาวสาร รวมถึงการใหความรู

เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพเบื้องตน และการควบคุมปองกันโรคตางๆไมมีประสิทธิภาพ  

  7.2.4  ปญหาและอุปสรรคดานการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลแมขาย 

  จากการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคดานการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล               

แมขายของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ               

ปญหาและอุปสรรคของ รพ.สต. ดังนี้ 
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   7.2.4.1 ปญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรสำหรับการดำเนินการดาน                 

การสงตอผูปวย โดยพบวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลประสบปญหา จำนวนรถขนสงผูปวยที่มี

จำนวนจำกัดใหการสงตอผูปวยในบางชวงเวลาเกิดการติดขัด นอกจากนี้ ยังพบปญหาการขาดแคลน

อุปกรณ และเครื่องมือในการสงตอผูปวย  

   7.2.4.2 ปญหาการติดตอประสานงาน โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

ตำบล พบปญหาในเรื่องของการขาดการประสานงานกับโรงพยาบาลแมขาย รวมถึงการติดตอคนขับรถ 

   7.2.4.3 ปญหาที่เกิดจากขอบกพรองในการทำงาน โดยพบปญหาในเรื ่อง   

ของการขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการรักษาพยาบาลเบื้องตนกอนสง                

ตอผูปวย เนื่องจากการสงตอปวยบางเคส เปนไปอยางเรงดวน ทำใหการรักษาเบื้องตนกับผูปวยกอนสง

ตอผูปวยเปนไปอยางไมเหมาะสม และไมมีการบันทึกขอมูลการพยาบาลขณะนําสง และพบปญหา

เจาหนาที่บางสวนขาดความรับผิดชอบ เชน มีการออกนอกพื้นที่ภายในชวงเวลาเขาเวร ติดตอไมได 

หรือมีการเปลี่ยนเวรแลวไมมีการแจงใหทราบ ไมมีบันทึกการเปลี่ยนเวร  

 7.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว 

 จากการสัมภาษณความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลดานสุขภาพของแรงงาน      

ตางดาว พบวา กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาวดังนี้ 

  7.3.1 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อใช

สำหรับจัดหาเจาหนาท่ี รวมถึงอุปกรณทางการแพทยตางๆเพิ่มเติม เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลสามารถรับสมัครเจาหนาที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผูใชบริการที่มีจำนวนมาก และการจัดสรร

งบประมาณเกี่ยวกับการดูแลทางดานสาธารณสุข ควรมีการจัดสรรใหกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร              

เปนพิเศษ เนื ่องจากเปนพื ้นที ่ที ่มีประชาชนคนไทย และแรงงานตางดาวเปนจำนวนมาก ทำให

ทรัพยากรท่ีมีอยูไมเพียงพอสำหรับการใหบริการประชาชน  

  7.3.2 จัดฝกอบรมอาสาสมัครแรงงานตางดาว ที่สามารถพูดภาษาไทยได เพ่ือ

ชวยเหลือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการถายทอดความรู เก่ียวกับสุขภาพเบื้องตน และดูแลปญหาสุขภาพ

ของกลุ มแรงงานตางดาวในพื ้นท่ี รวมถึงชวยในเรื ่องของการสื ่อสารกับแรงงานตางดาว เพื ่อให                 

การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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8. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลสงเสริม 

สุขภาพตำบล ในจังหวัดสมุทรสาคร เปนการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ถึงบทบาทหนาที่การใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทางสาธารณสุข                

ในกลุ มแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการท่ีใหความดูแลดานสุขภาพของแรงงานตางดาว โดยสำหรับกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีความเกี่ยวของกับโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบดวย (1) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน (2) 

พยาบาล จำนวน 3 คน  และ (3) ผูอำนวยการ จำนวน 3 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้               

เปนแบบคำถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เพื่อใชสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาบทบาทและหนาท่ี ปญหาและ

อุปสรรค และขอเสนอแนะในการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาว โดยสำหรับ                  

การวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ               

มาทำการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพ่ือนำไปสูผลการวิจัย ดังตอไปนี้  

 8.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการการสัมภาษณ เพื ่อศึกษาบทบาทหนาที ่การใหบริการทางสาธารณสุขในกลุม

แรงงานตางดาวของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มีบทบาทและหนาท่ีหลัก ประกอบดวย  

  8.1.1 การรักษาพยาบาลและโรคตาง ๆ ใหกับแรงงานตางดาว โดยโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล จะมีการใหคำแนะนำสำหรับวิธีการดูแลตนเองสำหรับผูปวยทั่วไปภายหลัง               

การรักษา ในขณะที่สำหรับผูปวยบางรายที่มีความจำเปนตองติดตามดูอาการนั้น โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล จะมีการนัดหมายผูปวยใหกลับเขามาดูอาการเปนระยะตามความเหมาะสม 

  8.1.2 การดำเนินการการประสานงานกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธใหความรูและ

คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อใหกลุมแรงงานตางดาวเขาใจถึงความสำคัญดานสุขภาพ 

ไมวาจะเปนเรื่องของการดูแลเรื่องโภชนาการ ความรูเกี่ยวกับยารักษาโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

และโทษของยาเสพติด  

  8.1.3 การดำเนินการปองกันและควบคุมโรคตางๆ โดยสำหรับการปองกันและควบคุม

โรคไมติดตอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ไดจัดใหแรงงานตางดาว มีการรับประทานยา เพ่ือ

ปองกันโรคตาง ๆ ไดแก โรคพยาธิลำไส รวมถึงมีการลงพื้นที่เพื ่อแกไขปญหาที่อาจกอใหเกิดโรค                

ในชุมชน ทั้งนี้ สำหรับ การปองกันและควบคุมโรคติดตอนั้น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลได              
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จัดกิจกรรมใหความรูในการปองกันตนเอง จากการเเพรระบาดของโรคติดตอกับแรงงานตางดาว 

รวมถึงมีการดำเนินการตรวจคนหาผูปวย เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอท่ีเกิดข้ึน 

  8.1.4 สนับสนุนและผลักดันใหเกิดอาสาสมัครที ่เปนแรงงานตางดาว เพื่อใหอาสา            

สมัครดังกลาวทำหนาที่ในการใหความรู คำแนะนำ รวมถึงดูแลสุขภาพของแรงงานตางดาวในพื้นท่ี

อยางท่ัวถึง  

  ซ่ึงผลการศึกษานี้ สอดคลองกับแนวความคิดของ ไพจิตร วราชิต และคณะ (2552) ท่ี

ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดวย การใหบริการสาธารณสุข

ผสมผสาน ทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมและการปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ                  

การฟนฟูสภาพ รวมท้ังการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุงเนนการดำเนินการเชิงรุกในการเขาหาชุมชน เพื่อใหความรู และแกปญหา

ดานสุขภาพ สำหรับผลการการสัมภาษณ เพื ่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการทาง

สาธารณสุขในกลุ มแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร               

พบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร มีปญหาและอุปสรรค ประกอบดวย  

  1) ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ ซึ ่งทำใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล            

มีขอจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากรและอุปกรณทางการแพทย ทำใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิาน 

และการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  

  2) ปญหาดานการสื่อสาร ซึ่งสงผลทำใหเกิดปญหาในการซักประวัติ และการตรวจ

รักษาโรค นอกจากนี้ ปญหาดานการสื่อสาร ยังเปนอุปสรรคสำหรับการแจงขอมูลขาวสาร รวมถึง           

การใหความรูเก่ียวกับดานสุขภาพเบื้องตน รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจคนหาผูปวยโรคติดตอเชิงรุก 

  3) ปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ทำใหกลุมดังกลาวไมอยูภายใตประกันสังคม 

และประกันสุขภาพสำหรับการรักษาพยาบาล 

  4) ปญหาดานการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลแมขาย โดยพบปญหาเรื ่องการขาด

แคลนทรัพยากรทั้งในสวนของจำนวนรถขนสงผูปวยที่มีจำนวนจำกัด และการขาดแคลนอุปกรณ และ

เครื่องมือที่ใชในการสงตอผูปวย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ยังมีปญหาขอบกพรอง

ในการทำงาน ซึ่งเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รวมถึงการขาด                

การประสานงานกับโรงพยาบาลแมขายระหวางการสงตอผูปวย  

  ซ่ึงผลการศึกษานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ ภูศร (2556) ท่ีไดศึกษาปญหา

ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ               

ตำบลไรเกา อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งพบปญหาในการดำเนินงานดานบุคลากร 

โดยมีบุคลากรเจาหนาที่ไมเพียงพอกับปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบ ในขณะท่ี ดานเครื่องมือ อุปกรณ



ศุภวรรณ  สวัสดี 

 
                                                                                                                        1599 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

และสถานท่ี พบวา ไมเพียงพอในการดำเนินงานและสถานที่คับแคบ จึงควรจัดใหมีความพรอมใน              

การใหบริการทุกดาน เพ่ือรองรับผูมาใชบริการ 

 8.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร จะสามารถสรุปขอเสนอแนะจากการศึกษา ไดดังนี้ 

  8.2.1 รัฐบาลจะตองมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจำตำบล เพื่อใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล สามารถจัดหาเจาหนาท่ี รวมถึง

อุปกรณทางการแพทยตาง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  8.2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล จะตองเปดจัดฝกอบรมอาสาสมัคร

แรงงานตางดาว เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขในการถายทอดความรู เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องตน 

และดูแลปญหาสุขภาพของกลุมแรงงานตางดาวในพื้นท่ี รวมถึงชวยในเรื่องของการสื่อสารกับแรงงาน

ตางดาว เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 8.3 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

การดำเนินงานในการใหบรกิารทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาวของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงประสิทธิการดำเนินงานตอไป 

บรรณานุกรม 

กระทรวงสาธารณสุข. (24 พฤษภาคม 2562). เรื ่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน            

ตางดาว พ.ศ.2562. 

กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). ข อม ูลทร ัพยากรส ุขภาพหนวยบร ิการปฐมภูม ิ . ส ืบคนจาก

http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/report2.php?fbclid=IwAR064hl1geK_wQz76l

QMHzeMNoeoOVcvw3O0A68vlGeeFF9K6sgWRtgjCS0 

กฤษดา แสวงดี และคณะ. (2562). การศึกษาภาระงาน ความพอเพียงของอัตรากำลังและการบริหาร

กำลังคนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล. วิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 35 (พฤษภาคม – 

สิงหาคม): 174-175. 

เกวลิน ชื่นเจริญสุขและคณะ. (2560). ความเปนมาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(Service Plan). กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย: 3-4. 

 



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาการใหบริการทางสาธารณสุขในกลุมแรงงานตางดาว ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
    1600  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลงานบริหารการรักษาพยาบาล. (ม.ป.ป.).  

สรุปสวัสดิการประกันและคารักษาพยาบาลจากรัฐบาล. สืบคนจาก https://med.mahidol.ac.th/ 

health_service/th/km/09feb2018-0826 

จํารัส อึ้งศรีวงษและคณะ. (2557). การจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาว

สัญชาติพมาในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 3(กันยายน – ธันวาคม): 33. 

จุฑามาศ ภูศร. (2556). ปญหาในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตตำบล กรณีศึกษา : 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตตำบลไรเกา อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ. สารนิพนธ. 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

จุมพล หนิมพานิชและวรวลัญซ โรจนพล. (2561). การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง

รัฐศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จุฬาวิทยานุกรม. (ม.ป.ป.). การสื่อสาร. สืบคนจาก http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title= 

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0

%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(Communication) 

ชูชัย ศุภวงศ และคณะ. (2552). คูมือการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล. พิมพครั้งท่ี 

 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีคิว พีจำกัด: 14-19. 

ทรงชัย ทองปาน. (2563). องคความรู ว าดวยแรงงานขามชาติกับสุขภาพ: ผลจากการสังเคราะห

 งานวิจัยวาดวยแรงงานขามชาติในประเทศไทย. สุขศึกษา. 43(กรกฎาคม – ธันวาคม): 1. 

นันทินารี คงยืน. (2560). ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับมาตรฐานการพัฒนา. กฎหมายสุขภาพและ

 สาธารณสุข. 3(กันยายน ถึง ธันวาคม): 378. 

นิท ัศน   รายยวาและคณะ. (ม.ป.ป.). คู ม ือบร ิหารจ ัดการโรงพยาบาลสงเสร ิมส ุขภาพตำบล. 

กรุงเทพมหานคร. 

ประยุทธ  แสงสุรินทรและคณะ. (2554). หมวด 1 ความเปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน. 

 คูมือ อสม.ยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย: 11. 

ปราณี กุลละวณิชย และคณะ. (2540). การสื ่อสาร. ภาษาทัศนา. พิมพครั ้งที ่ 4. กรุงเทพมหานคร:                     

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551, มาตรา 5. 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541, มาตรา 4. 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, หมวด 1. 

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542, มาตรา 5. 

พสิณ ชรัตน. (มปป.). คดีทางการแพทย.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. 



ศุภวรรณ  สวัสดี 

 
                                                                                                                        1601 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ไพจิตร วราชิต และคณะ. (2552). คูมือบริหารจัดการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล. กรุงเทพมหานคร: 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

ภูษิต  ประคองสายและคณะ. (2561). พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 4, มาตรา 27, มาตรา 47. 

โรงพยาบาลกระทุมแบน. (ม.ป.ป.). ประวัติโรงพยาบาลกระทุมแบน. สืบคนจาก http://www.ktbhos.go.th/ 

ktbhos/index.php#module=prawat&1621829227465 

โรงพยาบาลบานแพว. (ม.ป.ป.). ประวัติโรงพยาบาลบานแพว. สืบคนจาก https://www.bphosp.or.th/ 

Abouthistory.html 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร. (ม.ป.ป.). ประวัติความเปนมา. สืบคนจาก http://smkh.moph.go.th/ 

skh/history.php 

วรวิทย มิตรทอง. (2560). การเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาในโรงพยาบาล

สมุทรสาคร. สารนิพนธ. คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วิชัย โชควิวัฒน และคณะ. (2562). วิวัฒนาการสาธารณสุขไทย. การสาธารณสุขไทย 2559 – 2560. 

กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพิมพ: 24. 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.). คูมือแนวทางการบริการที่เปน

มิตรแกแรงงานตางดาว ผูติดตามและเหยื่อจากการคามนุษย. สืบคนจาก  

https://phdb.moph.go.th › main › index › 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2560). หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู. กรุงเทพมหานคร. 

สำนักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน. (มปป.). ขอควรรูสำหรับนายจางและแรงงานตางดาว

ท่ีไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา. กรุงเทพมหานคร. 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เรื ่อง 

คุณภาพชีวิตท่ีดี. สืบคนจาก https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/udhr/  

Family Medicine and Community Medicine.  ( n.d.). National Health System. (Online). 

Available:  https://meded.psu.ac.th/binla/class04/388_441/National_Health_System/ 

index.html 

  
 

 

 



     1602 
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

  

 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  

จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

สกุลทิพย  สั่งสอน 0

* 

     บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัด

สระบุรี มีวัตถุประสงคสำคัญคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุร ี2) ศึกษาปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพ            

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ                

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี สำหรับการศึกษาเปนการศึกษาวิจัยแบบผสม 

ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและสัมภาษณแบบเจาะลึกโดย              

ใชแบบสัมภาษณ จำนวน 5 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย

เชิงปริมาณ จากการตอบแบบสอบถามของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หนวยงานของรัฐในจังหวัด

สระบุรี จำนวน 200 คน 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที ่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ                 

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดาน

ความรูและทัศนคติของบุคลากรในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของจังหวัดสระบุรีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในกระบวนการจัดทำการบริหารจัดการ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี คือ 1) การแตงตั้งคณะทำงาน PMQA ของ

จังหวัดสระบุรี 2) รวบรวมผลงานที่โดดเดนของจังหวัดสระบุรี 3) กำหนดตัวชี้วัดที่มีความโดดเดน             

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: Sakultip33@gmail.com 
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และทาทาย 4) รวบรวมขอมูลในแตละหมวด และมอบหมายหนวยงานหลักรับผิดชอบ 5) เชื่อมโยง            

กันในภาพรวมท่ีสำคัญ เรื่องแนวทางการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของจังหวัดสระบุรี พบวา ควรมีการทำงานแบบบูรณาการ การทำงานที่เปนระบบ อาจจะตองมีการ

พัฒนา การปรับตัวชี้วัดใหมันดีขึ้นกวาเดิมทำใหไดคะแนนเพิ่มมากขึ้น และพัฒนานวัตกรรมที่อาจจะ

ตอบโจทยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การสรางทีมที่เขมแข็งไวในอนาคต

ตอไป รวมถึงสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในหนวยงานเกี่ยวกับความชัดเจนในกระบวน               

การจัดทำยุทธศาสตรของจังหวัดสระบุรีเพ่ือภารกิจขององคการจะประสบผลสำเร็จไดดีมากยิ่งข้ึน 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระบุรี 

 

1. บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดศึกษาเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยนำหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัลคุณภาพ

แหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA) และรางวัล

คุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใหสอดคลองกับ               

ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเม่ือ 

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เห็นชอบใหนำขอเสนอการกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติม แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ                 

การปฏิบัติงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ท่ีใหความสำคัญกับระบบราชการท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน 

ในการนี้เพื่อใหนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ในป พ.ศ. 2561 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาองคการเพื่อยกระดับ

หนวยงานภาครัฐไปสูระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 จนนำมาสูการมอบรางวัลคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 ในป พ.ศ.2562 ใหแกหนวยงานภาครัฐที่มีความโดดเดนในการเปนระบบราชการ 

4.0 ใน 3 มิติ ทั้งมิติการเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มิติการยึดประชาชนเปนศูนยกลางและมิติเปน

หนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา   

 จังหวัดสระบุรีมีการพัฒนาและปรับปรุงองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.0 หรือ PMQA 4.0 ตั้งแตป พ.ศ. 2562 มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ตามเกณฑ PMQA 7 หมวด 

ไดแก หมวด 1 การนำองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสำคัญกับ
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    1604  

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5                 

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6  การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ  

 จากการที่จังหวัดสระบุรี เปนหนวยงานในระดับจังหวัดที่ไดมีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในมิติคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หรือ PMQA 4.0 จนกาวเขาสูระดับความ

เปนเลิศ ตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งความสำคัญของประเด็นการศึกษา

จากความเปนมาของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะ

ศึกษาถึงกระบวนการการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี      

วามีกระบวนการและปจจัยแหงความสำเร็จใดท่ีสงผลตอความสำเร็จจนนำไปสูการไดรับรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในป พ.ศ. 2562 และ ป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา การนำมาศึกษาเจาะลึก

เพื่อเปนบทเรียนใหกับหนวยงานราชการและหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ จะไดรับรูและเกิดความตระหนัก 

ที่จะตองมีการปรับปรุง ปฏิรูปการทำงานของตนเพื่อนำไปสูความเปนเลิศ ทั้งนี้เพราะการบริหาร

ราชการไทยภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงไมสามารถยึดถือ รูปแบบเดิม ๆ ได จำเปนตองมี                 

การปฏิรูปและมุงสูความเปนเลิศ แตความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการตองอาศัยการมีสวนรวม

และความรูความเขาใจของฝายตาง ๆ ทั้งขาราชการประจำทุกระดับทุกภาคสวนจะตองรวมมือกัน

ทำงานอยางจริงจังโดยคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติเปนสำคัญ 

2. คำถามวิจัย 

1. กระบวนการการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัด

สระบุรีเปนอยางไร 

2. ปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของ

จังหวัดสระบุรีคืออะไร 

3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรีเปนอยางไร  

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของ

จังหวัดสระบุรี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 4.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดใหความหมายการพัฒนาคุณภาพ     

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) วาเปนกรอบ

การบริหารจัดการองคการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดสงเสริมและสนับสนุน                

ใหสวนราชการนำไปใชในการประเมินองคการดวยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากลโดยมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับปรุงองคการ

อยางรอบดานและอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ัง  7  ดาน 

 สถาบันพระปกเกลาใหความหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award : PMQA) วาเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพระบบราชการไทยใหมีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเทาระดับสากล โดยการสงเสริมและ

สนับสนุนใหสวนราชการประเมินองคการดวยตนเอง ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ ทั้งการนำองคการ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัด การวิเคราะห 

และการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและผลลัพธการดำเนินการ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้  

 หมวด 1 การนำองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการดำเนินการอยางไร

ในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดำเนินการ

รวมถึงการใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย การกระจายอำนาจการ

ตัดสินใจ การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูในสวนราชการ  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก รวมทั ้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ และ                

การถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ไดจัดทำไว เพ่ือ

นำไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา  

 หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวา        

สวนราชการกำหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการดำเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย การกำหนดปจจัยที่สำคัญที่ทำใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความ                 

พึงพอใจ  
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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการ

เลือกรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศและการจัดการความรูอยางไร  

 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวาระบบงานและระบบการเรียนรู

ของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่เพื ่อให                 

มุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการ รวมทั้งตรวจ

ประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานสรางบรรยากาศที่เอื ้อตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมท่ีสำคัญท้ังหมดของการจัดการ

กระบวนการการใหบริการและกระบวนการอื่นที่สำคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผู รับบริการ ผูมีสวนได               

สวนเสียและการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญตาง ๆ หมวดนี้

ครอบคลุมกระบวนการท่ีสำคัญและหนวยงานท้ังหมด  

 หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดำเนินการและแนวโนมของ          

สวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการใหบริการ มิติประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ และมิติพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการดำเนินการของสวนราชการ  

โดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2549: 33-107) 

 การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบใหนำขอเสนอ             

การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพิ่มเติม แผนการดำเนินการขับเคลื่อน          

การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นโยบายของรัฐบาลใน               

การยกระดับการปฏิบัติงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ที่ใหความสำคัญกับระบบราชการที่เปดกวาง

และเชื่อมโยงกัน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน การใหบริการท่ีตองพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม และระบบดิจิทัล มายกระดับสมรรถนะขององคการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 4.2 นโยบายไทยแลนด 4.0 

  “วิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ              

ของรัฐบาลภายใตการนำของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา                

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ

สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบปรับทิศทาง และสรางหนทาง

พัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว               

ในศตวรรษท่ี 21 โดยประเทศไทย 4.0 มีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเปน “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
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นวัตกรรม” (Value-Based Economy) โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” 

ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู                  

การเนนภาคบริการมากข้ึน” 

 4.3 การบริหารเพ่ือความเปนเลิศขององคกร 

  1) มุมมองของการบริหารเพ่ือความเปนเลิศขององคกร  

  แดนแซมซั ่นและเดวิดชาลิส (2002; 15 อางถึงในยุพาภรณ จงเจริญ, 2555: 10)             

การเปนองคกรแหงความเปนเลิศจะตองใหความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดวยความรู ความเขาใจ 

การใหบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ และหากพิจารณาถึงการเปน

องคกรแหงความเปนเลิศแลว ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรจะมีมุมมองที่แตกตางกันไป 4 ประการ                

ไดแก 1. ในมุมของผูบริหารระดับสูง 2. ในมุมมองของบุคลากรในองคกร 3. ในมุมมองของลูกคา 4. ใน

มุมมองของผูจำหนายปจจัยการผลิต และ 5. ในมุมมองของสังคม  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (2553 : Online) ไดสรุป

แนวคิด “กลยุทธสูความสำเร็จ” จากชุดพิชิตความสำเร็จ “กลไกสูความเปนเลิศ” สำนักพิมพอักษร

เจริญทัศน ของ วารุณี แกนสุข เก่ียวกับความเปนเลิศไววา ความเปนเลิศ คือ  

1) การเอาใจใสแมรายละเอียดปลีกยอย เปนสิ่งสำคัญท่ีจะนำไปสูความเปนเลิศ  

2) ความสมบูรณแบบ คือ มาตรฐานสำคัญที่ควรจะตองมีเพราะงานไมมีที ่ต ิคือ

บทสรุปแหงความเปนเลิศ 

3) ความเปนเลิศ คือ การไปใหถึงความสำเร็จที่อยูเหนือมาตรฐานทั่วไปในตัวของ 

แตละบุคคล 

4) ถาอยากจะเปนเลิศก็ตองรักในงานที่ทำดวย ซึ่งจะทำใหใจเราพรอมที่จะมุงม่ัน

ฝกฝนทำงานนั้น จนเกิดความชำนาญไดในท่ีสุด  

5) ความเปนเลิศตองอาศัยความเพียรพยายามท่ีจะทำการงานใด ๆ ใหเสร็จสมบูรณ

อยางไมมีที่ติ เราจะกาวไปสูความเปนเลิศไมไดเลย หากไมเพียรพยายามทำการงานใด ๆ ใหบรรลุ

เปาหมายสูงสุด  

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554: 4) กลาววา ความเปนเลิศท่ี

มุงเนนผูรับบริการ การดำเนินการของสวนราชการที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น                

ผูที่จะตัดสินวาสวนราชการใดดำเนินการประสบความสำเร็จหรือไมไดแกประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการ 

ควรใหความสำคัญกับเรื ่องการใหความสำคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคตคือ การเขาใจ              

ความตองการของผูรับบริการในปจจุบันและการคาดการณความตองการผูรับบริการที่พึงมีในอนาคต 
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การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการสามารถดำเนินการไดในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเขาถึง

บริการ คุณภาพการใหบริการ 

 ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2549; อางถึงใน ยุพาภรณ จงเจริญ, 2555: 12) กลาววา องคกรที ่จะ

บรรลุ ความเปนเลิศไดนั้น ผูบริหารตองพยายามทำใหพนักงานทุก ๆ ระดับขององคกรมีความรู สึก

ภาคภูมิใจ ตอองคกรเพ่ือใหพนักงานเกิดความมุงม่ันท่ีจะสรรคสรางองคกรใหเปนเลิศในทุก ๆ กิจกรรม

ที่องคกรดำเนินการ ความรูสึกมุงมั ่นสูความเปนเลิศ ควรถูกปลูกฝงใหเปนวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม               

ขององคกร 

 2) องคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO)  

 ฟราน กายเทนดิคจ (Frank Buytendijk, 1976; อางถึงใน ยุพาภรณ จงเจริญ, 2555: 14) 

ระบุวาองคกรท่ีเปนเลิศ ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ 1. มีการตั้งเปาหมายท่ียิ่งใหญและมี

การดำเนินการเพื่อมุงไปสูการบรรลุเปาหมายนั้นอยางตอเนื่อง 2. มีการรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวน

เสียภายในและภายนอกองคกร 3. มีการกำหนดกลยุทธและวางแนวทางท่ีทำใหบุคลากรขององคกรรูวา

ตองทำอยางไร เพื่อใหเกิดผลดีตอองคกร 4. สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได  

อยางทันทวงที 5. มีการจัดองคกรท่ีมีรูปแบบเรียบงาย และมีการประสานงานระหวางกันตลอดเวลา  

 เอ็มมิลเลอรอเรนซ (Lawrevce M.Miller, 1998; อางถึงใน ยุพาภรณ จงเจริญ, 2555: 14)       

ไดกลาวไววา ระบบการทำงานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพเปนสวนเชื่อมโยงที่สำคัญกับแนวคิด              

การมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ โดยระบบงานที่เปนเลิศนั้นจะมีการออกแบบงานวามอบหมายงาน

ใหกับบุคคลหรือทีมงานที ่เปนเลิศ ซึ ่งจะเปนพื้นฐานสำคัญในการทำงานที่จะนำไปสู องคกรแหง             

ความเปนเลิศ ทีมงานที่เปนเลิศจะรูจักลูกคา หรือผูมีสวนไดเสียของตนเปนอยางดี และมีเทคนิคท่ี            

จะใชในการแกปญหาได 

 องคกรแหงความเปนเลิศ ประกอบดวยคุณลักษณะที่กลาวไวในผลงานวิจัยของ Thomas J. 

Peter & Robert H. Waterman Jr. “In Search of Excellent” 8 ประการ ดังนี้ 1) มุ งเนนลงมือ

ปฏิบัติ 2) ใสใจใกลชิดลูกคา 3) อิสระ กระจายอำนาจ จิตวิญญาณผูประกอบการ 4) สรางความ               

พึงพอใจใหพนักงานเพื่อใหพนักงานสรางผลิตภาพ 5) ใชคานิยมขับเคลื่อนคนแทนกฎเกณฑ 6) เลือก

ทำเฉพาะที่ชำนาญ 7) โครงสรางเรียบงายไมซับซอน 8) เขมงวดเรื่องทิศทาง ผอนปรนเรื่องวิธีการ

ทำงาน 

 3) หลักการและวิธีการปฏิบัติการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

 เอ็มมิลเลอรอเรนซ (Lawrevce M.Miller, 1998; อางถึงใน ยุพาภรณ จงเจริญ, 2555: 15)      

ไดอธิบายคุณลกัษณะขององคกร เม่ือตองการเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมเปนองคกรแหงความเปนเลิศ

ตองเปลี่ยนแปลงไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงจากองคกรที่ใชการควบคุมสูงเปนองคกรที่ใชความเชื่อใจ                 

2) การเปลี่ยนแปลงจากองคกรที่มุ งผลิตสิ่งของหรือบริการไปสูองคกรที่มุงผลิตองคความรู 3) การ
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เปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งสูการตัดสินใจโดยทีม 4) การเปลี่ยนแปลงจาก

การใหรางวัลรายบุคคลไปสู การใหรางวัลเปนทีม 5) การเปลี่ยนแปลงจากโครงสราง แบบตายตัว                  

ไปสูโครงสรางแบบยืดหยุน 6) การเปลี่ยนแปลงจากองคกรที่มีการปดกั้นไปสูองคกรที่พรอมเปดรับ

ความสัมพันธจากภายนอก 7) การเปลี่ยนแปลงจากองคกรที่บุคลากรไมสามารถเขาถึงขอมูลทาง

การเงินไปสูองคกรท่ีบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินขององคกร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูสึก

เปนเจาขององคกรรวมกัน 8) การเปลี่ยนแปลงจากการ ตำหนิที่ตัวบุคคลไปเปนการพิจารณาท้ัง

กระบวนการ  

 เอ็ดเวิร ด อี ลอวเลอร (Edward E Lawler, 2006; อางถึงใน ยุพาภรณ จงเจริญ, 2555             

หนา 15) กลาวไววา การสรางองคกรที่มุงสูความเปนเลิศเปนเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ 

ในการสรางองคกรสู ความเปนเลิศ นั ้น คือ “ทุนมนุษย” การพัฒนาศักยภาพขององคกรและ

ความสามารถในการแขงขันขององคกรโดยตองมุงเนนใหความสำคัญกับบุคลากรขององคกร ทั้งใน    

เรื่องการสงมอบขอมูลขาวสาร ความรู อำนาจในการบริหารงานและรางวัลแกบุคลากร 

 4) ปจจัยหลักในการสรางองคกรท่ีเปนเลิศ (Key Success Factors to HPO) 

 พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล (5) ในฐานะที่ปรึกษาเรื่องการสรางระบบบริการที่เปนเลิศ (Service 

Excellence) ในองคกรตาง ๆ ไดกลาววา การพัฒนาองคกรใหมีบริการที่ดี เพื่อใหเกิดความ ผูกพัน             

กับลูกคาในระยะยาว เกิดลูกคาซื้อซ้ำ บอกตอ รวมทั้งเกิดยอดขายที่สูงขึ้น และเติบโตอยางตอเนื่อง                

ในระยะยาวจากประสบการณ มีเคล็ดลับอยู 7 ตัว ดังนี้ 1. ผูนำ 2. การมีสวนรวม 3. การสื่อสาร                  

4. การสงเสริมสรางแรงจูงใจ 5. การประเมินและการติดตามผล 6. การฝกอบรม 7. การกำหนด

มาตรฐานบริการ 

 5) การเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสูองคกรท่ีเปนเลิศ  

 พสุ เดชะรินทร (2553 : Online) ไดแสดงถึงการนำเครื ่องมือหรือเทคนิคตาง ๆ มาใชใน         

การบริหารจะตองเลือกใชใหถูกวิธี และถูกกระบวนการโดยเริ่มจาก 1) การวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

(Strategic Analysis) 2) การกำหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction) 3) การกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตรและเปาประสงค (Strategic Formulation) 4) การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy 

Map) 5) การกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงานโครงการตาง ๆ 6) การวิเคราะหขีดสมรรถนะ 

(Competencies) 7) การนำแผนที่ทางยุทธศาสตรมาพิจารณา และ 8) การติดตามความกาวหนาของ

แผนการดำเนินการตามเปาประสงคตาง ๆ 

 4.4 แนวคิดแบบจำลอง 7-S ของ แมคคินซีร (McKinsey 7-S Framework)  

 เอกกมล เอี่ยมศรี (16) (Online : 14 มิถุนายน 2558) กลาววา กรอบแนวคิด 7’s McKinsey  

ไดมีการพัฒนาในดานทศวรรษ 1980 โดย Tom Peter และ Robert Waterman เปนสองที่ปรึกษาท่ี

มีความเชี่ยวชาญดานการทำงานเปนท่ีปรึกษาของ McKinsey & Company ไดนำเสนอแนวคิดการจัด
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แนวทางศึกษาไว 7 ดานสำหรับตรวจสอบภายในองคกรและจำเปนที่จะตองมีความใกลชิดกัน หามมี

ชองวางระหวางมุมของแผนกหรือกลุมท่ีทำงาน ภายในองคกรจึงจะประสบความสำเร็จ 

 ปจจัยทั้ง 7 ประการ ที่สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและนําไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย

กลายเปนองคกรชั้นนำ ประกอบดวย 

 1. Structure : โครงสราง  

 โครงสราง หมายถึง รูปแบบการจัดแบงองคกรออกเปนฝาย ๆ หรือกลุมงาน มีการกำหนด

อำนาจหนาที่และความสัมพันธไวอยางชัดเจน โครงสรางของบริษัทชั้นนําจะมีรูปแบบไมสลับซับซอน

เปนแบบแบนราบ ทำใหขอมูลขาวสารจากบนลงลางเปนไปอยางรวดเร็ว 

 2. Strategy : กลยุทธ  

 กลยุทธ หมายถึง แนวทางหลักของการทำงานหรือแผนแมบทเปนแนวทางระดมและจัดสี 

ทรัพยากรขององคกร ถากลยุทธเหมาะสมกับองคกร องคกรมีทรัพยากรเพียงพอเพียงเหมาะสมกับ

องคกร องคกรนั้นยอมประสบความสำเร็จ  

 3. Staff : บุคลากร  

 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกระดับเปนหัวใจขององคกร เปนตัวขับเคลื่อนใหองคกรประสบ

ความสำเร็จและบรรลุเปาหมายองคกรที ่มีความรูความสามารถ ขวัญดี และจงรักภักดีตอองคกร     

ยอมทำใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการบริหารบุคคล ตองดี มีคุณภาพ 

จึงจะไดบุคคลท่ีดีตองเอาใจใสตอบุคลากร พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญมากข้ึน 

 4. Style of Management : รูปแบบการบริหารรูปแบบหรือลักษณะการทำงาน 

 รูปแบบการบริหารรูปแบบหรือลักษณะการทำงาน หมายถึง พฤติกรรมของผู บริหารใน               

การทำงาน ซึ่งมีผลตอการรับรูปและความเชื่อถือของบุคลากรจะมีผลตอขวัญกําลังใจของพนักงาน               

และความสำเร็จขององคกร 

 5. System : ระบบการทำงาน 

 ระบบการทำงาน หมายถึง ชุดของกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน โดยมุงสูเปาหมาย

เดียวกันเปนระบบท่ีดีมีประสิทธิภาพ จึงจะทำใหงานบรรลุเปาหมายไดเร็ว  

 6. Skill : ทักษะ 

 ทักษะ หมายถึง ความชํานาญเปนพิเศษ เปนสิ่งที่องคกรทำไดดีเปนที่เชื่อถือของลูกคาองคกร     

ท่ีมีทักษะดานใดดานหนึ่งเหนือกวาผูอ่ืนยอมประสบความสำเร็จเปนบริษัทชั้นนํา 

 7. Superordinate Goal หรือ Shared and Value : เปาหมายบันดาลใจ 

 เปาหมายบันดาลใจ หรือคานิยมรวม หมายถึง ความรู สึกรวมหรือความตองการของคน                

สวนใหญในองคกร ทัศนคติท่ีมีตอองคกรไปในทางท่ีดีหรือไมดี 
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 4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ณัฐธ ิดา สวนครามดี (2554) ไดศ ึกษาเร ื ่องปจจัยที ่ม ีผลตอความสำเร ็จในการพัฒนา                     

คุณภาพการบริหารจัดการ กรมควบคุมโรค ผลการศึกษาพบวา ความสำเร็จในการนํา PMQA มาใชใน

กรมควบคุมโรค อยูในระดับผานเกณฑ คะแนน 3 ขึ้นไป โดยปจจัยดานระบบงาน การมีสวนรวมของ

บุคลากร ภาวะผูนํา ทักษะของบุคลากรและโครงสรางองคกร มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค สวนปญหาอุปสรรค คือ บุคลากรยังขาดทักษะ ความรู 

ความเขาใจ รวมท้ังการถายทอดความรูยังไมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 

 ธัญญารัตน สหศักดิ ์กุลและคณะ (2560) ไดศึกษาเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอความสำเร ็จใน                  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษา กรมเจาทา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผล

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมเจาทา

โดยรวม ทั้งหมด 5 ปจจัย จากระดับคาสัมประสิทธิ์พยากรณมากไปนอย ไดแก ระบบการปฏิบัติงาน 

การเขาใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทักษะ คานิยมองคกร และรูปแบบการบริหารจัดการ 

ตามลำดับ โดยทั้ง 5 ปจจัยสามารถพยากรณความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของกรมเจาทาโดยรวมไดรอยละ 68.7 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการขาดความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรในองคกรเปนอุปสรรคใน              

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกรมากท่ีสุด 

5. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั ้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดย               

ใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องมือทั้งสองประเภทดังนี้                 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหา และเอกสารทางวิชาการ

ที ่เกี ่ยวของและการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใชแบบสัมภาษณ 

สัมภาษณ จำนวน 5 คน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม ขาราชการ พนักงาน 

ลูกจาง หนวยงานของรัฐ จำนวน 14 หนวยงาน ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แตงตั้งคณะทำงาน     

จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองคการสู ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี 

จำนวน 200 คน ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นในการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 

เปนแบบสอบถามเพื ่อศึกษาปจจัยที ่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ                

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เปนแบบสอบถามปลายปด สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับดานความรู

และทัศนคติของบุคลากรในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดย

ลักษณะคำถามเปนแบบปลายปด ครอบคลุมเนื้อหาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับ PMQA และทัศนคติ 

และ สวนท่ี 3 แบบสอบถามมีลักษณะคำถามเปนแบบปลายเปดใหตอบโดยเสรีเกี่ยวกับความคิดเห็น

เรื่องแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 
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6. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี     

ผูศึกษาขอแบงผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกร               

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 7.1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนา

องคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

ประเด็น 𝑿𝑿� S.D. ความหมาย ลำดับ 

ดานความชัดเจนของยุทธศาสตร 3.29 0.83 มากท่ีสุด 7 

ดานความชัดเจนของโครงสรางองคกร 3.37 0.70 มากท่ีสุด 3 

ดานความพรอมของระบบงาน 3.38 0.73 มากท่ีสุด 2 

ดานภาวะผูนำ 3.32 0.66 มากท่ีสุด 5 

ดานการมสีวนรวมของบุคลากร 3.37 0.43 มากท่ีสุด 3 

ดานทักษะของบุคลากร 3.32 0.59 มากท่ีสุด 5 

ดานคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร 3.48 0.53 มากท่ีสุด 1 

รวม 3.36 0.34 มากท่ีสุด  
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 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูและทัศนคติของบุคลากรในการพัฒนาองคกรตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 7.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมารฐานเก่ียวกับความรูและทัศนคติของบุคลากรในการพัฒนา

องคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

ประเด็น 𝑿𝑿� S.D. ความหมาย ลำดับ 

หมวด 1 การนำองคกร 3.16 0.86 มาก 6 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  2.97 0.85 มาก 8 

หมวด 3 การใหความสำคัญกับผูรบับริการและ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.27 0.65 มากท่ีสุด 4 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 3.41 0.92 มากท่ีสุด 1 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  3.34 0.73 มากท่ีสุด 3 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 3.17 0.82 มาก 5 

หมวด 7  ผลลัพธการดำเนินการ 3.36 0.89 มากท่ีสุด 2 

ดานทัศนคต ิ 3.12 0.63 มาก 7 

รวม 3.22 0.50 มาก  

 

 สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 7.3 ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนา

องคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

 Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

  

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงท่ี 1.740 .355  4.900 .000 

ดานความชัดเจนของยุทธศาสตร .202 .037 .337 5.468 .000 

ดานความชัดเจนของโครงสรางองคกร .268 .058 .376 4.626 .000 

ดานความพรอมของระบบงาน .003 .055 .005 .063 .950 

ดานภาวะผูนำ .068 .048 .091 1.431 .154 

ดานการมสีวนรวมของบุคลากร .001 .066 .001 .017 .986 

ดานทักษะของบุคลากร .060 .055 .070 1.092 .276 

ดานคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร .143 .060 .153 2.360 .019 

R = 0.645R2 = 0.416, Adjusted R2= 0.395 SEE= .390 F= 19.567 
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สรุปไดวา ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแบบ Multiple Regression พบวา ปจจัยดาน         

ความชัดเจนของโครงสรางองคกร ดานความชัดเจนของยุทธศาสตร และ ดานคานิยมรวมและ

วัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของ

จังหวัดสระบุรี ในขณะที่ปจจัยดานความพรอมของระบบงาน  ดานภาวะผูนำ ดานการมีสวนรวมของ

บุคลากรและดานทักษะของบุคลากรไมสงผลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 7.4 ผลการวิเคราะหการถอดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยความรูและทัศนคติของบุคลากรใน 

การพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 

 Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

  

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงท่ี 2.250 .157  14.295 .000 

หมวด 1 การนำองคกร .026 .026 .065 .975 .331 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  .078 .031 .194 2.501 .013 

หมวด 3 การใหความสำคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

.060 .040 .114 1.514 .132 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและ

การจัดการความรู 

.015 .030 .040 .495 .621 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  .015 .050 .032 .296 .768 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ .109 .036 .263 3.030 .003 

หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ .046 .027 .121 1.706 .090 

ดานทัศนคต ิ .032 .034 .060 .959 .339 

R = 0.560 R2 = 0.314, Adjusted R2= 0.285 SEE= .289 F= 10.929 

 
 สรุปไดวา ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแบบ Multiple Regression พบวา หมวด 6 การ

จัดการกระบวนการ และ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี ในขณะท่ี หมวด 1 การนำองคกร, หมวด 3 

การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย, หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการ

ความรู, หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล, หมวด 7 ผลลัพธการดำเนินการ และ ดานทัศนคติ                

ไมสงผลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี 
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 สวนท่ี 4  ผลการสัมภาษณ 

 4.1 กระบวนการจัดทำการบริหารจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัด

สระบุรีอยางไรบาง 

 สรุปผลการสัมภาษณ การแตงตั้งคณะทำงาน PMQA โดยตั้งรวมกันทุกหนวยงานราชการ             

ของจังหวัด โดยใหทีมงานชวยกันรวบรวมผลงานที่โดดเดนของจังหวัดสระบุรี เลือกโครงการที่สามารถ

สรางขีดความแขงขันของประเทศได และมีผลลัพธที ่ชัดเจน จากนั้นก็จะคัดเลือกผลงานที่โดดเดน 

สามารถเปนตนแบบ เพื่อมอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุนที่จะใหขอมูล

เพ่ิมเติมไดคือมีการบูรณาการรวมกันภายในหนวยงานของจังหวัด จากนั้นนำเสนอความเปนตนแบบใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือการใชเทคโนโลยีของจังหวัด และ กำหนดตัวชี้วัดท่ีมีความโดดเดนและทาทาย

คือตองมีการกำหนดคาเปาหมายที่ทาทายดวยคาเปาหมายที่ทำไดยากแตสามารถทำได นอกจากนี้             

ทางสำนักงานจังหวัดสระบุรีจะรวบรวมขอมูลในแตละหมวด จากนั้นแบงหนาที่กันวาหนวยงานใด

เกี่ยวของกับหมวดใด จากนั้นนำแตละหมวดมาศึกษาและเชื่อมโยงกันในภาพรวม ที่สำคัญก็ตองหา

ชองวางของแตละหมวดดวยวาจะตองแกไข หรือเพิ ่มเติมอยางไรบาง แลวสงคณะประเมินของ

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ก็จะใหคำแนะนำ  

 4.2 ผลงานที่ออกมาแตละโครงการที่ไดรับรางวัลทานคิดวาตอบสนองความตองการและเปน

ประโยชนตอประชาชนอยางไร 

 สรุปผลการสัมภาษณ มีการยึดประชาชนเปนศูนยกลางตามเกณฑ PMQA โดยโครงการที่ทำ

ขึ้นมาตองตอบสนองตอปญหาหรือศักยภาพและความตองการของประชาชน การบริหารจัดการ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จะมีการเปดกวางและเชื่อมโยงกัน โดยผูบริหารจะลงพ้ืนท่ีและมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

ปญหาตาง ๆ ตลอดจนระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยี               

มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการดำเนินแผนงาน /โครงการท่ีดำเนินการในจังหวัดเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

กระบวนงานท่ีงายและประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน  

 4.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี ท่ีไดรับรางวัลทานคิด

วาปจจัยหลักของความสำเร็จมาจากดานใด 

 สรุปผลการสัมภาษณ ดานผู บริหารมีสวนชวยในการขับเคลื ่อนใหความสนใจและดาน               

ความรวมมือในองคกร ใชการทำงานแบบทีมงานมีการบูรณาการของทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผลงานมีความโดดเดน มีผลลัพธที่ชัดเจน และแตละ

ผลงานก็จะมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงานและใหบริการประชาชนดวยมีการสรางความรวมมือ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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 4.4 ทานมีวิธีการอยางไรในการจัดการในหมวดท่ีไดคะแนนนอยสุด  

 สรุปผลการสัมภาษณ หาสาเหตุในหมวดที่ไดคะแนนนอยสุดและ หาแนวทางในการแกไข               

ในหมวดที่ไดคะแนนนอยสุด และศึกษาทำความเขาใจเกณฑการประเมินการวัดในแตละประเด็นให

ชัดเจน รวมถึงยกตัวอยางผลงานที่โดดเดนใหเห็นอยางชัดเจน ทำการวิเคราะหหาสาเหตุ  ปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานใหกาวไปสูระดับ advance และ ระดับ significant ตลอดจนมีการระดมความคิด

กันวาตัวไหนท่ีตัวชี้วัดตกและตัวไหนท่ีทำใหคะแนนดึงข้ึน มาปรับแกไดโดยวิธีใดบางเพ่ือแกไขปรับปรุง

จุดออนนั้น และมีการระดมความคิดกันวาตัวนี้เราจะหาขอมูลไดจากไหนบาง รวมทั้งศึกษาประเด็น

ตัวชี้วัดใหมใหความเขาใจตรงกัน 

 4.5 หากกลาวถึงจังหวัดสระบุรีทานคิดวามีความโดดเดนในเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพ      

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 กวาจังหวัดอ่ืน ๆ อยางไร 

 สรุปผลการสัมภาษณ ผูบริหารมีความสามารถ มีวิสัยทัศนการบริหารที่ดี มีภาวะผูนำสูง                 

มีการแกไขปญหาอยางฉลาดและเฉียบแหลม รวมไปถึงทักษะของผูบริหารในดานตาง ๆ ผลงานเปนท่ี

ประจักษอยางชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์จริง มีทรัพยากร มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติ ทั้งยังมีทีมงานที่เขมแข็ง เอาใจใสและอุทิศตนใหกับการทำงาน จนประสบความสำเร็จ และ  

มีความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมีการปรับตัวเองเขาสูหนวยงาน

ดิจิทัล การนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงานมากยิ่งขึ้นทั้งในการบริการประชาชน คิดคนนวัตกรรม    

ใหม ๆ ข้ึนมาเสมอ 

 4.6 ไดบทเรียนอะไรจากการจัดทำการบริหารจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0      

ของจังหวัดสระบุรี 

 สรุปผลการสัมภาษณ ความสามัคคีของสวนราชการตาง ๆ ที่ทำใหจังหวัดสระบุรีไดรับรางวัล 

สามารถนำความรูตาง ๆ มาปรับใชกับองคการใชในการบริหารงานของสำนักงาน มีการปรับความคิด

ใหม การชวยเหลือทีมงาน มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ เพื่อกาวทันตอโลก และสถานการณท่ี

เปลี ่ยนแปลงไป และทำใหปรับปรุงตนเองอยู เสมอนอกจากนี้ ผู บริหารจะมีการกำหนดนโยบาย                 

การคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาระบบการจัดการขอมูล  การพัฒนาคน  การพัฒนาปรับปรุง

ระบบการทำงาน  รวมทั้งการวัดผลความสำเร็จ ซึ่งเปนการทำงานที่ครบวงจร มีการแลกเปลี่ยนองค

ความรูใหม ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของมีเครือขายขึ้นมา ทำใหสามารถทำงานไดงายขึ้น คลองตัว              

มากยิ่งข้ึน 

 4.7 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาตอไปอยางไรเก่ียวกับการจัดทำ PMQA 4.0 ในอนาคต 

สรุปผลการสัมภาษณ ควรมีการทำงานแบบบูรณาการ การทำงานที่เปนระบบ อาจจะตองมีการพัฒนา 

ปรับตัวชี้วัดใหมันดีขึ้นกวาเดิมทำใหไดคะแนนเพิ่มมากขึ้น และพัฒนานวัตกรรมที่อาจจะตอบโจทย 

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีโครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากร 



สกุลทิพย  ส่ังสอน 
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มีการสรางผลงานใหม ๆ ขึ้นมาในอนาคตขางหนา ตลอดจนมีการแกไขแผนพัฒนาจังหวัดใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น รวมถึงการทำตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นดวย และมุงเนนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นโดยใหมี

การบูรณาการมากยิ่งข้ึนมี และมีการสรางทีมท่ีเขมแข็งไวในอนาคตตอไป 

8. สรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 8.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เปนการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยอาศัยวิธีการแจกแบบสอบถาม และ การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

interview) ผูวิจัยไดทำวิธีการดำเนินการแจกแบบสอบถาม ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หนวยงาน

ของรัฐ จำนวน 14 หนวยงาน ตามคำสั ่งจังหวัดสระบุรี เรื ่อง แตงตั ้งคณะทำงานจัดทำรายงาน              

ผลการดำเนินการพัฒนาองคการสูระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 คน                

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก และผูวิจัยไดทำการสัมภาษณกับผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระบุรี, นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

ที่ดินจังหวัดสระบุรี , นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดสระบุรี, ผูอำนวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดสระบุรี และนักวิชาการ

สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  

 เครื ่องมือที ่เก็บรวบรวมเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณปลายเปด (Open-ended 

Question) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผู ว ิจัยไดรวบรวมขอมูลที ่ไดจากแบบสอบถามนำมา

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ไดแก ความถ่ี (frequency) คารอยละ 

คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหแบบอุปนัย 

(Analytic Induction) ที ่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) แลวนำขอมูลแตละ

ประเด็นมาเชื ่อมโยงโดยจะนำขอมูลที ่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) มาทำการวิเคราะหแบบ             

อุปนัย (Analytic induction)  

 8.2 วิเคราะหผลการศึกษา 

 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี                    

จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี พบวา ดานความชัดเจนของโครงสรางองคกร ดานความชัดเจน

ของยุทธศาสตร และดานคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ               

และ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
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จัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี ไมสอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ 

จำนวน 5 คน พบวา ปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของจังหวัดสระบุรี คือ ดานภาวะผูนำ ผูบริหารมีสวนชวยในการขับเคลื่อนใหความสนใจและดาน             

ความรวมมือในองคกร ใชการทำงานแบบทีมงานมีการบูรณาการของทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผลงานมีความโดดเดน มีผลลัพธที่ชัดเจน และแตละ

ผลงานก็จะมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงานและใหบริการประชาชนดวยมีการสรางความรวมมือ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาจเปนผลมาจากการสัมภาษณทีมงานในการจัดทำ  

PMQA 4.0 ของจังหวัดสระบุรี นั้น ทีมงานหลักในการจัดทำ PMQA 4.0 เปนขาราชการในระดับ

หัวหนาสวนราชการ การทำงานมีความใกลชิดกับผูบริหารระดับสูง เห็นการทำงาน การแกไขปญหา

อยางใกลชิด รวมทั้งรับคำสั่งจากผูบริหารระดับสูงโดยตรงมากกวาขาราชการระดับปฏิบัติ พนักงาน 

ลูกจางของหนวยงาน เปนผลทำใหปจจัยความสำเร็จในเชิงคุณภาพไมสอดคลองกับการศึกษาใน               

เชิงปริมาณ ซ่ึงในการแจกแบบสอบถามในเชิงปริมาณนั้นแจกแบบไมเจาะจง ท้ังขาราชการระดับปฏิบัติ 

หัวหนาสวนราชการ พนักงาน และลูกจางหนวยงานของรัฐ 

 8.3 อภิปรายผล 

  1) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของจังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยที ่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ                     

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรีดานความชัดเจนของยุทธศาสตรโดยรวมมีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และความรูและทัศนคติของบุคลากรในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของของณัฐธิดา สวนครามดี (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ กรมควบคุมโรค ผลการศึกษาพบวา ความสำเร็จในการนํา PMQA มาใช                

ในกรมควบคุมโรคอยูในระดับผานเกณฑ คะแนน 3 ขึ้นไป โดยปจจัยดานระบบงาน การมีสวนรวม              

ของบุคลากร ภาวะผูนํา ทักษะของบุคลากรและโครงสรางองคกร มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค สวนปญหาอุปสรรค คือ บุคลากรยังขาดทักษะ 

ความรูความเขาใจ รวมท้ังการถายทอดความรูยังไมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 

  2) เพื่อศึกษาปจจัยความสำเร็จของการจัดทำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยดานความชัดเจนของโครงสรางองคกร ดานความชัดเจน

ของยุทธศาสตร และดานคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกร และ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  

และ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัดสระบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของธัญญารัตน สหศักดิ์กุลและคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษา กรมเจาทา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05 กับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมเจาทาโดยรวม 

ทั้งหมด 5 ปจจัย จากระดับคาสัมประสิทธิ์พยากรณมากไปนอย ไดแก ระบบการปฏิบัติงาน การเขาใจ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทักษะ คานิยมองคกร และรูปแบบการบริหารจัดการ ตามลำดับ   

โดยทั้ง 5 ปจจัยสามารถพยากรณความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ                    

กรมเจาทาโดยรวมไดรอยละ 68.7 และกลุ มตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการขาดความรูและ                    

ความเขาใจเกี ่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรในองคกรเปนอุปสรรคใน                

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกรมากท่ีสุด 

  3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของจังหวัด

สระบุรี พบวา ภาวะผูนำและการมีวิสัยทัศนของผูบริหาร มีความสามารถ ผูบริหารใหความสำคัญ                     

ลงมาดูงานเอง มีวิสัยทัศนการบริหารที่ดี มีภาวะผูนำสูง การแกไขปญหาอยางฉลาดและเฉียบแหลม 

รวมไปถึงทักษะของผูบริหารในดานตาง ๆ มีการสรางทีมงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เพื่อการพัฒนาองคการและใชการทำงานแบบทีมงานมีการบูรณาการของทุกภาคสวน ตลอดจนมี              

การนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงาน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทิรา ผิวโต (2560) ศึกษา

เรื่องกลยุทธการบริหารงานภายใตระบบราชการ 4.0: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีพบไดแก 1) บุคลากรมีความรูความสามารถไมเพียงพอ 2) การ

สรางความรวมมือเปนไปไดยาก 3) ไมมีอิสระในการบริหารงาน 4) ไมมีการสรางการรับรูสูประชาชน   

5) คณะผูบริหารไมไดใหความสำคัญ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของพวงรัตน ศรีมวง (2557) ได

ศึกษาการพัฒนากลยุทธ การบริหารงานตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

องคการบริหารสวนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบวาองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการควบคุม

ภายในและการติดตามผลการดำเนินงานยังไมเปนระบบและไมตอเนื่อง อาจเปนเพราะวา จากการที่มี

การกระจายอำนาจใหองคการบริหารสวนตำบลมีการบริหารงานอยางอิสระตามกฎหมายกำหนด                

ซึ่งผูบริหารเปนผูกำหนดนโยบายไวกอนที่ดำรงตำแหนงทำใหการกำหนดแนวทางในการบริหารขาด       

การมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ จึงเปนการบริหารงานท่ีมุงตามเปาหมายของผูบริหารท่ีไดกำหนด

ไว ดังนั้นจึงไมใหความสำคัญของการมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการบริหารและการควบคุม               

การดำเนินการติดตามงาน 

 8.4 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

  1. ควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากร ไดรวมคิดและเสนอความเห็นในการดำเนินการ

พัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนควรมีการเสริมสรางความรู ความ

เขาใจ และทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหมีความเขาใจอยางชัดเจน 

ตรงกัน และใหเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู              

การพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง และเปนระบบราชการ 4.0 ไดอยางแทจริง 
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  2. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงขอมูลการพัฒนาองคกรตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

และตองมีการปรับวิธีการในการดำเนินงานตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

  3. ผูบริหารควรสรางการมีสวนรวมของประชาชน และ สรางความรูความเขาใจใหแก

บุคลากรในหนวยงานเกี่ยวกับความชัดเจนในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรของจังหวัดสระบุรีเพ่ือ

ภารกิจขององคการจะประสบผลสำเร็จไดดีมากยิ่งข้ึน 

  4. ควรมีการจัดการความรู เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

และการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ในการทำวิจัยครั้งตอไป ควรกำหนดสถานที่ในการเก็บขอมูลใหครอบคลุมทุก

จังหวัดเพื่อจะไดทำการทราบถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อหา

แนวทางในการสนับสนุนใหเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานราชการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ              

การบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 

  2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษาเรื ่องความตองการของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานภายใตระบบราชการ 4.0 เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดสระบุรี กับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือนำผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบัติงาน 
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     บทคัดยอ 
 

บทความนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางความเขาใจพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีของ                 

การประเมินนโยบายสาธารณะ ซึ ่งพบวาการประเมินผลนโยบายมีพัฒนาการควบคู กับการศึกษา              

ดานนโยบายสาธารณะ โดยการประเมินผลนโยบายเริ ่มขึ ้นในชวงศตวรรษที่ 17-18 เก ิดจาก

ความกาวหนาทางวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีการประเมินนโยบายของรัฐดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองภายในและระหวางประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาเมื่อพนวิกฤต

สงครามแลวทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปไดฟนฟูประเทศดวยนโยบายสาธารณะเปนจำนวนมาก ทำให

การประเมินผลนโยบายเริ่มไดรับการยอมรับมากขึ้นโดยทศวรรษที่ 1970 การประเมินผลนโยบายได 

รับการยกระดับเปนศาสตรสาขาหนึ่งในสังคมศาสตรและมีทฤษฎีที ่หลากหลายขึ ้นมารองรับการ

ประเมินผลที่ซับซอนมากข้ึน 

 

 คำสำคัญ:  ทฤษฎีการประเมินผล การประเมินผลนโยบายสาธารณะ พัฒนาการการประเมินผล                 

การวิเคราะหประเมินผล การทบทวนการประเมินผล 
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Public Service Policy Evaluation, Work Plan and Project 
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     Abstract 
 
 This article aims to study and understanding of conceptual development of 

policy evaluation. It was found that policy evaluation has evolved in parallel with public 

policy studies. The policy evaluation began during the 17th-18th century as a result of 

academic advances in the United States that began to assess economic, social and 

political government policies within and between countries. After World War II and so 

on after the war crisis, both the United States and Europe have revitalized the country 

through a large number of public policies. As a result, policy evaluation became more 

accepted. By the 1970s, policy evaluation was elevated to a field in the social sciences, 

and a variety of theories were developed to support more complex assessments. 
 
Keywords: Evaluation theory, public policy evaluation, evaluation development, 

Evaluation analysis, Evaluation reviews 
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1. บทนำ 

   การประเมินผล (Evaluation) ถือเปนเรื ่องที ่สำคัญมากตอการดำเนินนโยบายสาธารณะ

public policy) การประเมินผลเปนกระจกสะทอนความสำเร็จหรือลมเหลวของนโยบายสาธารณะ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารภาครัฐสมัยใหมที่เนนผลการดำเนินนโยบายที่เปนรูปธรรมแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management) ซึ่งใหความสำคัญทั้งเรื่องผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่

เกิดจากการนำนโยบายไปสู การปฏิบัติ (Implementation) ทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย/แผน/

โครงการบริการสาธารณะเปนเหมือนกระจกสะทอนความสำเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย และ                 

ที่สำคัญการประเมินผลนโยบายยอมมีความเปลี ่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ ่งสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณะที่แตละรฐับาลไดกำหนดข้ึนมาและนำไปปฏิบัติ  นโยบายสาธารณะ

ในยุคสมัยหนึ ่งอาจมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ แตเมื ่อเวลาผานไปนโยบายเดียวกันน้ี              

อาจใชไมไดแลว การศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะจะชวยทำให

เขาใจที่มาและสาเหตุของประเมินนโยบายสาธารณะไดอยางถองแทตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 เรื่อยมา

จนถึงชวงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง และในยุคเฟองฟูในทศวรรษที่ 1970 ทฤษฎีการ

ประเมินผลชวยใหกำหนดทิศทางการประเมินนโยบายสาธารณะไดถูกตองตามหลักวิชาการ พัฒนาการ

และองคความรูวิชาการที ่เปนระบบของการประเมินผลนโยบายสาธารณะไดถูกนำมาจัดระเบียบ   

หมวดหมูอยางเปนรูปธรรมในทศวรรษ 1970 (Rossi et.al,  2004 : 45)  ดังน้ัน บทความน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและสรางความเขาใจพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีของการประเมินนโยบายสาธารณะ โดยจะ

เปนการทบทวนลำดับการทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะวาแตละชวงเวลานั ้นรูปแบบ            

การประเมินผลเกิดข้ึนไดอยางไร และมีพัฒนาการความเปนมาอยางไร  

2. ความเปนมาของทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย/แผน/โครงการ บริการสาธารณะ   

  การสะสมองคความรูดานการประเมินผลนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นมาเปนเวลานานควบคู                  

กับการกำหนดนโยบายของรัฐเพื่อใชปกครองประเทศ การนับจุดเริ่มตนองคความรูดานการประเมินผล

เริ่มมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 ผานชวงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง และในยุคเฟองฟู                   

เมื่อประเทศตาง ๆ ไดออกนโยบายมาเพื่อฟนฟูประเทศชวงหลังสงครามจนกระทั่งองคความรูดาน                

การประเมินผลไดกอตัวเปนรูปธรรมและไดรับการยอมรับการเปนศาสตรหนึ่งในสังคมศาสตร ซึ่งมี

ลำดับเวลาความเปนมาดังน้ี 

 1) การประเมินในศตวรรษท่ี 17-18 

  นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นควบคูกับการเมืองการปกครองของสังคมมนุษยหากยอนกลับไป

ศึกษาประวัติศาสตรของประเทศอังกฤษก็จะพบวานโยบายของรัฐไดวิวัฒนาการ สรางผลกระทบ ตอ

ประชาชนและการเมืองของรัฐในสมัยน้ัน เชน กฎบัตร Magna Carta  เปนหน่ึงในนโยบายสาธารณะที่

โดดเดนและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร เสนอโดยกษัตริยจอหนที่ 1 แหงอังกฤษและลงนามใน                
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ป ค.ศ. 1215  Magna Carta มีหลักการวาควรมีการตรวจสอบอำนาจของรัฐบาล เปาหมายหลักของ 

Magna Carta คือตรวจสอบกษัตริยเอง โดยสงเสริมแนวคิดที่วากษัตริยไมสามารถอยูเหนือกฎหมาย 

ไดอีกตอไป ในชวงเวลาดังกลาวกฎบัตร Magna Carta เปนนโยบายที่เหมือนคำสั่งของรฐัที่มิไดประเมนิ

หรือตรวจสอบผลลัพธของนโยบาย (American University, 2021 : online)  

  การประเมินนโยบายสาธารณะมีจ ุดเร ิ ่มตนนับต ั ้งแตราวศตวรรษที่ 17-18 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ ้นพรอม ๆ กับการสรางชาติของสหรัฐอเมริกาเริ ่มตนจากรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาที ่ไดประมวลหลักการนี้สำหรับอายุที ่รู แจงตอการสรางดินแดนใหมของอเมริกาบน

สมมติฐานที่วาผูคนตองมีสิทธิ ์และสวนรวมในการสรางกฎหมายที่มีอิทธิพลตอนโยบายสาธารณะ                 

เปนการสรางรัฐบาลรูปแบบใหม สรางกฎหมายที่สมดุลแทนการใชอำนาจของชนชั้นสูงในการกำหนด

นโยบาย  แตใหประชาชนเลือกผู นำมาเปนผูกำหนดนโยบายแทน รัฐบาลไดการกำหนดนโยบาย               

ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญที่จะตองตอบสนองตอประชาชน ชวงเวลาดังกลาวยังไมมีการประเมินที่

เปนแกนสารของทฤษฎี ยังไมมีความชำนาญและขาดความเปนมืออาชีพ โดยในชวง ค.ศ 1800 รัฐบาล

สหรัฐไดกำหนดเปาหมายแนวทางใหมีหนาที ่ผ ู ตรวจประเมินโครงการสาธารณะที่ไดร ับทุนจาก               

รัฐบาลภายใตโครงการ Great Society และนโยบายตอตานความยากจน เชน เรือนจำ โรงพยาบาล 

โรงเรียน และสถานเลี้ยงเด็กกำพรา (Stufflebeam, D.L., Madaus, George F., Kellaghan, 2000 : 98) 

แตเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ การประเมนิในยุโรปเกิดขึ้นอยางเปนทางการในป1970 และ               

มีกฎหมายใหมีการจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานยุโรปในป 2004  และแพรหลายในหลายภูมิภาค                

ทั่วโลก เชน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย การประเมินมีความสำคัญอยางย่ิง

นับแตน้ันมาเน่ืองจากตอบสนองตอความตองการในการบริหารนโยบายของหนวยงานในประเทศและ

ตางประเทศ (Shadish and Luellen, 2005 : 355)  ในป ค.ศ. 1800 มีรายงานวาการประเมินผล

นโยบายนั ้นมีการใชวิธีการแบบผสม คือ การใชเทคนิคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถูกนำมาใช                   

ตามสภาพของขอมูล โดยใชเชิงปริมาณบางสวน เชิงคุณภาพบางสวนผสมผสานกันเพื่อวัดคุณลักษณะ

ขอมูลที่แตกตางกัน และในป 1850 ก็มีการนำไปใช ในการศึกษาความยากจนในครอบครัวในยุโรป                  

ผูประเมินนโยบายใหความเห็นวานโยบายทางสังคมศาสตรมีความซับซอนจะตองประยุกตใชวธีิการที่

หลากหลาย แมจะมีการใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินผล แตวิธีการดังกลาว

เพิ่งจะไดรับการยอมรับใหเปนทฤษฎีการประเมินผลที่เปนทางการและมีความเปนหลักวิชากการใน   

ชวงปลายทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 (Joseph A. Maxwell,  2015 : 63) 

  2) ชวงเวลากอนสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งและสอง   

  นโยบายสาธารณะของประเทศมหาอำนาจสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงตอสังคมระหวาง

ประเทศไทยไดอยางมีนัยสำคัญ  เชน  การมีสวนรวมของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ

สงครามโลกครั้งที่ 2 สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมากในนโยบายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา               

ซึ ่งแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของอิทธิพลของนโยบายของสหรัฐอเมริกาที ่กระทบตอสังคมโลก                
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การประเมินผลนโยบายอยางเปนระบบจริงจังเพิ่งเริ่มใชในกิจกรรมทางสังคมชวงกอนสงครามโลก              

ครั้งที่หนึ่ง โดยใชการประเมินผลเพื่อทราบอัตราการอานออกเขียนไดของประชากร การศึกษาและ

สาธารณสุข การประเมินนโยบายยุคนี้ใชเพื่อมุงที่ประโยชนตอรัฐโดยตรง เชน เพื่อนำการประเมนิผล   

มาปรับปรุงสรางแผนการอบรมวิชาชีพ ใชเพื ่อลดอัตราการตายและการระบาดของโรคติดเชื้อใน              

ระบบสาธารณสุข  

  ตั้งแตทศวรรษ 1930 เปนตนมาการประเมินนโยบายไดรับความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่

เปนศาสตรทางสังคมศาสตรแขนงอื่น ๆ เชน การประเมินผลไปใชในการศึกษาเชิงรุก หรือการประเมิน

ภาวะผูนำเปรียบเทียบระหวางผูนำระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการและโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ประเมินที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคนี้คือ การประเมนิ “Hawthorne Effect 1933” (Harvard Business 

School, 2020 : 4) ซึง่เปนการประเมินแบบทดลอง (Experimental Evaluation) การทดลองในลักษณะ

ที่กำหนดเงื่อนไขและเกณฑการวัดที่ชัดเจน เชน 1) มีการกำหนดการปฏิบัติการทดลอง (Experiment) 

อยางแนชัดในรูปของนิยามปฏิบัติการวาสิ่งตาง ๆ  ที่นำมาทดลองคืออะไร มีนิยามเรียกขานอยางไร                 

2) วิธีการประเมินจะตองมีความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) โดยผานการทดสอบเครื่องมือ

และเกณฑการวัดผลมาจนเปนที ่ยอมรับ 3) การประเมินตองมีความเที ่ยงตรงภายใน (Internal 

Validity) โดยมีเกณฑวัดที่ไมวาจะวัดกี่ครั้งก็จะอยูภายใตเครื่องมือวัดที่กำหนดไว 4) มีการทดสอบ

ขอมูลและขอกำหนดลวงหนาตาง ๆ   

  การประเมินผลแบบทดลองนี ้นำมาใชประเมินผลิตภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท 

Western Electric โดย E. May นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมชาวออสเตรียดำเนินการทดลองในโรงงาน 

Hawthorne ระหวางป 1933-1934 เพื ่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางสภาพแสงและผลผลิต              

ของพนักงาน ในระยะเริ่มตนของการศึกษามาโดยแบงคนงานออกเปนสองกลุ ม: กลุมหนึ่งทำงาน    

ภายใตสภาพแสงเดียวกันและอีกกลุ มอยู ภายใตแสงไฟที ่ผู ทดลองใชคอยๆดับลง ตรงกันขามกับ                

ความคาดหวังทั้งสองกลุมเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขาอยางชา ๆ  ความจริงที่ไมคาดคิดนี้กระตุนให 

Mayo ทำการประเมินความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพและตัวแปรทางกายภาพอื ่น ๆ ตอไป, 

เชนเดียวกับที่ทำใหเกิดความเหน่ือยลาและนาเบื่อหนายในคนงาน อีกครั้งพบวาแมวาการเปลี่ยนแปลง

ที่นำมาใชนั้นเปนอันตราย แตการปรับปรุงประสิทธิภาพ สิ่งที่นาประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับการศึกษา          

คือ แมในขั ้นตอนที่เงื ่อนไขไมเอื ้ออำนวยนอยกวา แตก็ไมมีการลดการผลิตตามที่คาดไวซึ่งแสดง               

ใหเห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ชวงเวลาโดยนักวิจัยเชนเดียวกับปจจัยทางสังคมในการอธิบาย             

การเพิ่มผลผลิต การประเมิน “Hawthorne Effect 1933” ถือเปนตนแบบสำคัญใหกับการประเมิน  

อื่น ๆ ที่จะตามมาเปนการประเมินผลที่ใชโดยใชเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกันในการเก็บขอมูล

และการประเมินผลนี้ยังคงเปนตัวอยางที่สำนักวิชาการทั้งหลายนำมาเปนตัวอยางในการศึกษาการ        

ประเมินผลตราบจนปจจุบัน การประเมิน “Hawthorne Effect 1933” ยังแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา

ของการวิจัยประเมินผลดวยการทดลองแมวาชวงเวลาทศวรรษ 1900 องคความรูดานการประเมินผล



สมนึก  บุญเจือ 

 
                                                                                                                        1627 

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

ยังกระจัดกระจายกันอยู แตผูประเมินสามารถสรางองคความรูดานการประเมินใหเปนกรณีศึกษามา

จนถึงปจจุบัน 

 3) หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

  ยุคเฟองฟูที่แทจริงของงานศึกษาการประเมินผลคือชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การวิจัย

การประเมินผลไดรับการประยุกตปรับใชก ันอยางแพรหลายและขยายวงกวางอยางรวดเร็ว                         

หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศตาง ๆ ตองฟนฟูประเทศทำใหมีการใชทรัพยากรไปใชแกปญหา

รูปแบบใหมๆ ที่เกิดจากการพัฒนาระบบการจัดการเมือง ระบบจัดสรรที่อยูแบบเคหะ เทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมการศึกษา การอบรมวิชาชีพ และสาธารณสุขเชิงรุก เปนตนการประเมินผลไดรับการ

ประยุกตในระดับสากล ตั้งแตการวางแผนครอบครัว สุขภาพและโภชนาการ จากการใชทรัพยากร              

ไปเปนจำนวนมากดังกลาว ทำใหการประเมินผลทวีความสำคัญในฐานะองคความรูแบบศึกษาผลลัพธ 

(ศุภวรรณ คลองดำเนินกิจ, 2562 : 142) ในวงการทหารเองแมจะสิ ้นสุดสงครามโลกครั ้งที่สองไป               

แลวกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงาน Office of War Information ไดกำหนดโครงการ

ประเมินผลการบริหารกองทัพในชวงเวลาสงคราม เปนโครงการตรวจสอบขวัญกำลังใจของทหาร                 

และประเมินนโยบายบุคลากรและเทคนิคการโฆษณาชวนเช่ือ และตรวจสอบขวัญกำลังใจของพลเรือน

เพื่อเก็บขอมูลไวสำหรับการบริหารกองทัพ (Stouffer, et al, 1949 : 547)  

 ชวงปลายทศวรรษ 1950 เปนชวงเวลาการฟ นฟูประเทศของกลุ มประเทศในยุโรปและ  

ประเทศกลุมพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกา ทำใหเกิดนโยบายสาธารณะ

เกิดขึ้นมากมายในชวงเวลาน้ี กอเกิดนโยบายสาธารณะสมัยใหมในศตวรรษที่ 20 เนนความสัมพันธ

ร วมมือระหวางประเทศมากพอ ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เมื ่อเกิดนโยบายสาธารณะ  

เกิดขึ ้นมากมายสิ ่งที่จะตามมาคือการประเมินผลนโยบาย ชวงปลายทศวรรษ 1950 เกิดโครงการ

ประเมินผลขนาดใหญจำนวนมากในกลุ มประเทศพัฒนาแลว เชน นโยบายประเมินผลประเทศ                  

ดอยพัฒนา หรือการใชตัวแบบและการทดลองดวยการทดลองทางสังคมซึ่งเปนที่นิยมในสมัยรัฐบาล

ประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน ถือวาเปนการเริ่มตนการวิจัยประเมินผลเพิ่มจำนวนขึ้นอยางเปน

ระบบอยางชัดเจนเรื่อยมาถึงทศวรรษ 1960 โดยการกำหนด สราง และวางรากฐานระเบียบการวิจัย

ประเมินผลนโยบายรัฐอยางแพรหลาย ทำใหองคความรูในการประเมินไดรับการพัฒนาและเผยแพร

อยางกวางขวาง ในทศวรรษ 1960 กิจกรรมการประเมินผลเกิดขึ ้นอยางรวดเร็วในชวงตำแหนง

ประธานาธิบดีของเคนเนดีและจอหนสัน มีการศึกษาการประเมินผลในทางวิชาการเพิ่มข้ึนอยางสำคัญ 

บทความและหนังสือเกี่ยวกับการประเมินผลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก รัฐบาลมีนโยบายแกปญหา

ความยากจน การวางงาน อาชญากรรม ความเสื่อมโทรมของเมือง การรักษาพยาบาล และสุขภาพจิต 

การรักษาสุขภาพ 
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 4) หลังทศวรรษ 1970  

  การประเมนินโยบายสาธารณะมีความเปนทางการมากขึ้นจากผลงานวิชาการของ Peter Rossi, 

Howard Freeman และ Sonia Rosenbaum เรื่อง Evaluation: A Systematic Approach  ตีพิมพ

ในป 1979 (Rossi Peter et all, 2019 : 86) ชวงเวลานี้เปนการจัดระเบียบองคความรูดานการประเมนิ

นโยบายสาธารณะจนเปนรูปเปนรางองคความรูวาดวยการประเมินนโยบายและมีความเปนรูปธรรม

อยางชัดเจน จากความกาวหนาของการวิจัยประเมินผลอยางเปนระบบสงผลใหการประเมินนโยบาย

สาธารณะกลายเปนสาขาหน่ึงทางสังคมศาสตร เริ่มมีงานวิชาการที่วิพากษคุณภาพของระเบียบวิธีวิจัย

ของการศึกษาการประเมินผล มีนักวิชาการดานการประเมินผลแสดงผลงานทางวิชาการสร าง                  

ขอถกเถียงถึงโครงสรางและการจัดการในงานวิจัยการประเมินผลมากขึ ้นเชน Bryant & White 

(Bryant, C. & White,L.G,  1976: 79) ไดว ิพากษคุณภาพของระเบียบวิธ ีว ิจัยของการศึกษาการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะ เปนกระบวนการทางวิชาดานการประเมินผลนโยบายที่ตองการบันทึก    

ถึงสิ่งที่เกิดข้ึน และกำหนดวาทำไมสิ่งน้ันจึงเกิดข้ึน การประเมินจึงหมายความไดวาเปน ความพยายาม

ที่จะคนหาวาแผนหรือโครงการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เปนไปตามที่คาดหมายไวหร ือไม

เพียงใดหรือนักวิชาการอีกทานในยุคนี ้คือ (Jones Charles, 1977 : 84).  การประเมินผลนโยบาย

สาธารณะเปนวิธีการและการกระทำที่มีระบบและตอเนื ่องเพื ่อใหทราบถึงผลนโยบายในลักษณะ

เปรียบเทียบกับเปาหมายที ่กำหนด การประเมินผลเปนเสมือนเครื ่องมือที ่รัฐบาลใชทบทวน และ

ประเมินความกาวหนานโยบายสาธารณะ โดย Jones Charles ไดกำหนดรายละเอียดการประเมินผล

นโยบายสาธารณะเปนรูปธรรม เนนถึงความละเอียดทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนขั้นตอนแรกเริ่ม ข้ันการ

วัดผลที่เนนย้ำกันตลอด และขั้นการวิเคราะหซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนแรก คือ การ

กำหนดรายละเอียด (Specification) วาจะประเมินอะไร เหตุที่ตองมีการกำหนดรายละเอียดเพราะ

เปาหมายของนโยบายบางนโยบายก็มีความแนชัด ขั้นตอนที่สอง คือ การวัดผล (Measurement) 

ขั ้นตอนที่สาม คือ การวิเคราะห (Analysis) โดยการวิเคราะหขอมูลขั ้นที ่หนึ ่งและสอง เชน การ

วิเคราะหตนทุนผลประโยชน ประสิทธิผลของนโยบาย เปนตน ในชวงเวลานี ้องคความรูดานการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะมีการจัดระเบียบ รวบรวมไวเปนศาสตร ๆ หนึ่งที่สามารถสืบคนและ

อางอิงได ในป ค.ศ. 1977 ไดมีการการตีพิมพวารสารเกี่ยวกับการประเมินผลฉบบัแรก คือ Evaluation 

Review ซึ่งเปนแหลงรวมงานวิชาการดานการประเมินผล  

 วิชาการประเมินผลนโยบายสาธารณะเปนองคความรู ใหมที ่ไดร ับความสนใจอยางมาก                    

ในวงการวิชาการสังคมศาสตรอเมริกัน มีการกอต้ังองคกรเอกชนมากมายข้ึนมาเพื่อประเมินผลนโยบาย

สาธารณะทั้งหลายของรัฐในเวลาน้ันโดยไดรับทุนวิจัยจากรัฐในการทำวิจัย ในอังกฤษเกิดความรวมมือ

ระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นกับภาครัฐเปนจำนวนการในการจัดต้ังองคการและหนวยงานที่ทำ

หนาที่เกี่ยวกับการประเมินผลโดยตรง เปนการวิจัยทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เชน นโยบาย แผนงาน

และโครงการระดับชาติจำนวนมาก หนวยงานรัฐทั้งรัฐบาลกลางและทองถ่ินตางใชการประเมินผลเปน
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เครื่องมือตรวจสอบการดำเนินนโยบายและเพื่อประโยชนในการบริหารอยางตอเน่ือง (Rossi Peter et 

al, 2004 : 46) ในทศวรรษ 1980 ในวาระของประธานาธิบดีของเรแกน รัฐบาลกลางลดการใชจาย 

ของรัฐบาลในประเทศลงเนื่องจากตองการควบคุมอัตราเงินเฟอและลดการขาดดุลของรัฐบาลกลาง    

โดยตัดงบประมาณดานสังคมลงในหลาย ๆ รัฐ การประเมินผลนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงเปาหมายและ

วิธีการตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณะ กิจกรรมการประเมินผลไมไดถูกยกเลิกไปแต    

อยางใด ตราบใดที่รัฐบาลยังสรางนโยบายสาธารณะออกมาเรื่อย ๆ ชวงเวลาน้ีจึงเปนการปรับรูปแบบ

การประเมินใหเขากับบริบททางการเมืองและองคกรที่รับการประเมินผล ผูประเมินตองปรับแผน              

การประเมินเบื้องตนใหเหมาะสมกับโครงการและสถานการณนั้นๆ จากนั้นจะแกไขและปรับเปลี่ยน

แผนตามความจำเปน แบบฟอรมเฉพาะ และขอบเขตของการประเมินข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและผูรับ

การประเมินเปนหลัก 

3. สังกัป แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

  ชวงทศวรรษ 1980 กิจกรรมการประเมินผลอยางเปนระบบที่ถูกนำไปใชในเชิงประยุกต              

อยางกวางขวางไดเริ ่มมีการตั ้งคำถามถึงการสรางองคความรู และทฤษฎี ที่เปนรูปธรรมในการ

ประเมินผล และมีความพยายามผลักดันสรางทฤษฎีประเมินผล จากนักวิชาการหลายทาน สืบเนื่อง 

จากในแวดวงวิชาการเองมีความเห็นพองวาไมอาจ จะมีวิธีการใดสามารถใชเปนมาตรฐานที่ดีที่สุด 

(Gold Standard) การไมมีทฤษฎีตายตัวทำใหเกิดความหลากหลายทางความคิดและมีนักคิดเกิดข้ึน

มากมายที่แสดงความเห็นตอการประเมนิผลในชวงเวลาน้ี เชน  (William N, 1976 : 986) ไดอธิบายวา

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ คือขั ้นตอนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบายที ่มุ งผลิตขาวสารที่

เกี่ยวของกับผลของการดำเนินตามนโยบายวา สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม สนอง

คุณคาของสังคม และแกไขปญหาที่เปนเปาหมายของนโยบายไดหรือไมอยางไร มุงตอบปญหาที่วา

หลังจากที่ไดนำนโยบายไปปฏิบัติแลวเกิดอะไรขึ้น  (Rossi & Freeman, 1982: 136) องคความรูการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะ วาเปนการประยุกตใชกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ 

เพื่อประเมินกรอบความคิด รูปแบบการดำเนินงาน และประโยชนของแผนงานในการเขาแทรกแซง 

ทางสังคม กลาวคือ การวิจัยประเมินผลเกี่ยวของกับการใชระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อวินิจฉัย

และปรับปรุงการวางแผน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน ความเห็นของนักวิชาการ     

ในชวงเวลาน้ีไดถูกนำมาแบงหมวดหมูมุมมองทางวิชาการในประเด็นการประเมินไดเปน 3 กลุม ไดแก 

(ศุภวรรณ คลองดำเนินกิจ, 2562 : 147-149) 

 นักวิชาการกลุมที่ 1 เชื่อในการใชทฤษฎีการประเมินผลเปนตัวขับเคลื่อน (Theory-Driven 

Evaluation) กลุมน้ีเห็นวาการไมมีทฤษฎีทำให เปาหมายในการประเมินผลไมชัดเจน และทำใหการใช

เกณฑวัดผิดพลาด สำหรับ กลุมน้ีการไมมีทฤษฎีการประเมินทำใหเกดิการประเมินทีว่างเปลา กลุมน้ี จึง

พยายามทำใหการประเมินผลตั ้งอยู บนฐานทฤษฎีมากกวาจะสนใจความเปน การเมืองในการ

ประเมินผล โดยเชื่อวาสามารถทดแทนความเปนการเมืองดวยการ ใชทฤษฎีสังคมศาสตรเปนกรอบ 
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โดยเชื่อวาการมุงใชทฤษฎีสังคมศาสตรจะทำให การประเมินผลมีความสมบูรณขึ้น ตัวอยางแนวคิด    

ของกลุมนี้คือใหความสำคัญกับการสรางทฤษฎีการประเมินผลโดยนำมาประยุกตใชกระบวนการวิจัย

ทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อประเมินกรอบความคิด รูปแบบการดำเนินงาน และประโยชน 

ของแผนงานในการเขาแทรกแซงทางสังคม กลาวคือ การวิจัยประเมินผลเกี่ยวของกับการใชระเบยีบวิธี

วิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อวินิจฉัยและปรับปรุงการวางแผน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน 

( Rossi, Freeman, 1982 : 77) 

 นักวิชาการกลุมที่ 2 เชื่อในการใชทฤษฎีการประเมินผลเปนฐาน (Theory-Based Evaluation-

TBE) (Stame, Nicoletta, 2004: 345) กลุ มนี ้เห็นวาการประเมินผลเปนเพียงเครื่องมือหรือเนนที่

เทคนิควิธีการ กลุมน้ีมองแตกตางกับกลุมที่หน่ึงคือใหความสำคัญกับความเปนการเมืองในฐานะปจจัย 

สำคัญในการประเมินผล ทฤษฎีที่ดีจึงควรเขาใจวิถีปฏิบัติทางการเมือง แนวคิดกลุมนี้เนนวา “การ

ประเมินผลจะเปนกิจกรรมที ่มีเหตุมีผลก็เพราะมีการเมืองแวดลอม สำหรับกลุ มนี ้คำถามในการ

ประเมินผลคือจะตองมีทฤษฎีตาง ๆ  มากมาย เปนกลุมทฤษฎีแหงความเปลี่ยนแปลง (Theories of 

Change) แบงออกเปน 2 สวนประกอบ ไดแก ทฤษฎีการนำไปปฏิบัติ (Implementation Theory) 

คือการประเมินเชิงพรรณนาใชเพื่อทำนายการนำนโยบายไปปฏิบัติลวงหนา การบริหารเพื่อใหบรรลผุล 

(Programmatic Theory) คือ กลไกที่เอื้ออำนวยใหโครงการน้ันๆ ดำเนินการตอไปได แนวคิดน้ี เช่ือวา

การประเมนิผลทีอ่ิงกับหลกัทฤษฎีสามารถผลักดันใหโครงการคืบหนาและนำไปสูการสรางทฤษฎีใหม ๆ ได  

 นักวิชาการกลุ มที่ 3 เชื ่อในการประเมินผลตามความเปนจริง (Realistic Evaluation) 

นักวิชาการกลุมน้ีเห็นวาหลักการประเมินผลควรต้ัง อยูบนหลักการ 3 ประการ ไดแก บรบิท (Context) 

กลไก (Mechanism) และผลลัพธ (Outcome) โครงการประเมินถูกขับเคลื่อนดวยหลักการทั้งสามที่

ประสานกันตามตัวแสดงตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความเปนจริง การประเมินของนักวิชาการกลุมที ่3             

มีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ ้น โดยวิเคราะหความเห็นของนักวิชาการ Robert F. C. (1978) ได

นำเสนอวา ลักษณะรวมที่สำคัญและเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการการประเมินผลนโยบายควรต้ัง             

อยูบนพื้นฐาน ดังน้ี 

    1) การใชวิธีการของการวิจัยเชิงทดลองในการประเมินผล (Experimental Design 

Research) กลาวคือ การใชวิธีการการทดลองน้ี จะตองอิงแนวทาง มีการกำหนดกลุมทดลอง และ    

กลุมควบคุม ใชวิธีการสุมเพื่อกำหนดวาผูใดจะตองอยูในกลุมทดลองหรือกลุมควบคุม ไมใชวิธีที่ถาม

ความสมัครใจ หรือกำหนดตามอำเภอใจ การเลือกกลุมผูถูกศึกษามาจากมวลประชากรตองใชวิธีการสุม

เชนเดียวกัน และผูทำการประเมินตองสามารถควบคุมตัวแปรตนและตัวแปรตามในการประเมินผลได

การประเมินผลโดยการทดลองน้ีเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับวาเปนวิทยาศาสตรมากที่สุด 

   2) การเปดโอกาสใหผู ร ับผิดชอบในนโยบายเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด ตั ้งแต                 

การเริ่มวางแผนการประเมิน การกำหนดยุทธวิธี การออกแบบวิธีการประเมินไปจนถึงการลงมือเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติปญหาที่มักเกิดขึ้น คือ                
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การเปดโอกาสดังกลาวมักเปนไปไดลำบากและมักนำมาซึ่งความลาชาในการประเมินผล เนื่องจาก                

การเขามามีสวนในทุกขั้นตอนของผูรับผิดชอบนโยบายเปนสิ่งที่ทำไดยากและนำมาซึ่งความยุงยาก                

ในการดำเนินการตาง ๆ 

   3) ผลที่ไดจากการประเมิน มีผลกระทบตอนโยบายหรือโครงการใดโครงการหน่ึง

โดยเฉพาะ นั่นคือ ผูปฏิบัติยอมรับผลการประเมินผล และนำผลที่ไดไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ                

แกไขนโยบายหรือโครงการที่ตนรับผิดชอบอยู ซึ่งการประเมินผลมักไมมีผลกระทบในทางปฏิบัติตอ

นโยบายหรือโครงการใดๆ 

    แนวคิดของกลุมน้ีช้ีใหเห็นวา แนวคิดตามความเปนจริง (Realistic Approach) จะสามารถ

ตอบโจทยปญหาการประเมินได เนื ่องจากการมุ งที ่ความเปนจริงของการประเมินผลที ่ต องให                   

ความสนใจกับคนที่เกี่ยวของกับนโยบาย เชน ผูบริหารนโยบายที่ใชดุลยพินิจตางๆ ในการดำเนิน

โครงการ ซึ่งการใชดุลยพินิจเปนสิ่งสามารถ ยืดหยุน เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา หัวใจสำคัญของ              

การแกปญหาในการประเมินผล คือ การใหความสนใจที่การใชดุลยพินิจของผูขับเคลื่อนนโยบายซึ่ง 

เปนกลไกขับเคลื่อนการประเมินผลนโยบาย ทั้งนี้สังกัป แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบาย

สาธารณะที่เกิดข้ึนในทศวรรษ 1980 สามารถแสดงเปรียบเทียบในรูปแบบตาราง ดังน้ี 

กลุมแนวคิดทฤษฎีดานการประเมินผล

นโยบาย 

หลักการแนวคิดของกลุม 

นักวิชาการกลุมที่ 1 เช่ือในการใชทฤษฎี

การประเมินผลเปนตัวขับเคล่ือน 

(Theory-Driven Evaluation) 

เนนความสำคัญของทฤษฎีการประเมินผลกลุมน้ี จึงพยายามทำใหการ

ประเมินผลตั้งอยูบนฐานทฤษฎีมากกวาจะสนใจความเปน การเมือง

ในการประเมินผล 

นักวิชาการกลุมที่ 2 เช่ือในการใชทฤษฎี

การประเมินผลเปนฐาน (Theory-

Based Evaluation-TBE) 

กลุ มนี ้เห็นวาการประเมินผลมีปจจัยทางการเมืองเปนสวนสำคัญ 

ทฤษฎีการประเมินตองตอบสนองตอการเมืองในฐานที ่ เป นตัว

ข ับเคลื ่อนนโยบายและนำไปสู ทฤษฎีแห งความเปลี ่ยนแปลง 

(Theories of Change)   

นักวิชาการกลุมที่ 3 เช่ือในการ

ประเมินผลตามความเปนจริง (Realistic 

Evaluation) 

หลักการประเมินผลควรตั้งบนฐานขอเท็จจริง 3 ประการ ไดแก บริบท 

(Context) กลไก (Mechanism) และผลล ัพธ  (Outcome) เนน

ความสำคัญของผูเกี่ยวของกับนโยบายเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบใน

นโยบายเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด ตั ้งแตการเริ ่มวางแผนการ

ประเมิน การกำหนดยุทธวิธี การออกแบบวิธีการประเมินไปจนถึงการ

ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล เนนวิธีการแบบวิทยาศาสตรใชวิธีการของ

การวิจัยเชิงทดลองในการประเมินผล 

 
สังกปั แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่เกิดข้ึนในทศวรรษ 1980 

ที่มา : ปรบัปรุงจาก ภวรรณ คลองดำเนินกิจ (2562) หนา 150 
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 จากตารางนี้จะเห็นวาแนวคิดของนักวิชาการทั้งสามกลุมมีความเหมือนกันในประเด็น คือ               

1) การยอมรับความเปนอัตวิสัย ใหความสำคัญกับเรื่องคุณคา (Values) โดยเห็น วาการใชดุลยพินิจ           

ทั้งจากตัวผูประเมินเอง หรือตัวแสดงตาง ๆ รวมถึงการใชการตีความหลักการ ทฤษฎีการประเมิน           

เปนเรื่องที่ไมควรถูกละเลย 2) การใหความสำคัญกับบริบท และสภาพแวดลอม วัฒนธรรมของการใช

นโยบายบริการสาธารณะ และพฤติกรรมของโครงการและตัวแสดงตางๆ ที่รวมโครงการที่ประเมิน            

3) มีความเห็นพองวาไมควรพึ ่งพาวิธีการของตัวแบบการประเมินผล แบบใดแบบหนึ่ง หรือให

ความสำคัญกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนพิเศษ การใชตัวแบบ ควรใชงานแบบผสมผสานซึ่งสอดคลอง 

กับแนวคิดของ Joseph V. A., 1996: 93) ลักษณะของการประเมินผลนโยบายควรประกอบดวย         

ความเปนสหวิชา น่ันคือ ดึงเอาความรูจากศาสตรตาง ๆ  มาประยุกตใชเพื่อใหเขาใจลักษณะ และคุณคา

ของผลการดำเนินการตามนโยบายอยางถองแทชัดเจน เปนที่ยอมรับทั้งผูประเมินเองและผูมีอำนาจ

ตัดสินใจ นั้นคือผูประเมินและผูรับผิดชอบนโยบายเห็นพองตองกันในลักษณะและวิธีการประเมิน             

นำยุทธวิถีตาง ๆ มาผสมผสานกันอยางเหมาะสม เพื่อใหเขาใจผลของนโยบายอยางชัดเจนขึ้น และ

กระทำอยางเปนกลางใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และ 4) การใหความสำคัญกับความเที่ยงตรงของ

เกณฑที่ใช  แตปฏิเสธวาการใชเกณฑ ชุดหนึ่งชุดเดียวไมสามารถประเมินโครงการไดทุกโครงการ

เน่ืองจากสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบายในประเทศไทย  

  ประเทศไทยรับองคความรูแนวคิด ทฤษฎีดานการกำหนด การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ

และการประเมินผลจากตะวันตกเปนสวนใหญ กระบวนการทางประวัติศาสตรพัฒนาการของแนวคิด

ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายจึงอิงอยูกับความกาวหนาทางทฤษฎีทั้งจากฝงสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

ซึ่งการศึกษานโยบายสาธารณะและการประเมินผลนโยบายของไทยสามารถแบงออกเปน 3 ยุคสมัย 

ไดแก (ชลิตา สุนันทาภรณ, 2020 : ออนไลน) 

1. ชวงป ค.ศ. 1940 - 1970 (พ.ศ. 2483 - 2514) : เปนชวงที ่ประเทศไทยเริ ่มวางกรอบ

แนวคิดในการออกแบบนโยบายสาธารณะ ซึ ่งไดร ับอิทธิพลจากชาวตางชาติ ในสมัยสงครามโลก               

ครั้งที่หนึ่งและสอง การประเมินผลนโยบายในประเทศไทยในชวงนี้มีพื้นฐานจากปจจัยทางการเมือง             

ทั้งในและระหวางประเทศเปนหลัก สืบเนื ่องจากเปนยุคสมัยของสงครามเย็นระหวางประเทศ

มหาอำนาจ นโยบายตาง ๆ  จะตองเนนความมั่นคงทางการเมืองเปนหลัก เชน นโยบายการเมืองและ

ความมั่นคงปองกันภัยคอมมิวนิสต แมจะมีนโยบายเศรษฐกิจก็อยูภายใตกรอบของนโยบายการเมือง

และความมั่นคง ในชวงเวลาน้ี พ.ศ. 2483 - 2514 ประเทศไทยมีนโยบายหลัก ๆ  สำคัญคือ นโยบาย

เศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) น่ันคือ นโยบาย “น้ำไหล 

ไฟสวาง ทางสะดวก” เปนเรื่องเกี ่ยวกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ               

การสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหมีความเจริญไปทั่วเมืองและชนบท ในสมัยรัฐบาลจอม



สมนึก  บุญเจือ 
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พลสฤษฎ์ิ ธนะรัชต เปนนโยบายที ่ร ิเริ ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเพื ่อทดแทนการนำเขา สงเสริมการ                

ลงทุนและเรงพัฒนาประเทศใหทันสมัย เพื ่อปองกันภัยจากการแพรหลายของลัทธิคอมมิวนิสต               

ในชวงน้ันเปนสำคัญ (สุพริศร สุวรรณิก, 2020 : ออนไลน) 

 ชวงป ค.ศ. 1940 - 1970 เปนชวงเวลาที ่พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีดานการประเมินผล

นโยบายกำลังเปนที่นิยมและเฟองฟูทั้งในฝงอเมริกาและยุโรป การกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ

อยางเชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 และพัฒนาการของทฤษฎีการประเมินผลนโยบายจะ

สอดคลองกับการใชทฤษฎีการประเมินผลเปนฐาน (Theory-Based Evaluation-TBE) ผลของ                

การประเมนิจะอิงกับการเมืองโดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศที่ไทยรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา 

และตองตอบสนองตอการเมืองในฐานที่การเมืองเปนตัวขับเคลื ่อนนโยบายและนำไปสู ทฤษฎีแหง              

ความเปลี่ยนแปลงในที่น้ีหมายถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

2. ชวงป ค.ศ. 1980 – 1990 (พ.ศ. 2523 - 2533): การวางนโยบายสาธารณะของประเทศ

ไทยในตอนนั้น ไดร ับอิทธิพลการกำหนดนโยบายและการประเมินผลจากแนวคิดเศรษฐศาสตร                   

นิโอคลาสสิก (Neo-classical Economic) เปนอยางมาก กลาวคือ เนนใชกลไกตลาดเสรีประกอบ             

ทั้งบริบทการเมืองในประเทศเขมแข็ง จึงยิ ่งทำใหสังคมไทยในชวงนั ้นมีการเติบโตอยางรวดเร็ว                   

อิทธิพลจากแนวคิดเศรษฐศาสตรนิโอคลาสสิกที่มีตอการประเมินผลนโยบายสาธารณะ คือการประเมิน

นโยบายรัฐที่เปนวิทยาศาสตรมีความเปนรูปธรรมจับตองไดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใชไป                

เชน การประเมินงบประมาณแบบแผนงานโครงการ Planning-Programing-Budgeting system 

(PPBS) หนวยงานภาครัฐหลายแหงมีการอบรมใหขาราชการนำแนวทางเศรษฐมิติมาเปนกรอบ             

การประเมินนโยบาย หรือการประเมินในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  

(Strategic  Performance Based  Budgeting : SPBB) เปนชวงเวลาที ่เร ิ ่มใหหนวยปฏิบัติของรัฐ

จะตองแสดงถึงความรับผิดชอบ (Accountability) จากการนำงบประมาณไปใชใหเกิดผลงานตาม

ยุทธศาสตรและสอดคลองกับความตองการของประชาชน  โดยผานระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

แผนงานทางการที่รวดเร็วทันสมัย 

  ชวงป ค.ศ. 1980 - 1990 พัฒนาการดานทฤษฎีการประเมินจะผอนคลายความกดดันทาง

การเมืองระหวางประเทศเนื่องจากทศวรรษที่ 1990 อดีตสหภาพโซเวียตลมสลาย นโยบายเศรษฐกิจ           

ที่อยูภายใตนโยบายการเมืองและความมั่นคงจึงไมมคีวามจำเปนอกีตอไป ทฤษฎีการประเมินชวงเวลาน้ี

จึงสอดคลองกับทฤษฎีการประเมินผลตามความเปนจริง (Realistic Evaluation) นักวิชาการกลุมน้ี  

เห็นวาหลักการประเมินผลควรต้ัง อยูบนหลักการ 3 ประการ ไดแก บริบท (Context) กลไก (Mechanism) 

และผลลัพธ (Outcome) ใชการวิจัยเชิงทดลองในการประเมินผลภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร              

นิโอคลาสสิกมีการกำหนดกลุ มทดลอง และกลุ มควบคุม ควบคุมตัวแปรตนและตัวแปรตาม ใน           

ชวงเวลาน้ีเราจะเห็นการประเมินหนวยงานรัฐของไทยที่อิงตัวแปรตนและตัวแปรตามและเปรียบเทียบ

ผลสำเร็จของงานกับงบประมาณที่นำไปบริหารจัดการ ผลที่ไดจากการประเมินมีการนำมาปฏิบ ัติ            
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อยางจริงจังและจัดลำดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด KPI (Key performance indicators) คือ ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จของผลงาน ซึ่งจะเปนการนำผลงานมาประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานที่ไดทำการกำหนด  

กันไว โดยผลงานนั้นจะประเมินออกมาเปนตัวเลข / จำนวน / ปริมาณที่ชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นวา

ศักยภาพของพนักงานน้ันมีมากนอยเพียงใด และมีแนวโนมจะประสบความสำเรจ็ตามเปาหมายที่วางไว

หรือไม มีการจัดลำดับความสำเร็จและมอบรางวัลใหกับหนวยงานรัฐที่ประสบความสำเร็จ 

3. ชวงป ค.ศ. 2010 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2553- ปจจุบัน): สำหรับนโยบายสาธารณะของไทย              

ในยุคตั้งแตสิบปที่ผานมาถึงปจจุบันน้ัน ไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองใน

ประเทศ กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงชุดรัฐบาลบอยครั้ง สงผลใหนโยบายสาธารณะ มีการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอตามรัฐบาลในแตละชวง แตไมวาจะมีนโยบายใด ๆ  ออกมาการประเมินผลนโยบายของไทย                

ก็ยังเนนเกิดผลงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับความตองการของประชาชนที่ไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดเศรษฐศาสตรนิโอคลาสสิกเนนความคุมคาของนโยบายตามงบประมาณที่ใชไป และชวงเวลาน้ี

การประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยไดเพิ่มการประเมินการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility -CSR) การมีสวนรวมของประชาชน การมีธรรมาภิบาลของรัฐ  

เขาไปดวย 

  ชวงป ค.ศ. 2010 – ปจจุบันถือวาเปนชวงเวลาที่การพัฒนาการของทฤษฎีการประเมินผล                   

มีความซับซอนมากขึ้น ประกอบกับในชวงเวลานี้หนวยงานรัฐที่นำนโยบายไปปฏิบัติไดปรับตัวไปสู             

การเปนหนวยงานรัฐราชการในยุคหลังสมัยใหม (Postmodern) และการบริหารกิจการของรัฐหรือ                

รัฐกิจก็เปนยุคหลังสมัยใหมน่ันคือ หนวยงานรัฐไมไดมีความเปนองคกรราชการเสมอไป หนวยงานรัฐได 

แตกกระจายและการแยกเปนสวนเสี้ยว (fragmentation) เชน การมีองคกรมหาชน หรือการมีองคกร

ในกำกับของรัฐ หรือองคกรอิสระเพื่อมาทำหนาที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะของการปฏิบัติงาน                

มุงไปสูการกระจายออกจากศูนยกลาง (decentralization) เปนการกระจายอำนาจมุงที่ปจเจกบุคคล 

(individualization) และความเปนนานาชาติ (internationalization) วัฒนธรรมของความเปนชาติ

เริ่มเสื่อมความนิยม ประชาชนมีการรวมกลุม กาวขามเขตแดนขององคการหรือแมแตกาวขามเขตแดน

ประเทศ ดังนั ้น พัฒนาการของการประเมินผลนโยนบายสาธารณะจะตองประเมินองคกรเหลาน้ี  

เสมือนองคกรเอกชนแตทำหนาที่เสมือนเปนองคกรราชการ การพัฒนาการของทฤษฎีการประเมินผล

จะตองประยุกตใชการผสมผสานเปนสหวิทยาการเขารวมกันเพื ่อใชประเมินนโยบายสาธารณะ                  

เพียงหน่ึงนโยบาย นำเอาความรูจากศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชเพื่อใหเขาใจลักษณะและคุณคาของ

ผลการประเมินและที่สำคัญการใหความสำคัญกับความเที่ยงตรงของเกณฑที่ใชวัดผลเน่ืองจากใชเกณฑ

วัดผล หรือตัวแปรตาง ๆ  เพียงชุดเดียว  ไมสามารถประเมินโครงการไดทุกโครงการ พัฒนาการของ

ทฤษฎีการประเมินผลในยุคปจจุบันเปนการสรางความสมดุลระหวางความสำเร็จของนโยบายที่ตอง

ประเมินความคุมคาของนโยบายตามงบประมาณที่ใชไป กับความรับผิดชอบทางสังคมที่มีลักษณะ              

เปนนามธรรมจับตองไมไดทำไดเพียงวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับผลกระทบจากนโยบายเทาน้ัน 
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5. สรุป 

  แนวคิด ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายเริ ่มมาตั ้งแตศตวรรษที่ 17-18 สวนใหญแลว                      

องคความรูทางทฤษฎีจะเกิดขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการสรางชาติของ

สหรัฐอเมริกาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบกฎหมายและรัฐบาลในรูปแบบใหม ปฏิเสธ

การใชอำนาจของชนชั ้นสูงในการกำหนดนโยบาย มาเปนใหประชาชนเลือกผู นำมาเปนผูกำหนด

นโยบายแทน รัฐบาลไดมีการกำหนดนโยบายสาธารณะที่จะตองตอบสนองตอประชาชน เกิดข้ึน

มากมาย ในป ค.ศ. 1800 มีรายงานวาการประเมินผลนโยบายน้ันมีการใชวิธีการแบบผสม คือ การใช

เทคนิคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถูกนำมาใชตามสภาพของขอมูล  และในป 1850 ก็มีการนำไปใช 

ในการศึกษาความยากจนในครอบครัวในยุโรป ผู ประเมินนโยบายใหความเห็นวานโยบายทาง

สังคมศาสตรมีความซับซอนจะตองประยุกตใชวิธีการที่หลากหลาย แมจะมีการใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในการประเมินผล แตยังไมมีความเปนทางการและไมมีหลักการทางทฤษฎีการ

ประเมินผล 

  ชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่สองการประเมินผลนโยบายยังไมมีรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีที่

เปนทางการไมมีการประเมินที่เปนแกนสารของทฤษฎี รัฐบาลสหรัฐไดกำหนดเปาหมายแนวทางใหมี

หนาที่ผูตรวจประเมินโครงการสาธารณะที่ไดรับทุนจากรัฐบาล เชน เรือนจำ โรงพยาบาล โรงเรียน 

และสถานเลี ้ยงเด็กกำพราแตเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ แมวาจะมีการสรางนำวิธีการ                 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชประเมินผลแลวก็ตาม ยุคเฟองฟูที่แทจริงของการศึกษาการประเมนิผล 

คือชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การวิจัยการประเมินผลไดรับการประยุกตปรับใชกันอยางแพรหลาย

และขยายวงกวางอยางรวดเร็ว เน่ืองจากประเทศตาง ๆ  ตองฟนฟูประเทศทำใหมีการใชทรัพยากรไป

ใชแกปญหารูปแบบใหม ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาระบบการจัดการเมือง ระบบจัดสรรที ่อยู แบบ                 

เคหะ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมการศึกษา การอบรมวิชาชีพ และสาธารณสุขเชิงรุก เปนตน แตรูปแบบ

การประเมินผลยังไมไดถูกจัดระเบียบเปนทฤษฎีหรือองคความรูทางสังคมศาสตร 

  หลังทศวรรษ 1970 การประเมินนโยบายสาธารณะมีความเปนทางการมากข้ึนและมีการกอต้ัง

วารสารทางวิชาการดานการประเมินผลคือ Evaluation Review ตีพิมพครั้งแรกป  1977 และจาก

ผลงานวิชาการของ Peter Rossi, Howard Freeman และ Sonia Rosenbaum เรื่อง Evaluation: 

A Systematic Approach  ตีพิมพในป 1979 ซึ ่งเปนการกลาวถึงการจัดระเบียบองคความรู ดาน                  

การประเมินนโยบายสาธารณะจนเปนรูปเปนรางองคความรู วาดวยการประเมินผลนโยบายและมี                

ความเปนรูปธรรมอยางชัดเจนและไดรับการยอมรับเปนความรูอีกสาขาหน่ึงทางสังคมศาสตร ประเทศ

ในยุโรปเริ่มนำมาใชเปนทางการในป1970 และตอมาในป 2004 มีกฎหมายใหมีการจัดตั ้งกองทุน                

การประเมินโครงสรางพื้นฐานยุโรปข้ึน และทฤษฎีการประเมินผลไดแพรหลายในหลายภูมิภาคทั่วโลก 

เชน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย การประเมินมีความสำคัญอยางย่ิงนับแตน้ัน

มาเนื่องจากตอบสนองตอความตองการในการบริหารนโยบายของหนวยงานทั้งในและตางประเทศ               
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ผลของการประเมินจะถูกนำมาใชสะทอนภาพใหผูกำหนดนโยบายและผูดำเนินงานไดเห็นจุดออน               

จุดแข็งของนโยบายสาธารณะบทบาทของการประเมินผลจึงยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก

การเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนตามกระบวนการทางนโยบายแลว ยังเปรียบเสมือนเครื ่องมือตรวจ

ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินนโยบายในระดับตาง ๆ ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธ์ิ ความคุมคา และผลกระทบตอผูที่มีสวนเกี่ยวของในมิติตาง ๆ เพื่อนำจุดบกพรองกลบัมา

ปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำมาใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูกำหนดนโยบายไดเปนอยางดี  
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ของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ท่ีไมผานการประเมินผลการสอน

ระหวางเทอมการศึกษาของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 
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     บทคัดยอ 
 

การศึกษาการเรียนรู จากการปฏิบัติ เพื ่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ             

บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด เกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิกกลุมที่มีผูที่มองเห็นโอกาส               

ผูที ่มีความสนใจ ผูที ่มีอำนาจหนาที่ที ่เกี ่ยวของ และผูที ่รับผลกระทบ โดยเนนการตั้งคำถามและ                

การสะทอนกลับตามแนวคิดสมการของการเรียนรู L= P+ Q + R+ I + R โดยการระดมสมองจาก

บุคลากรในองคกรที ่มีความเชี ่ยวชาญ วิเคราะหแนวทางแกไขปญหาจนสามารถนำไปสู ขอสรุป               

แนวทางการปฏิบัต ิโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวตางประเทศ 

โดยการวิเคราะหทางสถิติเบื้องตน และการระดมสมอง วิเคราะหสาเหตุของปญหาแสดงในรูปแบบ     

ของแผนภูมิกางปลา  

ไดขอสรุปที่ตรงกันของกลุมสมาชิกวาปญหาที่ครูชาวตางประเทศไมผานการประเมินการสอน

ระหวางเทอมการศึกษา มีปจจัยหลักๆมาจาก 1. คุณภาพของตัวครูตางชาติ  2. ปญหาดานสื่อการสอน 

3. ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพการสอน 4. ปจจัยดานสถานท่ี (หองเรียน) ท่ีสงผลตอความสามารถ

ในการสอน จึงไดเปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมไดเสนอความคิดเห็น ระดมสมองเพื่อหาแนวทาง                

การแกไขปญหา ซึ่งไดแนวทางการแกไขปญหาแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 1. ระยะสั้น 2. ระยะกลาง 

3. ระยะยาว และนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติจริง โดยการบรรยายในกลุมไดเปดโอกาสใหมีการซักถาม  

เพ่ือความเขาใจท่ีมากข้ึนดวย ซ่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาท่ียังไมเคยทำมากอนในอดีต 

 
     

  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เลขท่ี 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

  อีเมล: aunbobo8062@gmail.com 
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ผลลัพธที่ไดจากการดำเนินการดังกลาว ทำใหครูชาวตางชาติรูวาควรตองปรับปรุงและแกไข

ตรงไหนในการสอนภาษาอังกฤษแกเด ็กนักเร ียน จากการสอบถามสมาชิกกลุ มมีความเห ็นวา               

การแกปญหาการประเมินการสอนที่ไมผานนั้น มีหลายประเด็นมาก ถาครูชาวตางชาติหรือบริษัท

ดำเนินการเพียงแค 2 ฝายอาจไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นทางบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด จึง                

ขอความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคลากรของทางโรงเรียนตามอำนาจหนาที่ของแตละคน                  

เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาการสอนของครูชาวตางชาติบรรลุเปาหมาย และสามารถแกปญหาที่มีอยูได 

เพ่ือเปนประโยชนท้ังกับตัวเด็กนักเรียน บุคลากร และโรงเรยีน 
 
คำสำคัญ: การเรียนรูจากการปฏิบัต ิท่ีไมผานการประเมินผลการสอน ของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 

 

 

 

  

1639



การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด  
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Learning from practice to solve problems of foreign teachers, 
under the supervision of Chevanan Group Co., Ltd.,  

who failed to pass the teaching evaluation during the 
academic semester of Chevanan Group Co., Ltd. 

 

 

Sorrakit  Chantarakana* 

     Abstract 
 
 This study on learning from practice to solve problems of foreign teachers under 

the supervision of Chevanan Group Co., Ltd incurred as a result of observation of the 

practices of group members who perceived opportunities, those who have interests, 

those with the relevant authority and those who were affected by the problems. The 

study emphasized on questioning and reflection based on concept of learning equations 

L= P+ Q + R+ I + R by brainstorming ideas from employees in the organization who have 

expertise in analyzing solutions to determine conclusions of the practical guidelines.  

 Data were collected and analyzed from English language teaching courses 

conducted by foreign teachers and were analyzed by preliminary statistical analysis and 

brainstorming method. The root causes of the problems were analyzed in the form of 

Fishbone Diagram. The group members have unanimously concluded that the main 

factors for foreign teachers’ failure in the teaching evaluation during academic semester 

were 1. Quality of the foreign teachers themselves, 2. Quality of teaching media,                   

3. Other problems affecting teaching quality, 4. Location (classroom) which affects 

teaching ability. In this regard, meeting participants were given the opportunity to 

 
* 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. 

  E-mail: aunbobo8062@gmail.com 
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express their opinions and brainstorm ideas to find solutions for the problems. The 

problem-solving approaches were divided into 3 phases, including 1. short term, 2. 

medium term and 3. long term. These approaches were then put into practice. The 

group lectures also provided opportunities for participants to make inquiry in order to 

gain greater understanding. This problem-solving approach has never been adopted in 

the past. 

 Results obtained from the analysis allowed foreign teachers to know their area 

of improvement and correction in English teaching. In addition, the group members 

pointed out that there are many issues regarding problem-solving approaches for failing 

to pass teaching evaluation. If the approaches were merely committed by foreign 

teachers or the company, the goals may not be achieved. Therefore, Chevanan Group 

Co., Ltd. requests cooperation and assistance from the school employees, according to 

their authorities and responsibilities, to support teaching development of foreign 

teachers to achieve the goal and able to solve existing problems for the benefits of 

students, employees and schools. 
 
Keywords: Learning from practice of failure in the teaching evaluation of Chevanan 

Group Co., Ltd. 

1. บทนำ 

 ภาครัฐทำไดไมดีพอ เนื่องจาก ขาดครูไทยท่ีสอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

ปญหานี ้ถูกพูดถึงมานานแลว และเปนปญหาใหญ เมื ่อทักษะภาษาอังกฤษของครูไทยไมดี ครูก็                   

ไมสามารถสอนใหนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีได คุณภาพการศึกษาก็แยตามมา จึงนำมาซ่ึง  

โอกาสของภาคเอกชนซึ่งเปนในรูปแบบบริษัทเอกชน เขามามีบทบาทสำคัญมาสนับสนุนและเติมเต็ม  

ในสวนของการจัดหาครูชาวตางประเทศเขามาใหกับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเพื่อให

รองรับกับความตองการที่มีมากในในการเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งตองการยกระดับความรู

และมาตรฐานของเด็กนักเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้นทางดานภาษาอังกฤษ และการพูด ฟง อาน เขียน 

รวมทั้งการใชไวยากรณดวย เพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นจึงมีการกอตั้ง 

บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ขึ้นใน วันท่ี 23 กรกฎาคม ป 2557 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาครู             

ชาวตางประเทศ แบบครบวงจร โดยไดดำเนินธุรกิจการจัดหาครูชาวตางประเทศทุกสัญชาติ ไมวาจะ

เปน ครูชาวอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ไนจีเรีย ไอรแลนด แอฟริกาใต นิวซีแลนด และฟลิปปนส    

ทางบริษัทไดมีฝายจัดหาที่มีคุณภาพในการคัดเลือกบุคลากรครูชาวตางประเทศ ที่มีประสบการณ
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ทางดานการสอนภาษาอังกฤษ และมีใบประกอบวิชาชีพครู และผานการอบรมทางดานวัฒนธรรม

เกี่ยวกับประทศไทย และมี WORK PERMIT การทำงานเปนครู ซึ่งสามารถทำงานในประเทศไทย                 

ไดอยางถูกตอง และทำการสงไปสอนหนังสือวิชาภาษาอังกฤษใหกับทางโรงเรียนรัฐบาลท่ัวประเทศ 

 จากปญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูตางประเทศที่ไมผานการประเมินระหวางเทอม

การศึกษาของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ซึ่งเวลาครูชาวตางชาติเขาไปสอนที่โรงเรียนแลวจะมี                

การประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษระหวางเทอมการศึกษา จำนวน 1 ครั ้ง จากโรงเรียนโดย

คณะกรรมการของโรงเรียน คือ ครูหัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษใน

หองเรียนเดียวกับครูชาวตางชาต ิและ เด็กนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ โดยประเมิน

การสอนภาษาอังกฤษของครูชาวตางชาติในครั้งนี้จะประเมินหลายดานและหลายมิติ และอีกดาน                 

หนึ่งก็คือทางบริษัทก็สงทีมงานและบุคลากรที ่มีคุณภาพจบทางดานการศึกษาภาษาอังกฤษโดย                 

ตรงไปทำการประเมินครูชาวตางชาติของบริษัทเอง จึงเกิดการทำวิจัยในครั ้งนี ้ขึ ้นเพื ่อแกปญหา                  

การไมผานการประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวตางชาติระหวางเทอมการศึกษา ของ     

บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 

2. คำถามการวิจัย 

2.1  เหตุใดการสอนของครูชาวตางประเทศจึงไมผานเกณฑการประเมิน 

2.2  แนวทางการแกไขปญหาของครูชาวตางประเทศที่ไมผานเกณฑการประเมินการสอน             

ควรเปนเชนไร 

3. ประโยชนที่ไดรับ 

3.1  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางรอบดาน ทั้งฟง พูด อาน เขียน โดย              

มุงใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิภาพและนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

3.2  นักเรียนจะไดเร ียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติที ่ม ีคุณภาพในการสอนทำให              

เด็กนักเรียน มีการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษและสามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติไดในอนาคต 

3.3  บริษัทจะไดครูชาวตางชาติที่มีคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ และผานการประเมิน

ระหวางเทอมการศึกษา ทำใหมีครูชาวตางชาติตนแบบที่มีความรู ความสามารถ และเปนโปรไฟลที่ดี    

แกบริษัท ทำใหมีความนาเชื่อถือในการจัดหาคร ูของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด   

3.4  โรงเรียนจะไดนักเรียนที่มีความรูดานภาษาอังกฤษ สามารถนำไปแขงขันกับโรงเรียนอื่น ๆ

ท่ัวประเทศไดและนำความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาใหแกโรงเรียนถาชนะการแขงขัน 
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4. การทบทวนวรรณกรรม  

 ทางบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ไดทำการนำคะแนนประเมินคุณภาพการสอนของครูตางชาติ 

ที่ทำการสอนที่โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม เทอมการศึกษาท่ี 2 ประจำป 2563 ท่ี ทำการประเมิน

โดยนักเรียนที่ไดเขาเรียนจริง มาเก็บเปนสถิติ และทำเปนแผนภูมิแจกแจงคะแนนการประเมิน ของครู

ตางชาติจำนวน 3 ทาน ประกอบไปดวย 

 1.  Mrs. Adora Poblete Delos Santos (Philippines) อาย ุ50 ป 

  - ไมผานการประเมิน  

  - สอนโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 

  - ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากตารางดานลาง 3.76  

  - แนวทางการแกไข ใหครูชาวตางชาติสรางแรงจูงใจในการเรียนแกเด็กนักเรียน เชน

ใหของรางวัลแกเด็กนักเรียนในการตอบคำถามทางดานภาษาอังกฤษ เพิ ่มกิจกรรมในการสอน                  

เพิ่มความคิดสรางสรรคในการคิดเกมสหรือกิจกรรมใหม ๆ เพื่อสรางความนาสนใจและความเขาใจ             

ในเนื้อหาใหมากขึ้น และควรปรับปรุงเรื่องการพูดสำเนียงไมชัดเจน โดยการใชสื่อการสอนใหมากข้ึน 

ในหองเรียน เชน ยูทูป และวีดีโอตาง ๆ ใชการพูดภาษาอังกฤษใหนอยลง 

 2.  Mr. Nabil Sarwar (Pakistan) อาย ุ35 ป 

  - ผานการประเมิน 

  - สอนโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม  

  - ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากตารางดานลาง 3.87  

  - แนวทางการแกไข คือ ควรเพ่ิมกิจกรรมในการสอน และควรเพ่ิมความคิดสรางสรรค

ในการคิดเกมสหรือกิจกรรมใหม ๆ เพื่อสรางความนาสนใจและความเขาใจเนื้อหาที่มากขึ้น และ            

ควรปรับปรุงเรื่องการพูดท่ียังคอนขางเร็วเกินไป ทำใหฟงคอนขางยาก 

 3.  Mr. Obaid Ur Rahman (Pakistan) อาย ุ35 ป 

  - ผานการประเมิน  

  - สอนโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 

  - ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากตารางดานลาง 4.26 

  - แนวทางการแกไข ใหครูตางชาติลดเสียงในการสอนลง ใชความคิดสรางสรรคใน  

การคิดเกมสหรือกิจกรรมใหม ๆ 

 ซึ่งไดทำเปนตารางคะแนนการประเมิน และแผนภูมิแจกแจงคะแนนการประเมินรายบุคคล 

ดังตอไปนี้ 
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การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด  

ที่ไมผานการประเมินผลการสอนระหวางเทอมการศึกษาของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 

 
      

ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนประเมิน Mrs. Adora Poblete Delos Santos 

ผูรับการประเมิน  Adora Poblete Delos Santos (ไมผานการประเมิน) 

     •   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนตอการปฏิบัติการสอนของครูชาวตางชาติ ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. บุคลิกภาพ 

1.1 พูดเสียงดัง ชัดเจน ใชภาษา

ถูกตองและเหมาะสม 

12.22 41.56 38.22 5.78 2.22 3.56 มาก 

1.2 เปนกันเองกับนักเรียนและเอาใจ

ใสอยางท่ัวถึง 
22.67 36.67 34.00 4.22 2.44 3.73 มาก 

1.3 แตงกายสุภาพ เรยีบรอย และ

เหมาะสมกับความเปนคร ู
55.33 27.56 15.33 0.00 1.78 4.35 มากท่ีสุด 

2. การจัดการเรียนการสอน 

2.1 ควบคุมช้ันเรียนและสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนไดด ี

18.67 54.44 11.33 4.89 10.67 3.66 มาก 

2.2 อธิบายเน้ือหาในบทเรียนชัดเจน

และเขาใจงาย 
22.89 54.44 10.67 4.00 8.00 3.80 มาก 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมกับเน้ือหาในบทเรียนและมี

ความหลากหลาย 

24.44 48.00 11.33 4.89 11.33 3.69 มาก 

2.4 มีการใชสื่อการสอนท่ี

หลากหลายและนาสนใจ 
24.44 49.56 13.11 3.33 9.56 3.76 มาก 

2.5 กระตุนใหผูเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  
23.56 45.56 13.11 4.89 12.89 3.62 มาก 

2.6 มีความตรงตอเวลาในการสอน 55.33 19.56 18.67 4.00 2.44 4.21 มากท่ีสุด 

2.7 สอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรมในขณะท่ีสอน 
22.00 44.67 12.22 12.22 8.89 3.59 มาก 

3. ประสิทธิภาพในการจัดการเรยีน

การสอนออนไลน 
18.00 42.22  14.67 11.33 13.78 3.39 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.76 มาก 
 

(โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม, 2564) 
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สรกฤช  จันทรคณา 

 
                                                                                                                         

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 

ภาพท่ี 1: แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยตามหัวขอการประเมิน 

            Adora Poblete Delos Santos 

 
 

ภาพท่ี 2: แผนภูมิแสดงผลตามหัวขอการประเมิน(รอยละ) 

Adora Poblete Delos Santos 
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แผนภูมคิะแนนเฉลีย่ตามหัวข้อการประเมนิ

Adora Poblete Delos Santos

พดูเสยีงดงั ชดัเจน เป็นกนัเองกบันกัเรียน แต่งกายเรียบรอ้ยสภุาพ

สรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอน อธิบายเนือ้หาในบทเรียนชดัเจน กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม

การใชส้ื่อการสอนท่ีน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วม ตรงต่อเวลา

สอดแทรกคณุธรรม ประสทิธิภาพในการสอนออนไลน์ ค่าเฉลี่ยรวม
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แผนภูมแิสดงผลตามหัวข้อการประเมนิ(ร้อยละ)

Adora Poblete Delos Santos

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ
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การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด  

ที่ไมผานการประเมินผลการสอนระหวางเทอมการศึกษาของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 

 
      

ตารางท่ี 2: สรปุผลคะแนนประเมิน Mr. Nabil Sarwar 

ผูรับการประเมิน  Nabil Sarwar 

• กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนตอการปฏิบัติการสอนของครูชาวตางชาติ ซ่ึงสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. บุคลิกภาพ 

1.1 พูดเสียงดัง ชัดเจน ใชภาษา

ถูกตองและเหมาะสม 

30.40 43.90 25.00 0.70 0.00 4.04 มาก 

1.2 เปนกันเองกับนักเรียนและเอา

ใจใสอยางท่ัวถึง 
25.70 43.90 26.40 4.10 0.00 3.91 มาก 

1.3 แตงกายสุภาพ เรยีบรอย และ

เหมาะสมกับความเปนคร ู
55.40 33.80 10.10 0.70 0.00 4.44 มากท่ีสุด 

2. การจัดการเรียนการสอน 

2.1 ควบคุมช้ันเรียนและสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนไดด ี

21.60 40.50 29.10 6.80 2.00 3.73 มาก 

2.2 อธิบายเน้ือหาในบทเรียนชัดเจน

และเขาใจงาย 
20.30 30.40 38.50 10.10 0.70 3.59 มาก 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมกับเน้ือหาในบทเรียนและ

มีความหลากหลาย 

20.90 38.50 34.50 5.40 0.70 3.74 มาก 

2.4 มีการใชสื่อการสอนท่ี

หลากหลายและนาสนใจ 
17.60 36.50 36.50 8.10 1.40 3.61 มาก 

2.5 กระตุนใหผูเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  
23.60 35.10 27.70 12.20 1.40 3.68 มาก 

2.6 มีความตรงตอเวลาในการสอน 68.90 24.30 10.00 0.00 0.00 4.62 มากท่ีสุด 

2.7 สอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรมในขณะท่ีสอน 
18.90 26.40 37.80 11.50 5.40 3.42 มาก 

3. ประสิทธิภาพในการจัดการเรยีน

การสอนออนไลน 
28.40 33.10 28.40 8.10 2.00 3.78 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.87 มาก 
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สรกฤช  จันทรคณา 

 
                                                                                                                         

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  

  

 

ภาพท่ี 3: แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยตามหัวขอการประเมิน Nabil Sarwar 

 

ภาพท่ี 4: แผนภูมิแสดงผลตามหัวขอการประเมิน(รอยละ) Nabil Sarwar 
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Nabil Sarwar

พดูเสยีงดงั ชดัเจน เป็นกนัเองกบันกัเรียน แต่งกายเรียบรอ้ยสภุาพ
สรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอน อธิบายเนือ้หาในบทเรียนชดัเจน กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
การใชส้ื่อการสอนท่ีน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วม ตรงต่อเวลา
สอดแทรกคณุธรรม ประสทิธิภาพในการสอนออนไลน์ ค่าเฉลี่ยรวม
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แผนภูมแิสดงผลตามหัวข้อการประเมนิ(ร้อยละ)

Nabil Sarwar

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ
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การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด  

ที่ไมผานการประเมินผลการสอนระหวางเทอมการศึกษาของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด 

 
      

ตารางท่ี 3: สรุปผลคะแนนประเมิน Mrs. Obaid Ur Rahman 

ผูรับการประเมิน  Obaid Ur Rahman 

• กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนตอการปฏิบัติการสอนของครูชาวตางชาติ ซ่ึงสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. บุคลิกภาพ 

1.1 พูดเสียงดัง ชัดเจน ใชภาษา

ถูกตองและเหมาะสม 

52.50 36.70 8.50 1.70 0.60 4.39 มากท่ีสุด 

1.2 เปนกันเองกับนักเรียนและเอา

ใจใสอยางท่ัวถึง 
66.10 26.60 5.60 0.60 1.10 4.56 มากท่ีสุด 

1.3 แตงกายสุภาพ เรยีบรอย และ

เหมาะสมกับความเปนคร ู
68.90 23.70 7.30 0.00 0.00 4.62 มากท่ีสุด 

2. การจัดการเรียนการสอน 

2.1 ควบคุมช้ันเรียนและสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนไดด ี

46.90 37.90 11.90 2.30 1.10 4.27 มากท่ีสุด 

2.2 อธิบายเน้ือหาในบทเรียนชัดเจน

และเขาใจงาย 
35.60 40.70 19.80 3.40 0.60 4.07 มาก 

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมกับเน้ือหาในบทเรียนและ

มีความหลากหลาย 

41.80 40.10 16.90 1.10 0.00 4.23 มากท่ีสุด 

2.4 มีการใชสื่อการสอนท่ี

หลากหลายและนาสนใจ 
36.20 37.90 22.00 3.40 0.60 4.06 มาก 

2.5 กระตุนใหผูเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  
49.70 32.80 15.30 1.70 0.60 4.29 มากท่ีสุด 

2.6 มีความตรงตอเวลาในการสอน 68.40 28.80 2.80 0.00 0.00 4.66 มากท่ีสุด 

2.7 สอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรมในขณะท่ีสอน 
28.80 27.10 36.70 5.60 1.70 3.76 มาก 

3. ประสิทธิภาพในการจัดการเรยีน

การสอนออนไลน 
33.90 34.50 27.70 4.00 0.00 3.98 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.26 มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 5: แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยตามหัวขอการประเมิน 

Obaid Ur Rahmam 
 

 

ภาพท่ี 6: แผนภูมิแสดงผลตามหัวขอการประเมิน(รอยละ) 

OBAID UR RAHMAM 
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มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ
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5. ทฤษฎกีางปลา  

        ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) 

แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมด

ที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible cause) แผนผังสาเหตุและผล มักใชชื่อวา “แผนภูมิ

กางปลา (Fish bone diagram)” เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกาง (ลลัลดา 

ชมโฉม,2559) 

 เม่ือไรจึงจะใชแผนภูมิกางปลา  

  1)  เม่ือตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา  

  2)  เมื่อตองการทำการศึกษา ทำความเขาใจ หรือทำความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ 

เพราะวาโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเทานั้น แตเม่ือมีการทำผังกางปลาแลว 

จะทำใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอ่ืนไดงายข้ึน  

  3)  เมื่อตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจ

ในปญหาของกลุมซ่ึงแสดงไวท่ีหัวปลา 

 วิธีการสรางแผนภูมิสาเหตุและผลหรือผังกางปลา สิ่งสำคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทำ     

เปนทีม เปนกลุม โดยใชข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้  

  1) กำหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา  

  2) กำหนดกลุมปจจัยท่ีจะทำใหเกิดปญหานั้นๆ 

  3) ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแตละปจจัย  

  4) หาสาเหตุหลักของปญหา  

  5) จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ  

  6) ใชแนวทางการปรับปรุงท่ีจำเปน  

 การกำหนดปจจัยบนกางปลา  

 เราสามารถที่จะกำหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แตตองมั่นใจวากลุมที่เรากำหนดไวเปนปจจัยนั้น

สามารถท่ีจะชวยใหเราแยกแยะและกำหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล                

โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสูการแยกแยะสาเหตุตาง ๆ 

ซ่ึง 4M 1E นี้มาจาก 

  M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร  

  M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอำนวยความสะดวก  

  M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในกระบวนการ  
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  M - Method กระบวนการทำงาน  

  E - Environment อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศการ - ทำงาน  

 การกำหนดหัวขอปญหาท่ีหัวปลา  

 การกำหนดหัวขอปญหาควรกำหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซ่ึงหากเรากำหนดประโยค

ปญหานี้ไมชัดเจนตั้งแตแรกแลว จะทำใหเราใชเวลามากในการคนหา สาเหตุ และจะใชเวลานานใน    

การทำผังกางปลา การกำหนดปญหาท่ีหัวปลา เชน อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการทำงานของคนท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราตนทุนตอสินคาหนึ่งชิ้น เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา ควร

กำหนดหัวขอปญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะไดกางปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ

ถาม ทำไม ทำไม ทำไม ในการเขียนแตละกางยอย ๆ 

 แผนภูมิกางปลาประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 

 สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา สวนสาเหตุ (Causes) 

จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 1) ปจจัย(Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา(หัวปลา) 2) สาเหตุ

หลัก 3) สาเหตุยอยซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของ                

กางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone 

diagram) คือการใสชื ่อของปญหาที่ตองการวิเคราะหลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ                

โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใสชื่อของปญหายอย ซึ่งเปนสาเหตุของปญหา

หลัก 3-6 หัวขอ โดยลากเปนเสนกางปลา (sub-bone) ทำมุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลาแตละเสน

ใหใสชื่อของสิ่งที่ทำใหเกิดปญหานั้นขึ้นมา ระดับของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก ถาปญหานั้น

ยังมีสาเหตุที ่เปนองคประกอบยอยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไป             

มากที่สุด 4-5 ระดับ เมื ่อมีขอมูลในแผนภูมิที ่สมบูรณแลว จะทำใหมองเห็นภาพขององคประกอบ

ท้ังหมด ท่ีจะเปนสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

6. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการเรียนรูจากการปฏิบัติแนวคิด Action Learning  

 ในสถานการณปจจุบันตองมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอยางตอเนื่องและ

มีวิธีการรูปแบบใหมๆเกิดข้ึนอยูเสมอ ท้ังนี้ก็เพ่ือสรางการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพ

ท่ีดียิ่งข้ึนอันเนื่องมาจากประสบการณของแตละบุคคลเพ่ือใหเกิดความสำเร็จตอองคกร การทำงานเปน

ทีม ความคลองตัวรวดเร็ว โดยรูปแบบของการเรียนรูที่ไดรับการยอมรับวาสามารถสรางใหผูเรียนรู            

เกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล วิธีการหนึ่งคือการเรียนรูท่ีเรียกวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(Action Learning) ซึ ่งเปนวิธีการหนึ ่งที ่ไดร ับการยอมรับอยางแพรหลาย สามารถเปนแนวทาง                 

การคนหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการการสอนของครูตางประเทศ (วีระวัฒน 

ปนนิตามัย, 2559) 
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 การเรียนรู (Learning) หมายถึงกระบวนการเรียนรูที ่ตอเนื ่องกันของกลุ มคนเล็ก ๆ เพ่ือ

รวมกันขบคิดแลกเปลี่ยนแบงปนความรูและประสบการณแนวคิดใหมๆ ทำความเขาใจรวมกันพัฒนา

แกไขปญหาที่แทจริงเกี่ยวกับงานและนำไปลงมือปฏิบัติการแกไขปญหาจริงโดยลักษณะเฉพาะของ             

การเรียนรูจากการปฏิบัต ิ(Action Learning) มีดังนี้ 

 1) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทำงาน คือ การเรียนรูที ่มีการนำปญหาใน            

การทำงานมาเปนโจทยในการเรียนรู อีกทั้งตองมีการคิดหาวิธีในการแกปญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะ 

เปนประโยชนตอท้ังผูเรียนรูเองและองคกรดวย 

 2) เปนการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น คือ การเรียนที่ตองมีการประชุม

ระดมสมองเพ่ือหาวิธีการท่ีดีและเหมาะสมในการดำเนินการเนื่องจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงาน

ยอยท่ีมีสมาชิกจำนวนหนึ่งท่ีตองมีการทำงานรวมกัน 

 3) เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานวิจารณและแนะนำคือการเรียนรูที่ตองมีการเสนอแนะและ

ใหขอคิดเห็นเมื่อมีการดำเนินการปฏิบัติและอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของการ

ดำเนินการ 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติมีสมการของการเรียนรูดังนี ้

   L = P + Q + R + I + R  

  L คือ Learning การเรียนรู 

  P คือ Programmed instruction ความรูเดิมท่ีเคยรับรูมาแลว 

  Q คือ Questioning การสอบถามมุมมองท่ีไดจากการซักถาม 

  R คือ Reflection การคิดใครครวญ 

  I  คือ Implementation การดำเนินการแกไขการทดลองเพ่ือเรียนรู 

 สามารถสรุปไดวาการเรียนรูจากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการนำความรูเดิมมาเปน

แนวทางรวมกับการตั้งคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวจึงคิดใครครวญสะทอนผลออกมาเพื่อนำไปปฏิบัติ              

หรือทดลองปฏิบัติ องคประกอบสำคัญในการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงประกอบดวย 6 องคประกอบ 

คือ 

1) ปญหา (Problem)  

 จากการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวตางชาติ พบปญหา การสอนภาษาอังกฤษของครู              

ชาวตางประเทศที่ไมมีคุณภาพ และทักษะในการสอน รวมถึงประสบการณการสอนของครูชาว

ตางประเทศ จากปญหานี้กลุมเรียนรูจากการปฏิบัติจึงไดพัฒนา โดยการคิดวิเคราะหรวมกันระหวาง

หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูชาวตางประเทศ ครูไทย นักเรียน และตัวแทนของบริษัท ชีวานันท กรุป 
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จำกัด และปรับปรุงคุณภาพในการสอนของครูชาวตางประเทศ เพ่ือแกปญหาการไมผานการประเมินผล

การสอนระหวางเทอมรวมไปถึง การตองเปลี่ยนครูชาวตางชาติในระหวางเทอมการศึกษาบอยครั้ง 

2) กลุมการเรียนรู 

 กลุมกิจกรรมในการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและ

ทักษะในการสอนของครูชาวตางชาติ ซึ่งตองคัดเลือกสมาชิกกลุมการเรียนรู ที ่มีสวนเกี่ยวของให

ครอบคลุมหลายฝายทั้งฝงผูใหบริการไดแกครูชาวตางชาติของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ผูประสานงาน

บริษัท และฝงผูรับบริการ ไดแก นักเรียน ครูหัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทยในหมวดภาษาอังกฤษ 

3) กระบวนการตั้งคำถามและการไตรตรอง 

 วิเคราะหหาสาเหตุปญหาและแนวทางรวมกันโดยจะมีกระบวนการตั้งคำถามและการคิด

ใครครวญความคิดและการฟงพิจารณาถึงเปาหมายในการเพิ ่มประสิทธิภาพในการสอนของ                      

ครูชาวตางชาติ โดยนำผลการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือพิจารณาให

ถองแทในความเปนไปได 

4) แนวทางแกไข 

 เมื่อไดแนวทางแกไขที่ตรงกับสาเหตุของปญหาแลวจึงนำมาวางระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ               

ในการสอนของครูชาวตางชาติ เพื่อใหครอบคลุมทุกมิติโดยเสนอผูมีอำนาจและผูเกี่ยวของดำเนินการ

เพ่ือนำไปปฏิบัติและใชประโยชนไดจริง  

5) การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 เพ่ือใหการสอนครูชาวตางชาติมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะ และประสบการณ จะไดรับการ

ติดตามอยางตอเนื่องสม่ำเสมอโดยผูรับผิดชอบโดยตรงโดยกลุมจะมีการติดตามการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

จริงจัง  

6) ผูอำนวยการกลุม (Action Learning Coach)  

 ผูอำนวยการกลุมจะเปนผูคอยกระตุนใหกลุมไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง สามารถ

กำหนดแนวทางการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูชาวตางชาติ วิถีดูการอภิปราย

ของกลุมกระตุนใหกลุมไดขอสรุปรวมกันเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพดังกลาว 
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7. ผลการศึกษา 

 

 
 

 

ตารางท่ี 4: สรุปผลการพบปะ 3 ครั้ง 

ตารางแสดงการดำเนินงานการประชุมเพ่ือแกไขปญหา ครั้งท่ี 1 (4 มีนาคม 2564) 

การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

1 

4/3/2564 

1. ประธานการประชุมแนะนำและอธิบายให 

ผู เข าประชุมรับทราบถึงวัตถุประสงคและ

ขอบเขตของการดำเนินงาน 

ผูเขารวมประชุมไดทราบถึงรายละเอียดของ

โครงงานวิจัย และพรอมท่ีจะใหความรวมมือ

กับเจาของโครงงาน 

2. ที ่ประชุมได ทำการพูดคุยและคัดเล ือก

ประเด็นสำคัญท่ีจะทำการแกไขปญหา 

ไดสรุปประเด็นปญหาสำคญัท่ีตองไดรับการ

แกไข 

3. ประธานไดโนมนาวใหผ ู  เข าร วมประชุม

รวมกันแจงปญหาที ่พบในการสอนของครู

ตางชาติอยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมา เพ่ือ

สะท อนถ ึงป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นอย างแท จริง  

ประกอบไปดวย หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ  

ครูไทย ครูชาวตางชาติ และตัวแทนนักเรียน 

ไดสรุปหัวขอปญหาสำคญัท่ีเกิดข้ึนในการสอน

แบงเปน 3 หัวขอ ดังน้ี 

1. คุณภาพของครูตางชาต ิ

- ขาดเทคนิคการสอน 

- ขาดประสบการณ 

- จิตวิทยาในการสอนยังไมดีพอ 

- ไมไดจบครโูดยตรง 

- ขาดความเขาใจธรรมชาติเด็กไทย 

- สำเนียงไมชัด 

- ครูตางชาติขาดความเขาใจในหลกัสูตรของ

ภาพท่ี 7:  แผนภูมิกางปลาแสดงผลการวิเคราะห

สาเหตุรากของปญหา (Root Cause Analysis)
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การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

โรงเรียน 

2. ปจจัยดานสื่อการสอน 

- ตองปรับตัวกับการสอนออนไลน 

- ใชสื่อการสอนนอยเกินไป 

- ขาดคุณภาพในการผลิตสื่อการสอน 

3. ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอคณุภาพการสอน 

- ขาดการประสานงานกับครไูทย 

- ขาดความเขาใจระบบราชการไทย 

- การปรับตัวเขากับประเทศใหม 

4.ปจจัยดานสถานท่ี (หองเรียน) 

- ขาดเครื่องคอมพิวเตอร 

- ขาดเครื่องโปรเจคเตอร 

 4. ประธานไดสรุปประเด็นปญหาที ่ไดร ับฟง

จากผู เขารวมประชุม และแจงใหผู เขารวม

ประชุมนำประเด็นปญหาไปคิดหาทางแกไข

ปญหาเบื้องตน และนำมาหารือในการประชุม

ครั้งถัดไป 

ผูเขารวมประชุมทุกคนไดรับมอบหมายงานท่ี

จะตองสรุป เพ่ือเขารวมประชุมในครั้งถัดไป 

 
ตารางแสดงการดำเนินงานการประชุมเพ่ือแกไขปญหา ครั้งท่ี 2 (11 มีนาคม 2564) 

การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

2 

11/3/2564 

1. ประธานไดเปดการประชุมดวยการสอบถาม

ความคืบหนาของวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ ้นใน

การสอนของครูต างชาติไดที ่มอบหมายให

ผู เขารวมประชุมไดนำกลับไปชวยกันคิดหา

วิธ ีการแกไขปญหาและนำกลับมาประชุม

รวมกันเพ่ือหาแนวทางการแกปญหา 

ไดสรุปวิธีแกไขปญหาเบ้ืองตนจากท่ีประชุม

ตามท่ีไดรับมอบหมายไปตามหัวขอ ดังน้ี 

1. คุณภาพของครูตางชาต ิ

1.1  ขาดเทคนิคการสอน 

- แจกแจกจุดออนท่ีตองพัฒนาใหกับครูแตละ

ทานเปนรายบุคคล เพ่ือใหทำการปรับปรุงและ

พัฒนาในเบ้ืองตน 

- ครูตางชาติตองทำการวิเคราะหจุดออนและ

คนควาเทคนิคตางๆเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาพัฒนา

ตนเอง 

- ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำในดานเทคนิคการสอน

เพ่ิมเตมิ 

- จัดหาวิทยากรท่ีมีความรูมาชวยทำ 

Workshop เพ่ือปรบัปรุง 

- คัดเลือกครตูางชาติท่ีมีความสามารถดีเขาสู

บริษัท โดยคดัเลือกจากโปรไฟลท่ีดี เพ่ือ
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แกปญหาในระยะยาว 

1.2 ขาดประสบการณ 

- รองขอใหครูพ่ีเลี้ยงชวยใหคำแนะนำและให 

ความชวยเหลือกับครูตางชาติท่ีอาจยังขาด

ประสบการณในการสอน 

- คัดเลือกครูท่ีมีประสบการณในการสอนเขา

มา เพ่ือแกปญหาในระยะยาว 

1.3 จิตวิทยายังในการสอนไมดีพอ 

- ครูตางชาติตองวิเคราะหจดุบกพรองของ

ตนเอง คนควาขอมูลและขอขอช้ีแนะจาก

ผูเช่ียวชาญ เพ่ือปรับปรุงจิตวิทยาในการสอน

ของตนเอง 

1.4 ไมไดจบครูโดยตรง 

- กำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครูชาวตางชาติ

ของบริษัทใหชัดเจน ตองจบการศกึษาดานการ

สอนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

1.5 ขาดความเขาใจธรรมชาติเด็กไทย 

- ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำเก่ียวกับภาพรวมและ

ธรรมชาติของนักเรยีนไทยใหกับครูตางชาติ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความตางของ

วัฒนธรรม 

1.6 สำเนียงไมชัด 

- แนะนำใหครูตางชาติใชสื่อดิจติอลท่ีเปน

ภาษาอังกฤษสำเนียงมาตรฐานสากลมาชวยใน

การสอนมากข้ึน 

- ครูตางชาติตองพัฒนาสำเนียงของตนเองให

เปนมาตรฐานสากลมากข้ึน เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถในการสอนของตนเอง 

- ทางบริษัทกำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครู

ตางชาติท่ีมีสำเนียงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือ

ปองกันปญหาในระยะยาว 

2. ปจจัยดานสื่อการสอน 

2.1 ขาดความเช่ียวชาญในการสอนออนไลน 

- ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำเทคนิคในการสอน

ออนไลนเพ่ิมเติม 
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การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

- ครูตางชาติตองฝกฝนเทคนิคการสอนและการ

สื่อการสอนออนไลนตางๆ เพ่ือใหเกิดความ

เช่ียวชาญ 

- บริษัทกับครูตางชาต ิรวมกันพัฒนารูปแบบ

และเน้ือหาท่ีเหมาะสมมากข้ึนสำหรับการสอน

ออนไลน 

2.2 ใชสื่อการสอนนอยเกินไป 

- แนะนำใหครูตางชาติใชสื่อการสอนท่ีมีความ

นาสนใจมาชวยในการจูงใจนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมเตมิจากการสอนในรูปแบบปกต ิ

2.3 ขาดคุณภาพในการผลติสื่อการสอน 

- แนะนำใหครูตางชาติคนควาขอมูลท่ีนาสนใจ

จากสื่อตางๆ เพ่ือนำขอมลูมาผลติสื่อการสอนท่ี 

มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และชวยให

นักเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน 

3. ปจจัยอ่ืนๆท่ีอาจสงผลตอความสามารถใน

การสอน 

3.1 การประสานงานกับครูไทย 

- แนะนำใหครูตางชาติปรบัตัวและสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับครไูทย เพ่ือความราบรื่น

และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

- ทางบริษัทมีการจางบุคลากรท่ีสามารถ

ประสานงานไดเขามาชวยในการประสานงาน

ในชวงเวลาท่ีตองการความราบรื่น 

3.2 ขาดความเขาใจระบบราชการไทย 

- แนะนำใหครูตางชาติทำความเขาใจข้ันตอน

การทำงานและขอจำกัดของระบบราชการไทย 

- ผูประสานงานของบริษัทชวยในการงาน

ประสานงานเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดความยุงยาก

ในการประสานงาน 

3.3 ปญหาการปรับตัวเขากับประเทศใหม 

- ทางบริษัทชวยดูแลสภาพความเปนอยู 

แนะนำสิ่งท่ีจำเปน และวัฒนธรรมไทย เพ่ือ

ชวยครูตางชาติในการปรับตัวในระยะแรก 

- รองขอใหครูพ่ีเลี้ยงชวยแนะนำขอมูลเพ่ิมเติม

เพ่ือชวยในการปรับตัวใหกับครูตางชาติ 
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การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

4.ปจจัยดานสถานท่ี (หองเรียน) ท่ีไมมสีื่อการ

สอน 

- ทางบริษัทชวยสนับสนุนโนตบุคและเครื่อง

โปรเจคเตอรใหครูใชในการสอนในหองเรียน 

2. ประธานไดขอความเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือ

สรุปแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือพัฒนา

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาใหเปนรูปธรรมมาก

ข้ึน 

2.ท่ีประชุมไดสรุปแนวทางแกไขปญหา และ 

ทำการแบงระยะของการแกปญหาออกเปน    

3 ระยะ คือ 1.ระยะสั้น ท่ีทำและวัดผลไดใน

ระยะเวลาสั้น ๆ และไมมีคาใชจายหรือมีนอย 

2.ระยะกลาง เพ่ือชวยแกไขปญหาท่ีการแกไข

เบ้ืองตนอาจไมสามารถจัดการได และ 3.ระยะ

ยาว เปนการแกไขในเชิงนโยบายของบริษัท 

เพ่ือแกไขและปองกันปญหาในระยะยาว 

3. ประธานไดสรปุผลการวางแนวทางการแกไข

ปญหา และรวมกันออกความเห็นเพ่ือวาง

แผนการดำเนินงาน ไดผลดังน้ี 

1. แนวทางการแกไขปญหาระยะสั้นท่ีทำไดงาย

และสามารถทำไดทันที ใหเริม่ดำเนินการไดเลย 

ทำการวัดผลและประเมินผลของการแกไข

ปญหา สรุปผลลัพท และนำมาประชุมในวันท่ี 

7/4/64 เพ่ือพัฒนาแนวทางตอไป 

2. แนวทางการแกไขปญหาในระยะกลาง   

ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการวางแผนงาน เพ่ือ

พัฒนาใหสามารถนำไปใชปฏิบัติงานจริงไดใน

เทอมการศึกษาถัดไป 

3. แนวทางการแกไขปญหาระยะยาว จะทำ

การประเมินผลการแกไขปญหาระยะสั้น-กลาง 

และตดัสินวาจะดำเนินการหรือไม หลังจบป

การศึกษา 2564 

 
ตารางแสดงการดำเนินงานการประชุมเพ่ือแกไขปญหา ครั้งท่ี 3 (7 เมษายน 2564) 

การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

3 

7/4/2564 

ประธานเริ่มการประชุมดวยการสอบถามความ

คืบหนาและผลลัพทในการนำแนวทางแกไข

ปญหาระยะสั้นไปเริ่มปฏิบัติจริง   

ผ ู  เข าร วมประช ุมได ทำการรายงานความ

คืบหนาของการนำเอาแนวทางการแกไขปญหา

ระยะสั้นไปปฏิบัติ โดยในภาพรวมถือวาเปนไป

ในทิศทางที ่ดีขึ ้น ปญหาบางอยางไดรับการ

แกไขแลว แตบางอยางยังตองไดรับการพัฒนา

ใหดีข้ึน 

หลังจากไดทราบความคืบหนาของการนำแนว

ทางการแกไขปญหาไปใชงานจริง ประธานได

ท่ีประชุมไดระดมสมองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

แนวทางการแกไขปญหาระยะสั้นที ่ไดนำไป
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ชักชวนใหที่ประชุมระดมสมองเพื่อสรุปหาขอดี 

ข อเส ีย จุดที ่ควรพัฒนาและปร ับปร ุงแนว

ทางการแกไขปญหาหลังผานการปฏิบัต ิจริง

มาแลว เพ่ือนำกลับไปปฏิบัติตอ 

ปฏิบัติจริงไปแลวใหดีขึ้น ในสวนที่ยังเห็นผล

นอยไดมีการออกความเห็นเพื่อปรับปรุง และ

ในขอท่ีเห็นผลดีแลว มีความเห็นใหปฏิบัติตอไป 

และทำการวัดผลอีกครั้งในชวงสองสัปดาหแรก

ของภาคเรียนใหม ในป2564 

ประธานใหขอมูลและความคืบหนาเกี ่ยวกับ

แนวทางแกไขปญหาระยะกลาง และระยะยาว

ใหกับท่ีประชุมรับทราบขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานแจงที่ประชุมวาทางบริษัทไดเริ่มมีการ

จัดทำแผนงานสำหรับพัฒนาแนวทางการแกไข

ปญหาในระยะกลาง โดยเร ิ ่มม ีการคัดสรร

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตรงตามกับหัวขอปญหา

ที่ตองรับการแกไขและพัฒนา คาดวาจะแลว

เสร็จและเริ่มนำมาใชปฏิบัติจริงไดในชวงทอม

การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา2564  และการ

แกไขปญหาระยะยาวที่เนนไปทางนโยบายการ

เพิ่มคุณภาพในการจัดหาครูตางชาติรายใหม 

จะตองทำการตัดสินใจอีกครั ้งวาจะตองทำ

หรือไม หลังการประเมินผลการแกปญหาระยะ

สั้น-กลาง วาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

จริงหรือไม 

ประธาน หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทย 

นักเรียน ครูตางชาติ ตัวแทนบริษัทไดสรุป

แนวทางในการแกไขปญหาทั ้ง 3 ระยะ คือ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ดังตอไปนี้ เพ่ือ

นำไปแกไขปญหาจริง และไดรับความรวมมือ

จากกลุม คือ 

1.ครูชาวตางชาตินำแนวทางทั ้ง 3 ระยะไป

แกไขปญหาการสอนเพ่ือพัฒนาใหดีข้ึน 

2.หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษชวยควบคุม และ

ติดตามผลการแกไขปญหา 

3. เด ็กน ัก เร ียน ให ความร  วมม ือในการ

ประเมินผลการสอนครั้งตอไป 

4.คร ูไทย ชวยใหคำแนะนำ และใหความ

ชวยเหลือครูตางชาต ิในการแกไขปญหา 

5. ตัวแทนบริษัท ชวยประสานงานในการ

ทำงานของครูตางชาติและสนับสนุนเครื่องมือ

ในการสอนทุกดานท่ีครูตางชาติตองการ 

 

(แนวทางระยะสั้น)  

ขาดเทคนิคการสอน 

- แจกแจกจุดออนที่ตองพัฒนาใหกับครูแตละ

ทานเปนรายบุคคล เพื่อใหทำการปรับปรุงและ

พัฒนาในเบ้ืองตน 

- ครูตางชาติตองทำการวิเคราะหจุดออนและ

คนควาเทคนิคตางๆเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนา

ตนเอง 

- ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำในดานเทคนิคการสอน

เพ่ิมเติม 

 ขาดประสบการณ 

- รองขอใหครูพ่ีเลี้ยงชวยใหคำแนะนำและให 

ความชวยเหลือกับครูตางชาติที ่อาจยังขาด

ประสบการณในการสอน 

จิตวิทยายังในการสอนไมดีพอ 

- ครูตางชาติตองวิเคราะหจุดบกพรองของ

ตนเอง คนควาขอมูลและขอขอชี ้แนะจาก

ผูเช่ียวชาญ 
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ผลการศึกษา เอากลับไปแกไขปญหาแลวดีข้ึน

ทำใหครูชาวตางประเทศของบริษัท  

ชีวานันท กรุป จำกัด ผานการประเมินการสอน 

 

 ขาดความเขาใจธรรมชาติเด็กไทย 

- ครูพี่เลี้ยงใหคำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมและ

ธรรมชาติของนักเรียนไทยใหกับครูตางชาติ 

เพ ื ่อให  เก ิดความเข าใจถ ึงความต างของ

วัฒนธรรม 

สำเนียงไมชัด 

- แนะนำใหครูตางชาติใชสื ่อดิจิตอลที ่เปน

ภาษาอังกฤษสำเนียงมาตรฐานสากลมาชวยใน

การสอนมากข้ึน 

- ครูตางชาติตองพัฒนาสำเนียงของตนเองให

เปนมาตรฐานสากลมากขึ ้น เพื ่อพัฒนาขีด

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส อ น ข อ ง ต น เ อ ง 

 ปจจัยดานสื่อการสอน 

 ขาดความเชี ่ยวชาญในการสอนออนไลน 

- ครูพี ่เลี ้ยงใหคำแนะนำเทคนิคในการสอน

ออนไลนเพ่ิมเติม 

- ครูตางชาติตองฝกฝนเทคนิคการสอนและการ

สื ่อการสอนออนไลนตางๆ เพื ่อใหเกิดความ

เช่ียวชาญ 

ใชสื่อการสอนนอยเกินไป 

- แนะนำใหครูตางชาติใชสื่อการสอนที่มีความ

นาสนใจมาชวยในการจูงใจนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมเติมจากการสอนในรูปแบบปกต ิ

 ขาดคุณภาพในการผลิตสื่อการสอน 

- แนะนำใหครูตางชาติคนควาขอมูลที่นาสนใจ

จากสื่อตางๆ เพ่ือนำขอมูลมาผลิตสื่อการสอนท่ี 

มีคุณภาพเพื่อเพิ ่มความนาสนใจ และชวยให

นักเร ียนเกิดความเขาใจบทเรียนไดง ายข้ึน 

 ปจจัยอื่นๆที่อาจสงผลตอความสามารถใน

การสอน 

 การประสานงานกับครูไทย 

- แนะนำให คร ูตางชาต ิปร ับต ัวและสร าง

ความสัมพันธที่ดีกับครูไทย เพื่อความราบรื่น

และสร  า งบรรยากาศท ี ่ ด ี ในการทำงาน 

- ทางบร ิษ ัทม ีการจ างบ ุคลากรที ่สามารถ
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ประสานงานไดเขามาชวยในการประสานงาน

ในชวงเวลาท่ีตองการความราบรื่น 

 ขาดความเขาใจระบบราชการไทย 

- แนะนำใหครูตางชาติทำความเขาใจขั้นตอน

การทำงานและขอจำกัดของระบบราชการไทย 

- ผู ประสานงานของบริษ ัทชวยในการงาน

ประสานงานเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดความยุงยาก

ในการประสานงาน 

ปจจัยดานสถานที่ (หองเรียน) ที่ไมมีสื่อการ

สอน 

- ทางบริษัทชวยสนับสนุนโนตบุคและเครื่อง

โปรเจคเตอรใหครูใชในการสอนในหองเรียน 

 (แนวทางระยะกลาง)  

ขาดเทคนิคการสอน 

- จ ั ดหาว ิ ทยากรท ี ่ ม ี คว ามร ู  ม าช  วยทำ 

Workshop เพ่ือปรับปรุง 

ปจจัยดานสื่อการสอน 

- บริษัทกับครูตางชาติ รวมกันพัฒนารูปแบบ

และเนื้อหาที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับการสอน

ออนไลน 

 (แนวทางระยะยาว) 

ขาดเทคนิคการสอน 

- คัดเลือกครูตางชาติที่มีความสามารถดีเขาสู

บร ิษ ัท โดยคัดเล ือกจากโปรไฟลท ี ่ด ี  เ พ่ือ

แกปญหาในระยะยาว 

ขาดประสบการณ 

- คัดเลือกครูท่ีมีประสบการณในการสอนเขามา 

เพ่ือแกปญหาในระยะยาว 

ไมไดจบครูโดยตรง 

- กำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครูชาวตางชาติ

ของบริษัทใหชัดเจนตองจบการศึกษาดานการ

สอนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

สำเนียงไมชัด 

- ทางบริษัทกำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครู

ตางชาติที ่มีสำเนียงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือ

ปองกันปญหาในระยะยาว 
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การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด  
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การพบปะคร้ังท่ี การดำเนินงาน (Fine Tuning) ผลท่ีไดรับ 

ผลการศึกษา เอากลับไปแกไขปญหาแลวดีข้ึน 

คือ ทำใหการสอนของครูชาวตางชาติมีคุณภาพ

ในการสอนมากขึ้น ทำใหผานการประเมินการ

สอน และบรรลุเปาหมายตามที ่บริษัทตั ้งไว 

และสามารถชวยยกระดับความร ู ทางดาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งทางดานการฟง 

การพูด การอาน การเขียน  

(โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม, 2564) 

8. สรุปการดำเนินการเรียนรูจากการปฏิบัติ ขอเสนอแนะ และการสะทอนบทเรียนของ

สมาชิก 

 การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใตกำกับของ บริษัท ชีวานันท 

กรุป จำกัด ที่ไมผานการประเมินผลการสอนระหวางเทอมการศึกษา โดยนำผูปฏิบัติหนาที่จริงและ              

ผูไดรับผลกระทบมาประชุมกลุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการแกปญหาการไมผานการประเมินการสอน

ของครูตางประเทศ เพื่อวางแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูตางชาติ โดยมี

การวางแนวทางแกไขปญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อแกปญหา ทั้งปญหาเรงดวนท่ี

ตองเรงดำเนินการแกไข และวางแนวทางการแกไขปญหาระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน 

 ผลการศึกษาคนควาการเรียนรู จากการปฏิบัติเพื ่อแกปญหาครูชาวตางประเทศภายใต         

กำกับของ บริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ที่ไมผานการประเมินผลการสอนระหวางเทอมการศึกษา               

พบประเด็นปญหาที่สำคัญ นอกจากคุณภาพของตัวครูตางชาติแลว ยังพบปญหาเกี่ยวกับสื่อการสอน

และการประสานงาน ซ่ึงในอดีตท่ีผานมายังไมเคยมีการใหความสำคัญกับประเด็นปญหาเหลานี้มากนัก 

การประชุมกลุมเพื่อระดมความคิดในการแกปญหาและหาสาเหตุของปญหา การดำเนินการ รวมถึง

เสนอแนะแนวทางในการแกไข จึงถือวามีความสำคัญและชวยในการปรับปรุงคุณภาพการสอนของครู

ตางชาติไดเปนอยางมาก 

 จากการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อแกปญหาไดขอสรุปที่ตรงกันของกลุมสมาชิกวาครูชาว

ตางประเทศตองมีการทำงานที่ประสานงานกันกับหัวหนาหมวดภาษาอังกฤษและตัวแทนของบริษัท             

ชีวานันท กรุป จำกัด ทางกลุมจึงมีการใหกรรมการผูจัดการ บริษัท ชีวานันท กรุปจำกัด บรรยายเพ่ือ

สรางความเขาใจในการแกปญหาตาง ๆ ของการสอน  ทั้งนี้ระหวางการบรรยายไดเปดโอกาสใหมี            

การซักถามเพ่ือความเขาใจท่ีมากข้ึนดวย ซ่ึงเปนวิธีการแกไขปญหาท่ียังไมเคยทำมากอนในอดีต 
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 ผลของการแกปญหา คือ ทำใหผานการประเมินการสอนเนื่องจากครูตางชาติมีการพัฒนา            

การสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพมากขึ้น ทำใหเด็กนักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น และการฟง 

การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน โดยใชแนวทางดังนี้  

(แนวทางระยะส้ัน)  

 บริษัท หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทย นักเรียน และครูตางชาติไดรวมมือกันในการแกไข

ปญหาดานตาง ๆ และท่ีสำคัญสามารถแกไขปญหาไดอยางทันที และใชงบประมาณไมมาก เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการสอนของครูชาวตางชาติใหบรรลุเปาหมายท่ีทางกลุมวางไว ดังตอไปนี้ 

 1. ขาดเทคนิคการสอน 

  - แจกแจกจุดออนที่ตองพัฒนาใหกับครูแตละทานเปนรายบุคคล เพื่อใหทำการ

ปรับปรุงและพัฒนาในเบื้องตน 

  - ครูตางชาติตองทำการวิเคราะหจุดออนและคนควาเทคนิคตางๆเพิ่มเติมเพื่อนำ               

มาพัฒนาตนเอง 

  - ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำในดานเทคนิคการสอนเพ่ิมเติม 

 2. ขาดประสบการณ 

  - รองขอใหครูพี่เลี้ยงชวยใหคำแนะนำและใหความชวยเหลือกับครูตางชาติที่อาจ             

ยังขาดประสบการณในการสอน 

 3. จิตวิทยายังในการสอนไมดีพอ 

  - ครูตางชาติตองวิเคราะหจุดบกพรองของตนเอง คนควาขอมูลและขอขอชี ้แนะ             

จากผูเชี่ยวชาญ 

 4. ขาดความเขาใจธรรมชาติเด็กไทย 

  - ครูพี่เลี้ยงใหคำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมและธรรมชาติของนักเรียนไทยใหกับครู

ตางชาติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความตางของวัฒนธรรม 

 5. สำเนียงไมชัด 

  - แนะนำใหครูตางชาติใชสื่อดิจิตอลท่ีเปนภาษาอังกฤษสำเนียงมาตรฐานสากลมาชวย

ในการสอนมากข้ึน 

  - ครูตางชาติตองพัฒนาสำเนียงของตนเองใหเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในการสอนของตนเอง 
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 6.ขาดความเช่ียวชาญในการสอนออนไลน 

  - ครูพ่ีเลี้ยงใหคำแนะนำเทคนิคในการสอนออนไลนเพ่ิมเติม 

  - ครูตางชาติตองฝกฝนเทคนิคการสอนและการสื่อการสอนออนไลนตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

ความเชี่ยวชาญ 

 7. ใชส่ือการสอนนอยเกินไป 

  - แนะนำใหครูตางชาติใชสื่อการสอนท่ีมีความนาสนใจมาชวยในการจูงใจนักเรียนเพ่ิม

มากข้ึน เพ่ิมเติมจากการสอนในรูปแบบปกต ิ

  8. ขาดคุณภาพในการผลิตส่ือการสอน 

  - แนะนำใหครูตางชาติคนควาขอมูลที่นาสนใจจากสื่อตางๆ เพื่อนำขอมูลมาผลิตสื่อ

การสอนท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ และชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน 

  9. การประสานงานกับครูไทย 

  - แนะนำใหครูตางชาติปรับตัวและสรางความสัมพันธที่ดีกับครูไทย เพื่อความราบรื่น

และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

  - ทางบริษัทมีการจางบุคลากรท่ีสามารถประสานงานไดเขามาชวยในการประสานงาน

ในชวงเวลาท่ีตองการความราบรื่น 

 10. ขาดความเขาใจระบบราชการไทย 

  - แนะนำใหครูตางชาติทำความเขาใจขั้นตอนการทำงานและขอจำกัดของระบบ

ราชการไทย 

  - ผูประสานงานของบริษัทชวยในการงานประสานงานเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดความ

ยุงยากในการประสานงาน 

(แนวทางระยะกลาง) 

 บริษัท หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทย นักเรียน และครูตางชาติ ไดรวมมือกันในการแกไข

ปญหาดานตางๆ ซึ่งตองใชงบประมาณพอสมควรในการจางวิทยากร และบุคลากรที่มีประสบการณ 

และความรู และทักษะ แตทางบริษัทก็ยินดีที ่จะจาง เพื่อพัฒนาการสอนของครูตางชาติ ใหบรรลุ

เปาหมายของกลุมท่ีวางไว  ดังตอไปนี้ 
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 1. ขาดเทคนิคการสอน 

  - จัดหาวิทยากรท่ีมีความรูมาชวยทำ Workshop เพ่ือปรับปรุง 

 2. ปจจัยดานส่ือการสอน 

  - บริษัทกับครูตางชาติ รวมกันพัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับ

การสอนออนไลน 

(แนวทางระยะยาว) 

 บริษัท หัวหนาหมวดภาษาอังกฤษ ครูไทย นักเรียน และครูตางชาติ ไดรวมมือกันในการแกไข

ปญหาดานตาง ๆ ซ่ึงตองใชงบประมาณมาก เนื่องจากตองจางครูชาวตางท่ีมีคุณสมบัติสูง แตทางบริษัท

ก็ยินดีจาง เพื่อเปนการแกปญหาในระยะยาว และยั่งยืน ทำใหลดปญหาการไมผานการประเมิน              

การสอน ดังตอไปนี ้

 1. ขาดเทคนิคการสอน 

  - คัดเลือกครูตางชาติที ่มีความสามารถดีเขาสู บริษัท โดยคัดเลือกจากโปรไฟลที่ดี             

เพ่ือแกปญหาในระยะยาว 

 2. ขาดประสบการณ 

  - คัดเลือกครูท่ีมีประสบการณในการสอนเขามา เพ่ือแกปญหาในระยะยาว 

 3. ไมไดจบครูโดยตรง 

  - กำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครูชาวตางชาติของบริษัทใหชัดเจน ตองจบการศึกษา

ดานการสอนภาษาอังกฤษเทานั้น 

 4. สำเนียงไมชัด 

 - ทางบริษัทกำหนดคุณสมบัติในการจัดหาครูตางชาติที ่มีสำเนียงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือ

ปองกันปญหาในระยะยาว 

             ผลลัพธที ่ไดจากการดำเนินการดังกลาว ทำใหครูชาวตางชาติรู วาควรตองปรับปรุงและ             

แกไขตรงไหนในการสอนภาษาอังกฤษแกเด็กนักเรียน จากการสอบถามสมาชิกกลุมมีความเห็นวา             

การแกปญหาการประเมินการสอนที่ไมผานนั้น มีหลายประเด็นมาก ถาครูชาวตางชาติหรือบริษัท

ดำเนินการเพียงแค 2 ฝายอาจไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นทางบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด จึงขอ

ความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคลากรของทางโรงเรียนตามอำนาจหนาที่ของแตละคน เพ่ือ

สงเสริมใหการพัฒนาการสอนของครูชาวตางชาติบรรลุเปาหมาย และสามารถแกปญหาที่มีอยูได               

เพ่ือเปนประโยชนท้ังกับตัวเด็กนักเรียน บุคลากร และโรงเรียน 
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         บทเรียนรูดานการจัดการ 

         การเตรียมการ ทรัพยากร และปจจัยแหงความสำเร็จ 

        1. ปจจัยแหงความสำเร็จ 

                   (1) บริษัทตองมีเปาหมายชัดเจนที่จะพัฒนาการสอนของครูชาวตางประเทศเพื่อชวย

ใหบริษัทบรรลุเปาหมาย 

                   (2) การใหความรวมมือของสมาชิกกลุ มในการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและ

ตรงไปตรงมา กลาแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอกลุม 

                   (3) กรรมการผูจัดการของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด ใหการสนับสนุนในการทำ

กิจกรรมและสนับสนุนโครงการตอเนื่องจากขอเสนอแนะของกลุมกิจกรรม           

          2. ปจจัยแหงความลมเหลว 

                   (1)  การดำเนินการบางเรื่องสงผลกระทบโดยตรงตอหนวยงานท่ีเขารวมเปนสมาชิก

กลุมอาจไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

                    (2) การดำเนินการตองใชระยะเวลาในการดำเนินการนาน อาจทำใหสมาชิกกลุม            

บางทานไมสามารถเขารวมประชุมกลุมไดครบถวนทุกครั้ง 

          ประโยชนตอการพัฒนาบุคคล ทีม และองคกร 

               1. สมาชิกกลุมและทีมสามารถนำแนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อนำไปแกไข

ปญหาการไมผานการประเมินการสอนของครูชาวตางประเทศ และทำใหเกิดคุณภาพในการสอน

หนังสือของครูตางประเทศ 

               2. สวนของบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด สามารถนำแนวคิดและวิธีการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติไปขยายผลใหทุกฝายงาน นำแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติเพื่อการแกปญหาของบริษัทในระยะยาว

เพ่ือความยั่งยืนในการแกปญหา 

          บทเรียนและขอพึงระวังในการดำเนินการโครงการ 

              1. ประเด็นปญหาท่ีจะมาแกไขควรสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

              2. การคัดเลือกสมาชิกกลุมจะตองเปนผูปฏิบัติงานที่หนางานจริง ๆ โดยไมมีผูทำแทนซ่ึง          

จะไดรับขอมูลและมีการแลกเปลี่ยนไดตรงกับปญหา 

              3. ประธานเปนผูคอยใหการสนับสนุนและประกาศนโยบายตามขอเสนอที่เปนประโยชน

ของกลุม 
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9. ขอเสนอแนะตอการดำเนินการการประยุกตการเรียนรู จากการปฏิบัติเรื ่องนี ้ใน             

คร้ังตอไป 

              1. การดำเนินการในครั้งนี ้คัดเลือกสมาชิกทีมเพียง 8 คน เทานั ้นและเนนในสวนของ

ผูเกี่ยวของกับการทำงานของครูชาวตางประเทศ จึงมีขอเสนอแนะใหการดำเนินการครั้งตอไปควร               

เพิ่มสมาชิกทีมหรือนำวิธีการที่ดำเนินการในครั้งนี้ไปนำเสนอใหบุคลากรทุกระดับอยางทั่วถึง เพื่อให

ครอบคลุมพนักงานทุกกลุมในองคกร 

              2. การใชการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนเรื่องที่ดีเปนการรวมมือกันทุกหนวยงานที่มีสวน

เก่ียวของดังนี้ ทางบริษัท ชีวานันท กรุป จำกัด มีการทบทวนกระบวนการหรือวิธีการทำงานอื่น ๆ ที่มี

ความสัมพันธกับหมวดภาษาอังกฤษของโรงเรียน เพื่อขอความเห็นและแนวทางการดำเนินตอไปใน

อนาคต อาทิ การจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีใชในการเรียนในโรงเรียน  

              3. การวางแผนเพื่อการเรียนรูในอนาคตเพื่อใหตอบรับกับความตองการใหม ๆ ไดเสนอ

ข้ันตอน 5 ประการเพ่ือความสำเร็จของ AL ดังนี้ 

                      3.1 ขอความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงโดยทำเปนโครงการ

ชี้ใหเห็นกิจกรรม กระบวนการ ประโยชนท่ีจะไดรับ และทรัพยากรภายในภายนอกองคกรท่ีตองการ 

                      3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเบื ้องตน เพื่อเปนการแนะนำแนวคิดหลักการของ               

AL อาจมีผู รู มาชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจ ใหโอกาสที่ไดฝกปฏิบัติรู จักกระบวนการของ AL โดย

คัดเลือกปญหาท่ีเก่ียวของสรรหาอาสาสมัครจำนวน 5-6 คน เขารวมแกปญหา ใหสะทอนความคิดอาน 

และมุมมอง 

                     3.3 ระบุกิจกรรมโครงการ แผนงาน หรือขอปญหา คัดเลือกสมาชิกและผูอำนวย              

การกลุม 

                     3.4 กำหนดกระบวนการ วันเวลา สถานท่ี การพบปะอยางตอเนื่อง วัตถุประสงค 

ผลลัพธท่ีตองการ 

                     3.5 ขยายผลใหมีการนำ AL ไปใชกันอยางจริงจังทั ่วทั้งบริษัทและมีการติดตาม

ประเมินผลความสำเร็จอยางตอเนื่อง 
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ประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน  

         
 

 

สาณุวัฒน  ชวยคงมา 0

* 

  

   บทคัดยอ 
  

การศึกษาเรื ่อง ประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง             

สวนทองถ่ิน กรณีศึกษา : กรมชลประทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือตองการทราบวากรมชลประทาน          

ไดถายโอนอะไรบางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคที่เกิดข้ึน                 

ในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของเจาหนาท่ีกรมชลประทาน เก่ียวกับการถายโอนภารกิจ สูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชแนวคิด 

CIPP Model เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

ผลการศึกษาพบวา ประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน โดยใชการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model โดยรวม

ท้ังดานบริบท ดานปจจัยนำเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมาก  

สำหรับขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลการถายโอนภารกิจของ               

กรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดสรุปไวแตละดาน ดังนี้ 

ดานบริบท การดำเนินโครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง               

สวนทองถ่ิน เปนเรื่องท่ีเรงดวน บางอยางขาดความจำเปนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับโอนภารกิจ 
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จากหนวยงานราชการ ท่ีจะนำไปใชตอใหเกิดผลประโยชนได และไมคุมท่ีจะนำมาบำรุงรักษา เนื่องจาก

ไมตอบสนองความตองการในปจจุบัน   

ดานปจจัยนำเขา การดำเนินโครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สำนักงานชลประทานบางแหงของกรมชลประทาน มีบุคลากรเจาหนาที่ที่ทำหนาที่เกี่ยว   

กับการถายโอนภารกิจ จำนวนไมเพียงพอตอการดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานชลประทานบางแหง                

มีโครงการภารกิจในการถายโอนจำนวนมาก  

ดานกระบวนการ การดำเนินโครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กรมชลประทานควรใหบุคลากรท่ีทำหนาท่ีในการถายโอนภารกิจในแตละโครงการ 

จัดทำแบบประเมินผลโครงการอยางเปนรูปธรรมเพื่อที่จะนำมาเปนคลังความรูในการถายโอนภารกิจ

ของกรมชลประทาน ในครั้งตอไป 

ดานผลผลิต การดำเนินโครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน ภารกิจ งาน/โครงการ บางอยางไมตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
 
คำสำคัญ:  สวนราชการ กระจายอำนาจ ทองถ่ิน 

1. บทนำ   

 การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางที ่ทำใหรัฐตองดำเนินการใหมีการกระจายอำนาจใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได                  

ใหความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองไปสู ทองถิ ่น โดยไดกำหนดไวใน หมวด 5 แนว                 

นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 “กำหนดใหรัฐตองกระจายอำนาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจ

ในกิจการของทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสราง

พื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น โดยคำนึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น ในดานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดไวในหมวด 9 รวม 9 มาตรา ตั้งแตมาตรา 282 ถึง 290 สรุปไดวา        

รัฐจะตองใหความเปนอิสระตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร 

การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเปน              

ผูกำกับดูแลเทาท่ีจำเปนภายในกรอบของกฎหมาย 

 ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดออกกฎหมายที่มีความสำคัญ คือ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ เปนการกำหนด

อำนาจ และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษี และที่สำคัญคือเปนกฎหมายท่ี
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มุงถายโอนภารกิจงาน หนาท่ี รายไดของรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการถายโอนภารกิจ 

กฎหมายฉบับนี้ไดกำหนดใหรัฐจะตองดำเนินการถายโอนภารกิจโดยองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใด                 

ที่มีความพรอมในการรับถายโอนอำนาจหนาท่ี ภายในระยะเวลาที่รัฐกำหนด แตถึงกระทั้งนั้น การถาย

โอนภารกิจ บางภารกิจยังคงติดขัดปญหาและอุปสรรคในการถายโอนภารกิจ อยางเชน บุคลากรของ

ทองถิ่นไมมีความรู ความชำนาญในภารกิจบางเรื่องที่มีการถายโอน ปญหาเรื่องงบประมาณในการดแูล

ภารกิจที่ไดรับการถายโอน และปญหาศักยภาพของทองถิ่นมีขนาดเล็กไมทั่วถึงในการบริหารจัดการ 

เปนตน 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2545 กรมชลประทานเริ่มมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จนถึงปจจุบัน (พฤษภาคม 2564) กรมชลประทานไดถายโอนภารกิจไปแลว 16,804 โครงการ อยู                

ในระหวางการถายโอนภารกิจ 641 โครงการ และยังไมไดถายโอนภารกิจ 373 โครงการ รวมทั้งสิ้น 

17,818  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อตองการทราบวากรมชลประทานไดถายโอนภารกิจอะไรบางใหแกองคกรปกครอง             

สวนทองถ่ิน 

2.2 เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานให             

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 เพื ่อเปนแนวทางการปรับปรุง การดำเนินงาน และเพื ่อเตรียมความพรอมของกรม

ชลประทาน ในการถายโอนภารกิจในอนาคต 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั ้งนี้ ศึกษาเฉพาะกรณีการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดพิจารณา

ดำเนินการจัดทำตามกรอบของแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ ่น (ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ. 2545 จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวนทั้งสิ ้น 17,818 

โครงการ 

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาเรื ่อง “ประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครอง             

สวนทองถ่ิน”  ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
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 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 

 ปรัชญาและแนวคิดเกี ่ยวกับการประเมินผลสำหรับบุคคลหรือหนวยงานองคการตาง ๆ              

สวนใหญในอดีตคือ การตรวจสอบเพื่อหาขอผิดพลาดในการดำเนินงานและจับผิดผูรับผิดชอบใน                

การดำเนินงาน ซึ ่งเปนวิสัยทัศนที ่ไมสรางสรรคและไมกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น                     

ในปจจุบันและอนาคตปรัชญาและแนวคิดของการประเมินผลที ่ควรปรับเปลี ่ยนและใหเกิดการ            

ยอมรับโดยทั่วกัน คือ การประเมินผลเปนการดำเนินการเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแกไขเพ่ือ              

การพัฒนามิใชการจับผิด โดยมีลำดับชั้นของเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินผลทั ้งใน            

ระดับแผนงาน ระดับโครงการ เพื่อประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ 

อีกทั้งยังชวยเปนเกณฑประกอบในการใหรางวัลและการลงโทษที่ตางไปจากการประเมินบุคคลดวย

ความสัมพันธสวนตัวมากกวาประเมินผลงาน  

 แนวคิดการประเมินของ Stufflebeam แบงแยกการทำงานระหวางฝายประเมินกับฝาย

บริหารออกจากกันอยางชัดเจน ฝายประเมินทำหนาที่ระบุ จัดหา และนำเสนอสารสนเทศใหกับ                

ฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาและนำผลการประเมินที่ไดนั้นไปใชประกอบการตัดสินใจ 

เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546 : 57 อางถึงใน 

สุวิทยา พาอินทร , 2562 : 17) สามารถเขียนเปนโมเดลพื้นฐาน (Worthen and Sanders, 1973 : 

134 อางถึงใน สุวิทยา พาอินทร , 2562 : 17) ไดดังนี้ 

 

 

 

 
แหลงท่ีมา: Stufflebeam, 1971. 

  Stufflebeam (1971) ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ 

  1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 

  2) การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation : I) 

  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  

  4) การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) 

 การจัดประเภทของการประเมินดังกลาวแสดงถึงการประเมินที่พยายามใหมีความครอบคลุม 

กระบวนการทำงานในทุก ๆ ขั้นตอน แตเริ ่มตนโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการหรือเรียกวา “CIPP 

Model” 

การดาํเนินกิจกรรมของโครงการ 

ตดัสินใจสั่งการการ การประเมิน 
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 การประเมินตามที่ Stufflebeam (1971) ไดเสนอมานั ้นเพื่อประโยชนตอการตัดสินใจใน             

การดำเนินโครงการแตละประเภท จะเห็นไดชัดวาการประเมินแตละประเภทดังกลาวจะตองเอ้ืออำนวย

ตอการนำไปตัดสินใจ ดังแผนภาพ ดังนี้ 
  

 

แหลงท่ีมา: Stufflebeam, 1971. 
 
 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. เปนการปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จำนวนประชากร หรือขนาดพื้นที่ เชน หนวยการปกครองทองถิ่นของไทยจัดเปนกรุงเทพมหานคร 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

 2. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตาม

ความเหมาะสม กลาวคืออำนาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง หากมีอำนาจมากเกินไปไมมี

ขอบเขต หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความมั่นคง

ของรัฐบาล อำนาจของทองถิ ่นนี ้มีขอบเขตที ่แตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญ และความ         

สามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนสำคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจาย

อำนาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 
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 3. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legel Rights) ที่จะดำเนินการ

ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 หนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะรางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรปกครองทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื ่อใชบังคับประชาชนใน   

ทองถ่ินนั้น ๆ เชน เทศบัญญัติ เปนตน 

  3.2 สิทธิที ่เปนหลักในการดำเนินการบริหารทองถิ ่นคืออำนาจในการกำหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  

 4. มีองคกรที่จำเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรที่จะเปนของทองถิ่นจัด

แบงเปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหาร และสภาฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถิ ่นแบบ 

เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบ

กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภาพกรุงเทพมหานครจะเปน             

ฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

 5. ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น จากแนวคิดที่วาประชาชนในทองถ่ิน

เทานั้นที่จะรูปญญาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถิ่นจึงจำเปนตองมี

คนในทองถิ่นมาบริหารงาน เพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการควบคุม

ของประชาชนในทองถิ่น นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถิ่นเขาใจในระบบและกลไก              

ของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณที่มุงหวังใหเกิดการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปกครองภายใตระบบประชาธิปไตย ทั้งในระดับทองถิ ่นและระดับประเทศ และ

นอกจากนี้ยังไดใหความสำคัญกับการกระจายอำนาจทางดานการปกครองไปสูทองถิ่น ซึ่งจะเห็นได           

จากการกำหนดหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา78 ซึ่งกำหนดวา “รัฐจะตองกระจาย

อำนาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศในทองถิ ่นใหถั ่วถึงและเทาเทียมกันทั ่วประเทศ รวมทั ้งพัฒนาจังหวัดที ่มีความพรอม           

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นขนาดใหญ โดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั ้น” 

นอกจากนี้ในหมวด 9 รวมท้ังหมด 9 อัตรา อันเริ่มตั้งแตมาตราท่ี 282 ถึงมาตราท่ี 290 ซ่ึงโดยรวมแลว

พบวามาตราทั้งหมดกลาวถึงการที่รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครอง

ตนเอง ตามความตองการของประชาชนในทองถิ ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตามหลักแหง                

การปกครองตนเอง ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี

อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจ
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หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ รัฐบาลเปนเพียงผูทำหนาที่ในการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เทาท่ีจำเปนภายในกรอบของกฎหมายเทานั้น 

 4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจสูทองถิ่น 

 ความหมายการถายโอนภารกิจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 มาตรา 30 (1) ใหดำเนินการถายโอนภารกิจใหบริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู ในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 

  (ก) ภารกิจที่เปนการดำเนินการซ้ำซอนระหวางรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

  (ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคปกครองสวนทองถิ่น และกระทบถึงองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและกระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหคำแนะนำใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

  (ค) ภารกิจที่เปนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหดำเนินการใหเสร็จสิ้น 

ภายในสี่ป 

 มาตรา 30 (2) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอำนาจและหนาท่ี        

ที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกำหนดภารกิจขององคกรปกครอง             

สวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ            

แหงซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จำนวนประชากร 

คาใชจายในการดำเนินการ ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะไดรับ ทั้งนี้ตองไมเกิน

ระยะเวลา 10 ป ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมพรอมใหขยายเวลาเตรียมความพรอมได              

ภายใน 10 ป โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทำแผนเตรียมความพรอม และราชการบริหาร

สวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหการสนับสนุนแนะนำดานการบริหารจัดการและเทคนิค

วิชาการ 

 4.5 หลักเกณฑและข้ันตอนในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน 

 คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) ทบทวนแผน              

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ กำหนด

แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 34 ใน                

ป พ.ศ. 2548-2550 จึงไดเกิดแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติ

การกำหนดขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551                    

(26 ก.พ. 2561) ไดกำหนดใหสวนราชการ 37 กรม ใน 15 กระทรวง ตองถายโอนภารกิจรวม 6 ดาน 
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จำนวน 114 ภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เดิมในป 2545 กรมชลประทานมีภารกิจใน                

การถายโอน 8 ภารกิจ ตอมาในป 2551 กรมชลประทานไดมีภารกิจเพิ่มขึ้น อีก 2 ภารกิจ เพื่อให

เปนไปตามคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (กกถ.) รวมทั ้งหมด                     

10 ภารกิจ ดังนี้ (1) การดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก (เริ่ม ป 2545) , (2) 

การดูแลรักษาทางน้ำ (เริ ่ม ป 2545) , (3) การดูแลรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ                  

(เริ ่ม ป 2545) , (4) บำรุงรักษาทางชลประทาน (เริ ่ม ป 2545) , (5) โครงการขุดลอกหนองน้ำและ 

คลองธรรมชาติ (เริ่ม ป 2545) , (6) งานจัดสรรในระดับแปลงนา และหรือคันคูน้ำ (เริ่ม ป 2545) ,                  

(7) การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน (เริ ่ม ป 2545) ,(8) โครงการถายโอนการสูบน้ำดวยไฟฟา (เริ่ม                  

ป 2545) , (9) การกอสรางและบำรุงรักษาแหลงน้ำที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน (เริ่มป 2551) และ 

(10) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก (เริ่มป 2551) 

ตารางที่ 1:  ภาพแสดงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานทั้งหมด 10 ภารกิจ ตั้งแตป พ.ศ.         

2545-2564 

 ถายโอนภารกิจแลว 

(โครงการ) 

อยูระหวางการถาย

โอนภารกิจ 

(โครงการ) 

ยังไมไดถายโอน

ภารกิจ 

(โครงการ) 

รวม 

(โครงการ) 

ภารกิจท่ี 1 12,306 40 45 12,391 

ภารกิจท่ี 2 - - 1 1 

ภารกิจท่ี 3 48 2 - 50 

ภารกิจท่ี 4 412 2 61 475 

ภารกิจท่ี 5 265 11 5 281 

ภารกิจท่ี 6 92 - - 92 

ภารกิจท่ี 7 - - - - 

ภารกิจท่ี 8 2,089 44 19 2,152 

ภารกิจท่ี 9 - - - - 

ภารกิจท่ี 10 1,592 542 242 2,376 

รวม 16,804 641 373 17,818 

   

 4.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี ้เปนการประเมินผลโครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมีอะไรบาง โดยกำหนดใชรูปแบบ

การประเมินของ Stufflebeam (1971) (CIPP Model) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 
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5. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่กรมชลประทานที่มีสวนเกี่ยวของในการถายโอน

ภารกิจ จำนวน 100 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบตามขอเท็จจริง 

โดยผูศึกษาแจกแบบสอบถามผานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Google Form) และนำมาตรวจความถูกตอง

สมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำขอมูลไปประมวลผลผานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft 

Excel และนำเสนอผลการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (𝑋𝑋�) และสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และสัมภาษณอธิบดีฝายบำรุงรักษากรม

ชลประทาน และหัวหนาฝายบำรุงรักษาหัวงาน โดยเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห 

6. ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและผูสัมภาษณ 

 เจาหนาที่กรมชลประทาน เปนเพศชายทั้งหมด มีอายุ 41-50 ป จำนวน 41 คน  คิดเปน              

รอยละ 41.00 มี มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51.00 ตำแหนง

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และผูสัมภาษณคือ ผูบริหารที่มี
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สวนเกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ ไดแก รองอธิบดีฝายบำรุงรักษากรมชลประทาน และหัวหนา             

ฝายบำรุงรักษาหัวงาน 

 2) การประเมินผลการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน โดยใชการประเมินรูปแบบ CIPP Model ประกอบดวย ประเมิน             

ดานบริบท ประเมินดานปจจัยนำเขา ประเมินดานกระบวนการ และประเมินดานผลผลิต ดังนี้ 

  (1) การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) พบวา การถายโอนภารกิจของ

กรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา : กรมชลประทาน มีภาพรวมการประเมิน

ดานบริบท มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ภารกิจมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรในเรื ่องเรงดวน                

ของกรมชลประทาน รองลงมา มีวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม และหวงเวลาดำเนินการไวชัดเจน 

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ตอบสนองความตองการของพื้นท่ี ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ                

สวนใหญ รูและเขาใจเปาหมายของโครงการ  

  (2) การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) พบวา การถายโอนภารกิจของ

กรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน มีภาพรวมการ 

ประเมินดานปจจัยนำเขา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เจาหนาที่ของกรมชลประทานที่มีหนาที่เกี่ยวของ

ในการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานมีสวนรวมในการดำเนินงานตามโครงการถายโอนภารกิจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองลงมา ภารกิจที่ถายโอนมีความเหมาะสมกับองคกรปกครอง              

สวนทองถ่ิน สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน บุคลากรถายโอนภารกิจมีความรู 

ความสามารถ และเขาใจในระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึง

การดำเนินการ มีระยะเวลาและบุคลากรที่เหมาะสมในการดำเนินภารกิจถายโอนใหแกองคปกครอง

สวนทองถ่ิน  

   (3) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) พบวา การถายโอนภารกิจ

ของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น กรณีศึกษา : กรมชลประทาน มีภาพรวม                

การประเมินดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก กรมชลประทานมีการประชุมวางแผนเพ่ือ

เตรียมการปฏิบัติงานระหวางผูบริหาร กับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในการถายโอนเปนประจำทุกป รองลงมา 

มีการมอบหมายงานและกำหนดหนาที่ของผู ปฏิบัติงานอยางชัดเจน รวมถึงไดรับความสะดวกใน               

การประสานงานกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ และมีความเห็นวาการถายโอนภารกิจ เปนการกระจาย

อำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้มีการติดตาม สรุป และประเมินผลโครงการถายโอน

ภารกิจที่กรมชลประทานถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของการประสานงานใน

พ้ืนท่ี  

 



สาณุวัฒน  ชวยคงมา 
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  (4) การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) พบวา การถายโอนภารกิจของ

กรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา : กรมชลประทาน มีภาพรวมการประเมิน

ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก การถายโอนภารกิจของกรมชลประทานเปนไปตามมาตรฐาน              

ที่กำหนดไวในระเบียบการถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน รองลงมา สามารถปฏิบัติไดถูกตอง

ครบถวนตามข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติ และตรงตอความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 3) ปญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

 ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีความเห็นวา โครงการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีงบประมาณในการดำเนินการตอในงาน/

โครงการ ที่ไดรับการถายโอนภารกิจของกรมชลประทาน รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน              

ไมมีบุคลากรในงาน/โครงการ ภารกิจที่ถายโอนจากกรมชลประทาน ขาดการมีสวนรวมจากประชาชน 

ขาดการประชาสัมพันธ และสรางการรับรูใหกับประชาชนในพื้นท่ี ไมมีการติดตามและประเมินผล    

อยางจริงจังเม่ือสิ้นสุดโครงการ โครงการมีความเรงดวนไมสามารถดำเนินการไดในระดับพ้ืนท่ี โครงการ

ไมสามารถแกไขปญหาในระดับพื้นที่ไดอยางแทจริง เอกสารถายโอนใหไมมีการเก็บสำเนาและลง                  

ในระบบอิเล็กทรอนิกส ไมพบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โครงการไมตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ตามลำดับ โดยผลจากการสัมภาษณ พบวา การถายโอนภารกิจของ              

กรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบงออกเปน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

    1. ปญหาการถายโอนภารกิจของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เมื่อมีการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรับ สาเหตุเกิดจาก            

ไมมีบุคลากรที่มีความรู ความชำนาญ ไมมีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา ศักยภาพทองถิ่นที่มี  

ขนาดเล็ก ทำใหการถายโอนภารกิจเกิดความลาชา เพราะตองดำเนินการคำรองตอคณะกรรมการ               

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือหายุติ 

  2. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นตองการสงมอบภารกิจที ่ร ับโอนคืนใหแกกรม

ชลประทาน สาเหตุหลัก ๆ เปนเพราะงบประมาณท่ีตั้งเบิกไมได และบุคลากรไมมีความรูความสามารถ 

  3. เอกสารถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นหาย เนื ่องจากเอกสารใน                

การถายโอนภารกิจบางอยางมีความเกี่ยวของจากหลายหนวยงาน เชน กรมที่ดิน กรมธนารักษ กรม

โยธาธิการและผังเมือง เปนตน ซึ ่งการดำเนินภารกิจในการถายโอนหลายครั ้ง เอกสารไมครบ               

เอกสารสูญหาย จึงเปนปญหา ตองเขาคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอยูบอยครั้ง เพ่ือหาขอยุติ 
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