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ค าน า 
 

 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเน่ืองจากเป็นการกระตุน้ให้
นักศึกษาได้น าความรู้ท่ีศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจยัแลว้ ยงักระตุน้ให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมา 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จดัท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
รวบรวมผลงานการศึกษาและวิจยัของนกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ 
ศูนยก์ารศึกษาสีคิ้วจงัหวดันครราชสีมา  ในวิชา รศ.9000 การศึกษาคน้ควา้อิสระ ในปีการศึกษา 
2563 ซ่ึงมีหัวข้อการศึกษาและวิจยัท่ีหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากน้ี คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีวตัถุประสงคท่ี์จะเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษาในระดบัคณะเพื่อกระตุน้ให้เกิด
การอภิปรายในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหาร
การพฒันาอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 
 เน่ืองจากนักศึกษาเป็นนักวิจยัเบ้ืองตน้และระยะเวลาในการจดัท าโครงการศึกษาคน้ควา้
อิสระมีจ ากดั  ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ตอ้งขอ
อภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  คณะหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสือฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูอ่้านไม่มากก็นอ้ย 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 



สารบัญ 
หน้า 

 
ค าน า ก 
 

สารบัญ ข 
 

ผลการศึกษา วิชาการค้นคว้าอสิระ (รศ.9000) 1 
 

ปัจจัยภายในองค์การและวัฒนธรรมองค์การของโรงพยาบาลชุมชน: 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
อิทธิพล อุดตมะปัญญา  1

  

การประเมินโครงการการพฒันาระบบบริหารจัดการคลงัวัสดุ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
ชัยพิพัฒน์ ผิวเพชร 16

   

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking  
เพ่ือศึกษาความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าฐานรากของธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา 
ยศสินี ประจันเขตต์ 48 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในอ าเภอพมิาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 
พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย  คชสิทธ์ิ) 84 
 

การพฒันาศักยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน  
ปรับอุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ หนองสรวง   
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
สุกฤษณ์  วัชรมาลีกุล 109 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
 

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ  
ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา  
กฤษ  บุญสุข  130 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ เพ่ือรับมือการแพร่ระบาด 
เช้ือไวรัสโควิด-19 
วรกานต์  ศศิปิยะนนท์ 160 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รัตนกร สุวรรณดี 186 

 

การบริหารงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
ภัควลัญชญ์  แซ่เอา 211 

 

แนวทางการบริหารจัดการอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออกก าลงักาย (อสก.)   
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
สาริณี  สว่างภพ 238 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
กรณีศึกษา ที่ท าการปกครองอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
พิณชญา ปรัยนุ  263 

 

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง  
จ.กาฬสินธ์ุ ท่ีเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณีย์ไทย 
ปรียาภรณ์ จรรยา 284 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 
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ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบธนาคาร 
น ้าใต้ดินแบบพอเพยีง กรณีศึกษา ต.เจริญสุข อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.บุรีรัมย์ 
ฐานพัทน์ ศรีสวัสด์ิกรดา 292 

 

ทุนทางสังคมและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร: กรณีศึกษา
เครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 
กันตพัฒน์  เธียรสวัสด์ิ 307 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลเิคชันเป๋าตังเพ่ือใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง: 
กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ทัตเทพ  แสงประดับ 326 

 

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพฒันาท้องถิ่น 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
พีรยา พลวิเศษ 349 

 

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้า กรณีศึกษาในชุมชน 
อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยทุธนา  ผาสุข 368 
 

พฒันาการของแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และการพฒันาองค์การ 
ทิพนิกา แซ่เอียว 390 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลเิคชัน Krungthai Next 
ของผู้ใช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา 
จตุพล ดีวุฒิ 408 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
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ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เข้าฝึกอบรม 
กัจนัย อรรคเดโช 433 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าส่ังมอบหมายและมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีทางอาญา
เกีย่วกบัส่ิงล่วงล า้ล าน ้า : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิว้ 
จังหวัดนครราชสีมา  
วิพุธพงศ์ หอมหวล 457 

 
การก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 
กรณีศึกษา: การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเลีย่งเมือง-โคกไผ่)  
เกียรติศิวัฒน์ ดังไกล 471 

 
แนวทางการพฒันาหมู่บ้านนวัตวิถีให้มีความเจริญแบบย่ังยืน กรณีศึกษา บ้านเจริญสุข 
อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณกร จริยะเดชาโชติ 485 

 
ทุนทางวัฒนธรรมกบัการปรับตัวของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร บ้านตุ่น 
ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
กชกร เอกาพันธ์ 505 

 
พฒันาการของการปฏิรูประบบราชการไทย 
ธนวิทย์  ตุระซอง 532 
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การวัดคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ธนัช คชประดิษฐ์ 563 
 

ภาคผนวก 588 
ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิชำกำรคน้ควำ้อิสระ 589 
ก ำหนดกำรกำรน ำเสนอเผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ 592 
บญัชีรำยช่ือนกัศึกษำหลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต ภำคพิเศษ 
จงัหวดันครรำชสีมำ รุ่นท่ี 29 601 
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 1 

 

ปัจจัยภายในองค์การและวฒันธรรมองค์การของโรงพยาบาลชุมชน: 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว 

 
อิทธิพล อุดตมะปัญญา1 

 

บทคัดย่อ 
  

วฒันธรรมองค์การเป็นรากฐานท่ีส าคัญขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ตั้งสมมติฐาน พบว่าปัจจยัภายในองคก์ารมีความสัมพนัธ์และอาจเป็นตวัก าหนดวฒันธรรมองคก์าร
ประเภทต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคญั ผูว้ิจยัได้ให้ความสนใจศึกษาระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ชุมชน การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวฒันธรรมองค์การของโรงพยาบาลชุมชน     
2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองคก์ารและวฒันธรรมองค์การของโรงพยาบาลชุมชน 
และ 3) เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารให้เป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ท่ี
ปฏิบติังานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จ านวน 94 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ค่านยัส าคญัทางสถิติ 0.01  ผลการวิจยั พบวา่  

1)  ปัจจัยภายในองค์การในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับ วฒันธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.831, p < 0.01)  

2)  ปัจจยัภายในองค์การดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง กบัวฒันธรรม
องคก์ารทั้ง 4 ประเภทและวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวม 

3)  วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเร็จ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางถึงมาก กบัปัจจยั
ภายในองคก์ารทั้ง 6 ปัจจยัและปัจจยัภายในองคก์ารในภาพรวม 

ขอ้เสนอแนะ จึงควรให้ความส าคญักับลกัษณะงาน ให้เหมาะสมกับบุคคลและองค์การ
เพื่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การตามท่ีมุ่งหวงั และควรส่งเสริมการท างานแบบแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่
ผลส าเร็จท่ีจบัตอ้งได ้จะท าใหเ้กิดการพฒันาองคก์ารไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

 

ค าส าคัญ: ปัจจยัภายในองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร มุ่งผลส าเร็จ โรงพยาบาลชุมชน 
 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.  บทน า 
 
วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็นรากฐานท่ีส าคัญในการก าหนดทัศนคติ 

แนวคิด พฤติกรรมในการท างาน เป็นแบบแผนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร เป็นเสมือนแกนหลกั
ให้ยึดเหน่ียวในการด าเนินงานของบุคลากรในองคก์าร และเป็นส่ิงส าคญัในการน าพาองคก์ารไปสู่
จุดหมายปลายทาง ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จหรือลม้เหลว 

การศึกษาวฒันธรรมองคก์าร มีการศึกษาจ านวนมากท่ีมุ่งหวงัจะคน้หาค าตอบวา่วฒันธรรม
องค์การมีผลต่อการท างานขององค์การอย่างไร แต่มีการศึกษาจ านวนน้อยมากท่ีพยายามจะหา
ค าตอบว่าอะไรคือส่ิงท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การ และอะไรคือส่ิงท่ีสามารถท าให้วฒันธรรม
องค์การเปล่ียนแปลงไปได้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญัต่อประเด็นตน้ก าเนิดของวฒันธรรมองค์การ 
ตอ้งการทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การ ซ่ึงส่วนน้ีส าคญัต่อการบริหารองค์การ
เป็นอยา่งมาก เพราะหากไม่ทราบตน้ก าเนิดหรือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารได ้วฒันธรรม
องคก์ารจะเป็นเพียงปัจจยันอกเหนือการควบคุมท่ีสมาชิกทั้งหมดขององคก์ารไม่สามารถท่ีจะปรับ
หรือเปล่ียนแปลงได ้ท าไดเ้พียงยอมรับและเขา้ใจวฒันธรรมนั้น  
 องค์การต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคบริการสังคม ทุก
องค์การจะมีลกัษณะของวฒันธรรมองค์การประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ซ่ึงเหตุปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดวฒันธรรมประเภทต่าง ๆ ก็ย่อมแตกต่างกนัออกไปเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดค้น้หาองค์การ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย และได้ให้ความสนใจกับองค์การภาครัฐซ่ึงเป็นองค์การท่ีก่อตั้งขึ้ นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ มีการบริหารงานท่ียุ่งยากซบัซอ้น มีเป้าหมายมิใช่เพื่อผลก าไรขององคก์าร แต่
ตอ้งสร้างประโยชน์ทั้งในแง่ตวัเงินและมิใช่เงิน เราจะเห็นไดว้่าองค์การภาครัฐในปัจจุบนัเองก็มี
หลากหลายทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งบริหารงานดีและไม่ดี ทั้งเป็นระบบและไม่เป็นระบบ อีกทั้งยงัมี
หลายองคก์ารเติบโตขึ้นและลดตวัลงจนถูกยบุไปก็มี  

ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา สังคมโลกไดพ้บกบัสถานการณ์เลวร้ายของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นโรคระบาดอุบติัใหม่ มีตน้ก าเนิดจากเมืองอู่ฮั่น 
มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้พร่ระบาดอยา่งรวดเร็วผา่นมาจากทวีปยุโรป ตะวนัออกกลาง 
สหรัฐอเมริกา จนมาถึงแหล่งศูนยก์ลางท่ีทวีปอเมริกาใต ้ในปัจจุบนั  สถานการณ์ในประเทศไทยก็
ไดพ้บกบัการระบาดคร้ังแรก เม่ือเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จากชาวต่างชาติท่ีเดินทางไปมาหาสู่กนั
ผ่านทางกรุงเทพมหานคร จนรัฐบาลตอ้งมีการออก พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มี
มาตรการก าหนดระดบัการระบาด มีการปิดเมือง (Lock down) เพื่อลดการเดินทางระหวา่งจงัหวดั มี
มาตรการททางสังคม (เวน้ระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามยั รณรงค์การลา้งมือ การตรวจติดตามผูมี้
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ความเส่ียง และการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามผูมี้ความเส่ียง) และใช้มาตรการทาง
สาธารณสุข (การส่งเสริม ป้องกนั/เฝ้าระวงั รักษา ฟ้ืนฟู)  จนในปัจจุบนัมีการระบาดระลอกใหม่ 
เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงแพร่ระบาดมาจากแรงงานต่างด้าวชาวเมียนม่าร์ในจังหวดั
สมุทรสาคร ประเทศไทยยงัคงใชม้าตรการรูปแบบคลา้ย ๆ เดิม โดยมีมาตรการดา้นสาธารณสุขเป็น
มาตรการท่ีส าคญั ไดผ้ลดี และเด่นชดักว่าประเทศอ่ืน ๆ จนประเทศไทยฝ่าวิกฤติในการระบาดทุก
คร้ังมาได ้แบบไดรั้บค าช่ืนชมจากต่างชาติและองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

องค์การสาธารณสุขระดบัต่าง ๆ จะมีวฒันธรรมองค์การแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ
การท างาน เช่น องคก์ารระดบัสูงจะมีลกัษณะการท างานท่ีแข่งขนั ตอ้งมีการสร้างผลงานเพื่อเล่ือน
ระดบั/ต าแหน่ง ก็จะมีวฒันธรรมองคก์ารไปในลกัษณะวฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (Achievement 
Culture)  องคก์ารสนบัสนุน (นอกระบบราชการ) จะมีลกัษณะการท างานท่ีเนน้การสร้างนวตักรรม 
สร้างสรรค์ผลงานนอกกรอบได้มากกว่าระบบราชการ ก็จะมีลักษณะวฒันธรรมแบบปรับตัว 
(Adaptability Culture)  องคก์ารระดบัจงัหวดัและลกัษณะส านกังาน ก็จะมีลกัษณะวฒันธรรมแบบ
ราชการ (Bureaucratic Culture)  องค์การระดับต าบลเป็นองค์การเล็ก ใกล้ชิดประชาชน ก็จะมี
ลกัษณะวฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เป็นตน้ องคก์ารส่วนใหญ่ในระดบัเดียวกนั มกัจะ
มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่มีองคก์ารหน่ึง คือ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) พบวฒันธรรม
องค์การท่ีหลากหลาย ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นท่ี ไม่สัมพนัธ์กบัขนาดอ าเภอ/จงัหวดั เน่ืองจาก 
ภารกิจท่ีหลากหลาย มีบุคลากรหลายวิชาชีพ มีอิสระในการท างาน ผูบ้ริหารมีหลากหลายรูปแบบ 
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้โรงพยาบาลชุมชนทัว่ประเทศไทย เราจะพบวฒันธรรมองคก์าร
ไดทุ้กประเภท ผสมผสาน หรือเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะเวลาไม่นาน 
 

2.  วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

2.1  เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 
2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัภายในองค์การ และวฒันธรรมองค์การ ของ

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์ 
2.3  เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พฒันา ปัจจยัภายในขององคก์าร รวมทั้งการ

ปรับปรุง พฒันา วฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีตอ้งการ 
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3.  ค าถามส าหรับการศึกษา และสมมติฐาน 
 

3.1 ค าถามส าหรับการศึกษา ปัจจยัภายในองคก์าร และวฒันธรรมองคก์าร ของโรงพยาบาล
ชุมชน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้) 

3.2  สมมติฐาน  ปัจจยัภายในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองค์การโรงพยาบาล
เขาฉกรรจ ์
 

4.  การทบทวนวรรณกรรม 
 
4.1  ค ำจ ำกดัควำมของวัฒนธรรมองค์กำร  
วฒันธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็นรากฐานท่ีส าคัญในการก าหนดทัศนคติ 

แนวคิด พฤติกรรมในการท างาน เป็นแบบแผนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร เป็นเสมือนแกนหลกั
ให้ยึดเหน่ียวในการด าเนินงานของบุคลากรในองคก์าร และเป็นส่ิงส าคญัในการน าพาองคก์ารไปสู่
จุดหมายปลายทาง ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จหรือลม้เหลว ความหมายของวฒันธรรมองคก์ารมีนิยาม
ท่ีหลากหลาย โดยนกัวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

กอร์ดอน (Gordon, 1999, p. 342) กล่าววา่  วฒันธรรมองคก์าร คือ ส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์ารท่ีรวมขอ้สมมุติ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสมาชิกขององค์การมีร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานเพื่อมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอยา่งเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม 

วิรัช สงวนวงศว์าน (2547, น. 20) กล่าวคือ วฒันธรรมองคก์าร คือ ค่านิยมและความเช่ือท่ีมี
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบท่ีเกิดขึ้นในองคก์าร และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องคก์ารนั้นวฒันธรรมองคก์ารจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององคก์าร 

Moorhead & Griffin (1995, p. 440) หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความรู้ ความคิด 
ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เช่ือถือศรัทธาร่วมกนัของสมาชิกใน
องคก์ารนั้น ๆ ทั้งแสดงเห็นถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ปรัชญา ต านาน นิยาย เร่ืองราว ภาษาพิเศษ ฯลฯ 

 
4.2  ประเภทของวัฒนธรรมองค์กำร  
วฒันธรรมองค์การมีนิยามท่ีหลากหลาย การศึกษาวฒันธรรมองค์การไดศึ้กษาบทความ

ของ Daft, R. L. (2002) แบ่งประเภทของวฒันธรรมองคก์าร เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1)  วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture)  
 2)  วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Culture)  
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 3)  วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  
 4)  วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 
  
4.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร   
การศึกษาวฒันธรรมองคก์าร มีการศึกษาจ านวนมากท่ีมุ่งหวงัจะคน้หาค าตอบวา่วฒันธรรม

องคก์ารมีผลต่อองคก์ารอย่างไร แต่มีการศึกษาจ านวนนอ้ยมากท่ีพยายามจะหาค าตอบว่าอะไรคือ
ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์าร 

Robbins & Coulter (2002) ไดเ้สนอแนวทางการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไว ้ดงัน้ี  
 1)  วิเคราะห์วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นอยู่ ให้เข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีควรต้อง
เปล่ียนแปลง  
 2)  ท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใหเ้ห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  
 3)  แต่งตั้งผูน้ า ท่ีมีวิสัยทศัน์ใหม่ ๆ เขา้มาท าหนา้ท่ีผลกัดนัการเปล่ียนแปลง  
 4)  ท าการปรับโครงสร้างและปรับองคก์ารใหเ้หมาะสม  
 5)  สร้างเร่ืองเล่าและพิธีกรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยส่ือวิสัยทศัน์นั้นออกมาใหค้นอ่ืนทราบ  
 6)  ปรับเปล่ียนกระบวนการคดัเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การประเมินผล 
และระบบรางวลัจูงใจท่ีจะช่วยสนับสนุนค่านิยม และปรัชญาใหม่ ๆ เพื่อสร้างวฒันธรรมใหม่ให้
เกิดขึ้น 
 ส านกัพฒันาระบบบริหาร ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) ไดก้ล่าวใน
หนังสือ การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การ ว่าท่ีมาของวฒันธรรมองค์การมี 2 ระดบั คือ ระดบัแรก 
เป็นวฒันธรรมท่ีสังเกตไดห้รือท่ีมองเห็นได ้ระดบัท่ีสอง เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นแกนหรือวฒันธรรม
ท่ีมองไม่เห็นจะอยู่ลึกลงไปซ่ึงเป็นค่านิยมและมาตรฐานท่ีก าหนดพฤติกรรมของคนในองคก์าร ส่ิง
เหล่าน้ีไม่อาจสังเกตไดโ้ดยตรงแต่ไดม้าจากความหมายของเร่ืองราวท่ีเล่ากนั ภาษา และลกัษณะท่ี
ใช ้ค่านิยมและมาตรฐานเหล่าน้ี เป็นคุณค่าสมาชิกในองคก์ารร่วมกนัยดึถือและต่างก็เขา้ใจกนัดี 

สุนทร วงศไ์วศยวรรณ (2540) กล่าวถึง แหล่งก าเนิดวฒันธรรมองคก์าร 5 แหล่ง คือ  
 1)  วฒันธรรมของสังคมในระดบัต่าง ๆ  
 2)  ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน  
 3)  ค่านิยม ความเช่ือ และวิสัยทศัน์ของผูก่้อตั้งและผูน้ ารุ่นแรก ๆ  
 4)  ประสบการณ์จากการท างานร่วมกนัของสมาชิกองคก์าร  
 5)  ค่านิยม ความเช่ือ และวิสัยทศัน์ของผูน้ ารุ่นใหม่ 
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กมัลาศ เยาวะนิจ (2560) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีก าหนดวฒันธรรมองคก์าร : ส ารวจผลการศึกษา
ตามแนวทาง Functionalist พบว่า ส่ิงท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารประกอบไปดว้ยปัจจยั ภายนอก
องค์การ (วฒันธรรมของสังคม และลกัษณะงานขององค์การ) และปัจจยัภายในองค์การ (ผูน้ า
องคก์าร เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองคก์าร ประสบการณ์การท างาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ในองคก์าร และอ านาจในองคก์าร) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1)  ส่ิงท่ีอยูภ่ายในองคก์ารท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่      
  (1)  เป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์าร  

  (2)  โครงสร้างองคก์าร   
  (3)  ผูน้ าองคก์าร  
  (4)  ระบบการใหร้างวลั  
 2)  ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ 
  (1)  ลกัษณะของอุตสาหกรรมขององคก์าร  
  (2)  วฒันธรรมของสังคมภายนอกองคก์าร  
Bass & Avolio (1991) (Bass, 1999, pp. 9 - 32; Bass & Avolio, 1994, pp. 2 - 6 ; Bass & 

Avolio, 1993, pp. 114 - 122 อา้งใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, น. 39 - 41)  ไดเ้สนอภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง  (Transformational leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู ้ร่วมงาน 
องคป์ระกอบ 4 ประการ ท่ีเรียกวา่ “4I’s” คือ 
 1)  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence)  
 2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration  Motivation : IM)  
 3)  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual  Stimulation : IS)  

 4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : IC)  
ผูเ้ขียนจึงไดเ้ร่ิมการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยการทบทวนวรรณกรรมและตั้งสมมติฐาน พบว่า

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การแบ่งออกเป็น ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองค์การ การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะปัจจยัภายในองคก์าร ไดแ้ก่ เป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์าร 
โครงสร้างองคก์าร ผูน้ าองคก์าร เงินเดือนและค่าตอบแทน ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 7 

 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย และกรอบแนวคิด 
  

5.1  ระเบียบวิธีวิจัย  
ใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรในโรงพยาบาล

เขาฉกรรจ ์ท่ีปฏิบติังาน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จ านวน 94 คน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2  การรับรู้ปัจจยัภายในองค์การ จ านวน 24 ขอ้  และส่วนท่ี 3  การรับรู้วฒันธรรม

องค์การ จ านวน 16 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาก 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยการตรวจให้คะแนน
ขอ้ความทางบวกให้ 5 ถึง 1  วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าขอ้ค าถามเร่ืองเดียวกนั จ านวน 4 
ขอ้ มาหาค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย และแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานใช้วิธีการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient : r) เปรียบเทียบกบัตารางการแปลความหมายของ Best (1977, p. 240) ไดก้ าหนดช่วง
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไวด้งั ตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Best (1977) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพนัธ์ 
0.81 – 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
0.51 – 0.80 มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
0.21 – 0.50 มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
0.01 – 0.20 มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก 

0.00 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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5.2  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  ผลการศึกษา 
 
การวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 94 ชุด ไดแ้บบสอบถามกลบัคืน จ านวน 49 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 
 
6.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.1 

 
ตารางท่ี 6.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 17 34.69 
 หญิง 32 65.31 
 รวม 49 100.0 

อายุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 4 8.17 
 31-40 ปี 27 55.10 
 41-50 ปี 17 34.69 
 51-60 ปี 1 2.04 
 รวม 49 100.0 

ปัจจัยภายในองค์การ 
- เป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์าร 
- โครงสร้างองคก์าร 
- ผูน้ าองคก์าร 
- โครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน 
- ลกัษณะงาน 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

วัฒนธรรมองค์การ 
- วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability culture) 
- วฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเร็จ (Achievement culture) 
- วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan culture) 
- วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) 
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ตารางท่ี 6.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุงาน 3-5 ปี 5 10.20 
 6-10 ปี 13 26.53 
 11-15 ปี 10 20.41 
 16-20 ปี 16 32.66 
 มากกวา่ 20 ปี 5 10.20 
 รวม 49 100.0 

ต าแหน่งงาน หวัหนา้กลุ่มงาน 8 16.33 
 หวัหนา้งาน 8 16.33 
 ผูป้ฏิบติั 33 67.34 
 รวม 49 100.0 

สถานะการจ้างงาน ขา้ราชการ 35 71.43 
 ลูกจา้งประจ า 2 4.08 
 พนกังานราชการ 2 4.08 
 พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 10 20.41 
 รวม 49 100.0 

 

6.2  การรับรู้ปัจจัยภายในองค์การ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.2 
 

ตารางท่ี 6.2  การรับรู้ปัจจยัภายในองคก์าร 
 

ปัจจัยภายในองค์การ Mean S.D. ระดับการรับรู้ อนัดับ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ 3.99 0.55 สูง 3 
โครงสร้างองค์การ 4.17 0.42 สูงมาก 1 
ผู้น าองค์การ 4.09 0.54 สูงมาก 2 
โครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน 3.61 0.96 สูง 5 
ลกัษณะงาน 3.89 0.47 สูง 4 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.35 0.80 สูง 6 

รวม 3.85 0.41 สูง  
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6.3  การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.3 
 

ตารางท่ี 6.3  การรับรู้วฒันธรรมองคก์าร 
 

วัฒนธรรมองค์การ Mean S.D. ระดับการรับรู้ อนัดับ 

วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability culture) 3.71 0.64 สูง 4 
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (Achievement culture) 3.90 0.34 สูง 2 
วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan culture) 3.88 0.49 สูง 3 
วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) 4.32 0.29 สูงมาก 1 

รวม 3.95 0.29 สูง  
 

6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ  ใช้สถิติเชิง
อนุมาน โดยใช้วิธีการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Correlation 
Coefficient : r) รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.4 

ผลการวิจัยท่ีพบ จึงสามารถตอบค าถามของการศึกษาท่ีว่า ปัจจัยภายในองค์การ และ
วฒันธรรมองคก์าร ของโรงพยาบาลชุมชน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  

 1)  ปัจจยัภายในองค์การในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบั วฒันธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.831, p < 0.01) 
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ตารางท่ี 6.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในองคก์าร และวฒันธรรมองคก์าร 
 

ปัจจัยภายในองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ 
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เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ .554** .657** .473** .324* .622** 
โครงสร้างองค์การ .643** .647** .468** .386** .667** 
ผู้น าองค์การ .450** .691** .367** .447** .589** 
โครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน .538** .638** .469** .335* .613** 
ลกัษณะงาน .670** .783** .508** .621** .787** 
สภาพแวดล้อมในการท างาน .539** .696** .389** .315* .597** 

รวม .682** .831** .540** .482** .780** 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 2)  เม่ือพิจารณาปัจจยัภายในองค์การเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จมากท่ีสุด p < 0.01 โดยเรียงตามล าดบัค่าความสัมพนัธ์จากมากท่ีสุดไป
นอ้ยท่ีสุดได ้ดงัน้ี ดา้นลกัษณะงาน (r = .783) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (r = .696) ดา้นผูน้ า
องค์การ (r = .691) ดา้นเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ (r = .657) ดา้นโครงสร้างองค์การ (r = 
.647) และดา้นโครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน (r = .638) ตามล าดบั 

 3)  เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารเป็นรายประเภท พบวา่ ทุกประเภทมีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัภายในองคก์ารดา้นลกัษณะงานมากท่ีสุด p < 0.01 โดยเรียงตามล าดบัค่าความสัมพนัธ์จาก
มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดได ้ดงัน้ี วฒันธรรมองคก์ารในภาพรวม (r = .787) วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ 
(r = .783) วฒันธรรมแบบปรับตวั (r = .670) วฒันธรรมแบบราชการ (r = .621) และวฒันธรรมแบบ
เครือญาติ (r = .508) ตามล าดบั 

ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานของการศึกษาท่ีว่า ปัจจัยภายในองค์การ มี
ความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร ของโรงพยาบาลชุมชน 
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7.  สรุปผลการศึกษา 
 
7.1  อภิปรายผล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่าง  ปัจจัย

ภายในองคก์ารและวฒันธรรมองคก์ารของโรงพยาบาลชุมชน โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient : r) และน าไปเปรียบเทียบกบัตาราง
การแปลความหมายของ Best (1977, p. 240) รายละเอียดดงั ตารางท่ี 3 พบวา่  

ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก r = 0.81 – 1.00 พบ 1 ใน 35 ความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง r = 0.51 – 0.80 พบ 22 ใน 35 ความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย r = 0.21 – 0.5 พบ 12 ใน 35 ความสัมพนัธ์ 
ผลสรุปท่ีน่าสนใจ พบวา่ 
 1)  ปัจจัยภายในองค์การและวัฒนธรรมองค์การของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ มี

ความสัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กันปานกลางถึงมาก ถึง 23 ใน 35 ความสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
65.71  

 2)  ปัจจัยภายในองค์การทั้ ง 6 ปัจจัยและปัจจัยภายในองค์การในภาพรวม มี
ความสัมพนัธ์ระดับปานกลางถึงมาก กับวฒันธรรมองค์การอย่างน้อยหน่ึงประเภท (หน่ึงถึงส่ี
ประเภท) และมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง กบัวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวม  

 3)  ปัจจัยภายในองค์การด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กับ
วฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 ประเภทและวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวม สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงของ
องค์การด้านสาธารณสุขของภาครัฐท่ีผูว้ิจัยให้ความสนใจ ระบบสาธารณสุขมีขนาดใหญ่และ
ซบัซอ้น มีความหลากหลายของวฒันธรรมองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มี
ลักษณะงานภารกิจท่ีหลากหลาย มีบุคลากรหลายวิชาชีพ มีอิสระในการท างาน ผู ้บริหารมี
หลากหลายรูปแบบ และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีวฒันธรรมองค์การท่ี มีความ
หลากหลาย พบไดทุ้กประเภท ผสมผสาน หรือมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะเวลาไม่นาน 

 4)  วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางถึงมาก กบั
ปัจจัยภายในองค์การทั้ ง 6 ปัจจัยและปัจจัยภายในองค์การในภาพรวม สอดคล้องกับนิยาม
วฒันธรรมองค์การของ Daft, R. L. (2002) ได้กล่าวถึงประเภทของวฒันธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ (Achievement Culture) ลกัษณะส าคญั คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนของเป้าหมายองค์การ 
ผูน้ ามุ่งเห็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 13 

 

เม่ือระบบสาธารณสุขของภาครัฐ ไดมี้การปฏิรูปหลาย ๆ ดา้น ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งระบบการบริหาร อิสระในการวางแผน การจดัการก าลงัคน การจดัสรร
งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากร ฯลฯ การปฏิรูปคร้ังใหญ่ ๆ มีดงัน้ี 

  (1)  การปฏิรูประบบราชการ สมยัรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร (พ.ศ.
2544-2548) ปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้เป็น “ระบบราชการยุคใหม่” ภายใตแ้นวคิด New Public 
Management (NPM)  

  (2)  พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กบัระบบหลกัประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ เป็นการบริการดา้นสุขภาพของรัฐท่ีให้ความเป็นธรรมกบัประชาชนทุกส่วน ทุก
คนในสังคมควรได้รับการประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันผ่าน “ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)” ท าหนา้ท่ีเป็น “ตวัแทน” ของประชาชน  

  (3)  การจดัตั้งเขตสุขภาพ พ.ศ. 2558 จดัตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเพื่อเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 12 เขต แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จงัหวดั ประชากร 
4-6 ลา้นคน เพื่อให้มีขนาดท่ีเหมาะสม (Economy of scale) ในการจดัระบบการบริการสุขภาพใน
เขตพื้นท่ีไดต้รงกบัปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี  

การปฏิรูประบบสาธารณสุขประเด็นเหล่าน้ี หน่วยงานระดบั โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มี
ลกัษณะงานหลากหลาย ท าให้ปัจจยัภายในขององค์การดา้นลกัษณะงานมีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม
องคก์ารท่ีหลากหลายแตกต่างกนัแต่ละหน่วยงาน พบไดทุ้กประเภท อาจจะผสมผสาน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงได้ในระยะเวลาไม่นาน  ประกอบกับเม่ือวิเคราะห์ผลของการปฏิรูประบบระบบ
สาธารณสุขจะพบวา่มีการปฏิรูปไปสู่ระบบการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เนน้การสร้างผลงาน ท าใหว้ฒันธรรม
องคก์ารแบบมุ่งเนน้ผลงาน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในขององคก์ารทุก ๆ ดา้น 

 
7.2  ข้อเสนอแนะ   
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัน้ี ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัภายในองค์การ 

และวฒันธรรมองค์การ ของโรงพยาบาลชุมชน และยงัท าให้สามารถพัฒนาแนวทางในการ
ปรับปรุง และ/หรือ พฒันา ปัจจยัภายในองคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งหวงั 

 1)  ปัจจัยภายในองค์การด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กับ
วัฒนธรรมองค์การทั้ ง 4 ประเภทและวัฒนธรรมองค์การในภาพรวม ท าให้ผู ้บริหารระดับ
โรงพยาบาลชุมชน รับรู้ถึงสภาพลกัษณะงานท่ีต่างกนัขององคก์ารต่าง ๆ หรือลกัษณะงานท่ีต่างกนั
ในองค์การเดียวกัน จะท าให้เกิดวฒันธรรมองค์การท่ีต่างกันได้ จะท าให้สามารถวางแผนการ
บริหารงานให้เหมาะสมกบัหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดีและเหมาะสม นอกจากน้ี การ
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วางแผนปรับลกัษณะการท างานให้กบับุคคลประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล จะน ามา
ซ่ึงการสร้างวฒันธรรมใหม่ ๆ ใหห้น่วยงานหรือองคก์าร 

 2)  วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางถึงมาก กบั
ปัจจัยภายในองค์การทั้ ง 6 ปัจจัยและปัจจัยภายในองค์การในภาพรวม ท าให้ผูบ้ริหารระดับ
โรงพยาบาลชุมชน ภายหลงัยุคปฏิรูประบบสาธารณสุข ตอ้งอยู่กบัวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งเน้น
ผลงาน วดัผล ประเมินผล และมีการแข่งขนั ท าให้สามารถวางแผนการบริหารงานให้เหมาะสมกบั
การท างาน โดยสามารถปรับแนวทางการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายในองคก์ารดา้นต่าง ๆ ทั้ง 6 ดา้น 
ให้เหมาะสมกบัแนวทางท่ีตอ้งการ และจะมีผลต่อการสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามผลการวิจยัท่ีไดรั้บ มากกวา่การสร้างวฒันธรรมองคก์ารแบบอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญั 

 3)  องค์การภาครัฐ ควรส่งเสริมการท างานแบบแข่งขนั ปรับปัจจยัภายในองค์การท่ี
ส าคญั มีการวางแผน สั่งการ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล ใหช้ดัเจน การแข่งขนัเพื่อมุ่งสู่ผลส าเร็จ
ท่ีจบัตอ้งเป็นเชิงปริมาณได้จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์การ จะท าให้เกิดการพฒันาองค์การไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม 
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การประเมินโครงการการพฒันาระบบบริหารจัดการคลงัวสัดุ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  

 
ชัยพิพัฒน์ ผิวเพชร2 

 

บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระ เร่ือง การประเมินโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านกั
เทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์กรมปศุสัตว ์การประเมินใช้แบบจ าลอง “CIPP-I Model” ซ่ึงประยุกต์มา
จากแบบจ าลอง CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam มีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) ของโครงการ 2)  เพื่อระบุปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ของ
โครงการเก่ียวกบัปัจจยัเบ้ืองตน้ 3)  เพื่อวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) ของ
โครงการ 4)  เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เก่ียวกับผลผลิตตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการและ 5)  เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ ปัญหาท่ีพบเห็นในปัจจุบนัและผลกระทบท่ีอาจสืบเน่ืองในอนาคต โดยใชว้ิธีการ
วิจยัแบบผสม คือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเมินผลตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการตลอดจนขั้นตอน
การใช้งานระบบจนถึงส้ินปีงบประมาณ 2563 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อเก็บขอ้มูลจาก
เจา้หน้าท่ีเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกับการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ณ ฝ่ายผลิต
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 12 คน 
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณไดศึ้กษา  คน้ควา้ ขอ้มูลต่างๆ จากบทความ 
วรรณกรรม งานวิจัยต่าง ๆ หนังสือคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กฎหมาย ข้อมูลทาง
เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ และขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามท่ีด าเนินการ
สอบถามความพึงพอใจการใชบ้ริการระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563  ซ่ึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมโดยไดผ้ลการประเมินดงัน้ี 
ดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation: C) พบว่า โครงการการพฒันาระบบบริหาร
จดัการคลงัวสัดุ ด าเนินโครงการตามนโยบายการปรับเปล่ียนภาครัฐเขา้สู่การปฏิบติังานในรูปแบบ

 
2 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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รัฐบาลดิจิทลั ตามแผนปฏิบติัการ ดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
แผนปฏิบติัการดิจิทลัของกรมปศุสัตว์ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์
(พ.ศ. 2561-2565) ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการด าเนินงานในรูปแบบโรงงานการผลิตวคัซีนและ
สารทดสอบโรคส าหรับสัตว ์ท่ีตั้งอยูใ่นหน่วยงานราชการ และมีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงไดแ้ก่ พ.ร.บ.การพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการเบิกจ่ายพสัดุส านัก
เทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation: I) พบมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี บุคลากร 
งบประมาณในการจัดท าระบบ จ านวนคอมพิวเตอร์ ปร้ินเตอร์ และระบบเครือข่าย ด้าน
กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation: P) ได้ท าการศึกษา 3 กระบวนการ ได้แก่ 1)  การ
ฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 2)  การจดัท าคู่มือการเบิกวสัดุระบบบริหารจดัการ
คลงัวสัดุ และ 3)  เอกสารขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุจาก Quality Procedure  และ Standard Operation 
Procedure ของงานคลงัพสัดุ ผลเป็นไปตามแผนและปรากฎระเบียบการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
ดา้นผลผลิต (Product Evaluation: P)  ซ่ึงสามารถประเมินผลผลิตตามวตัถุประสงค ์ “จ านวนถูกตอ้ง 
สภาพของพร้อมใช้ เบิก-จ่าย สะดวกรวดเร็ว”  ได้จาก  1) ความส าเร็จในการผลิตวคัซีนเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณเม่ือเทียบกบัประมาณการ ผลการประเมินไม่สามารถท าได ้แต่พบวา่แนวโนม้การผลิต
มีจ านวนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 2) วสัดุคงคลงั ณ ส้ินปีงบประมาณ  พบว่า ปีงบประมาณ 2562 และ 
2563 มีแนวโนม้ลดลง และ 3)  ระยะเวลาการเบิกจ่ายวสัดุ ใชร้ะยะเวลาส่งมอบเฉล่ีย 2.07 ± 1.05 วนั
ท าการ  ซ่ึงอยู่ภายในเกณฑ์ท่ีก าหนด และด้านผลกระทบ (Impact Evaluation: I) พบว่าความพึง
พอใจของผูใ้ช้ระบบบริหารจัดการคลงัวสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณ 2563 มี
ความพึงพอใจในการใช้งานในระดับมาก เกิดผลกระทบเชิงบวกไดแ้ก่ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีมีแนวโนม้ลดลง ผลผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรคผลิตไดม้ากขึ้น ท าใหไ้ดร้ายได้
จากการขายสินคา้เพิ่มมากขึ้นและผลก าไรมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ ระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ กรมปศุสัตว ์
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A Project Evaluation of Material Inventory Management System 
Development in Bureau of Veterinary Biologics,  

Department of Livestock Development 
 

Chaipipat Phiwphet3 
ABSTRACT 

 
An independent study on project evaluation of material inventory management system 

development in Bureau of Veterinary Biologics, Department of Livestock Development. The 
assessment used the “CIPP-I Model”, which is adapted from Daniel Stufflebeam's CIPP Model. 
The objectives were 1) to study the context evaluation of the project; 2) to identify factors Import 
of the project on the initial factors; 3) to analyze the process of the project; 4) to evaluate the output 
according to the project objectives and 5 )  to assess the impact of the project on customer 
satisfaction, current problems and potential impacts in the future. Using a mixed research method 
are quantitative and qualitative. Assessed from the start of the project and the implementation of 
the system until the end of fiscal year 2020  by collecting data from primary data, including using 
open-ended questionnaires to collect data from 12 operational staffs working involved the implementation 
of the Inventory Management System and related executives at the Foot and Mouth Disease 
Vaccine Production Department, Bureau of Veterinary Biologics. Secondary data, including 
quantitative data, was studied and researched various information from articles, literature, 
researches, manual book, standard operation procedure (SOP), law Information and website related 
to project assessment and qualitative data from the satisfaction questionnaire in using the service 
of inventory management system Bureau of Veterinary Biologics for fiscal year 2019 and 2020 , 
which are used for further analysis. The results of the assessment as follows: in terms of Context 
Evaluation: C, it was found that the development of inventory management systems implement 
projects in accordance with the policy of transforming government sectors into digital government 
operations. According to the 5-year digital action plan for the economy and society (2018-2022) , 

 
3 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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the Department of Livestock Development's 6 -year digital action plan (2018 -2022 ) , and the 
Information and Communication Technology Master Plan for working capital produce vaccines for 
sale Bureau of Veterinary Biologics (2018 - 2022) under the operating environment in the form of 
a plant for the production of vaccines and test substances for animals located in government 
agencies. The context of relevant laws and regulations, including the Digital Economy and Society 
Development Act B.E. 2560 (2017) , the Ministry of Finance Regulations on Public Procurement 
and Supplies Management B.E. 2560 and Regulations Disbursement of materials from the Bureau 
of Veterinary Biologics. In terms of input evaluation: I, it was found that there were related factors 
as follows: personnel, budget for system preparation, number of computers, printers and network 
systems in the process of operation. Process Evaluation: P, 3  processes were studied, namely 1 ) 
training in the use of the material inventory management system, 2) the preparation of a manual for 
material picking of the material inventory management system, and 3 )  the process of dispensing 
materials from Quality Procedure and Standard Operation Procedure of warehouse unit. The results 
are in accordance with the plan and appear strictly operational regulations. In terms of Product 
Evaluation: P, which can assess the output according to the objectives of “correct amount, condition 
of ready-to-use, rapid and convenient delivery” from 1 )  the success of production Vaccines at the 
end of the fiscal year compared to estimates. Assessment results are not available. But found that 
the trend of production has increased production 2) material inventory at the end of the fiscal year, 
it was found that fiscal years 2019  and 2020  have a tendency to decrease, and 3 )  material 
disbursement period. The average delivery time is 2.07 ± 1.05 working days, which is within the 
specified criteria. And on the Impact Evaluation: I, found that the satisfaction of the users of the 
inventory management system for fiscal year 2019 and 2020, there is a high level of satisfaction in 
use. The positive impacts include: The annual expenditure budget has a tendency to decrease. 
Production of vaccines and assays increased. Resulting in more revenue from sales of products and 
profits tend to increase. 

 
Keywords:  Project evaluation, Material inventory management system, Department of Livestock  
                     Development 
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1. บทน า 
 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดว่า 

“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม  ให้
คณะรัฐมนตรีจดัใหมี้นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...” นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นแผนแม่บทหลกัในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีก าหนดทิศทางการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561) ซ่ึงจากแผนดงักล่าวไดร้ะบุในยทุธศาสตร์ท่ี 3 ประเด็นขบัเคล่ือนท่ี 2 เร่ืองการ
ปฏิรูปการบริหารจดัการของภาครัฐ (Government Transformation for Government Management) คือ
การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทลัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานรัฐ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มีการบูรณาการขอ้มูลและระบบงาน
ระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์(สทช.) เป็นหน่วยงานราชการสังกดักรมปศุสัตว ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด าเนินภารกิจหลกัคือผลิตชีวภณัฑส์ัตวช์นิดต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายเพื่อควบคุม
ป้องกนัโรคระบาดสัตว ์ตามนโยบายของกรมปศุสัตวร์วมทั้งการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยชีีวภณัฑ์
สัตวเ์พื่อสนองตอบความตอ้งการของเกษตรกร บริหารจดัการภายใตง้บประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย มีการด าเนินการจดัท าแผนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน่วยงานเร่ือยมา เร่ิมตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2545 ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ .ศ.2545-2549 
อาทิ เช่น การจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บท
สารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว ์ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2547-2551 เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผน
ระดบักระทรวง เป็นตน้ ในปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตวเ์ป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการดิจิทลัของกรมปศุสัตว ์ระยะ 6 ปี 
พ.ศ. 2560-2565 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการวิจยัพฒันา สร้างนวตักรรม 
และต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นการปศุสัตว ์(Digital Knowledge And Innovation) โดยมีโครงการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูลของส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
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คน้ควา้วิจยัและพฒันา ให้การด าเนินงานดา้นการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ส านักฯ มีทิศทางท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีน
จ าหน่าย พ.ศ. 2561-2565 ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รให้ด าเนินการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

การผลิตด าเนินงานภายใตเ้งินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่ายเป็นหลกั ซ่ึงกระบวน
ผลิตประกอบไปดว้ยโรงงานผลิตวคัซีนทั้งส้ิน 5 โรงงานหลกัแยกตามประเภทไดด้งัน้ี 1)  โรงงานผลิต
วคัซีนโรคปากและเท้าเป่ือยสุกร 2) โรงงานผลิตวคัซีนโรคปากและเท้าเป่ือยโค - กระบือ 3)  
โรงงานผลิตวคัซีนสัตวปี์ก  4) โรงงานผลิตวคัซีนอหิวาตสุ์กรและกาฬโรคเป็ด และ5)  โรงงานผลิต
วคัซีนแบคทีเรีย การบริหารงานภายในแบ่งตามกลุ่มตน้ทุนย่อยออกเป็นจ านวน 52 หน่วยตน้ทุน
ย่อย ซ่ึงตอ้งเบิกวสัดุจากคลงัหลกัมาใชใ้นการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในกระบวนการผลิต งานพสัดุ
จึงถือเป็นงานท่ีเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารงานของทุกหน่วยตน้ทุนย่อยเพื่อให้สามารถปฏิบติั
ภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตวคัซีนและชีวภณัฑ์ให้ส าเร็จไปตามเป้าหมาย ประกอบกับใน
ปัจจุบนัความเจริญทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการและเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัความส าเร็จตั้งแต่กระบวนการผลิต การจดัการตน้ทุน 
การบริการลูกคา้ รวมทั้งกระบวนการส าคญัในการจดัการระบบขอ้มูล ซ่ึงเทคโนโลยแีละการพฒันา
ทางดา้นนวตักรรมนั้นหน่วยงานท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีดก่้อนและสมบูรณ์จะเป็นหน่วยงานท่ี
สามารถประสบความส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นความส าคญัของการบริหารคลงัวสัดุ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งแม่นย  า ความรวดเร็ว การลดเวลา การเพิ่มผลผลิตและเร่ืองส าคญัคือการลดปัญหา
ภายในโซ่อุปทานโดยการน าระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ (WMS: Warehouse Management 
System) มาใชจึ้งมีความส าคญัเพื่อให้การท างานภายในหน่วยงานมีความถูกตอ้งตรงตามท่ีตอ้งการ
และสามารถตรวจสอบได ้(วราภรณ์ สารอินมูล, 2558, น. 1) 

จากบริบทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์จึงมีความจ าเป็นตอ้งน าระบบ
บริหารจดัการคลงัวสัดุมาใช้บริหารจดัการงาน เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีการรับวสัดุและการเบิก - จ่าย
วสัดุเป็นการเขียนใบเบิกจากเล่มใบเบิกวสัดุของหน่วยงาน และน าส่งใหฝ่้ายคลงัพสัดุเพื่ออนุมติัจ่าย
จึงจะสามารถจ่ายวสัดุนั้น ๆ ได ้เม่ือคลงัวสัดุจ่ายวสัดุตามใบเบิกแลว้ตอ้งท าการบนัทึกบญัชีคุมการ
เบิก – จ่ายวสัดุและท าสรุปรายการเบิกจ่ายทุกส้ินเดือนท าให้ระบบการเบิก - จ่าย ของหน่วยงานมี
ความล่าช้าและไม่ทราบการเคล่ือนไหวของจ านวนวสัดุคงเหลือ ณ ปัจจุบนั ทางหน่วยงานจึงมี
น าเอาโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังวสัดุเข้ามาบริหารจัดการงานของงานคลังพสัดุ เพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าว และการด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลกัของงานคลงัวสัดุในดา้นการเก็บรักษา
วสัดุการผลิตและวสัดุอ่ืน ๆ ของหน่วยงานเพื่อบริหารจดัการวสัดุอย่างเป็นระบบตามภารกิจหลกั
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ของงานคลงัพสัดุ คือ การเก็บรักษาวสัดุการผลิตและวสัดุอ่ืนๆ ของหน่วยงานให ้“ มีจ านวนถูกตอ้ง 
สภาพของพร้อมใช ้เบิกจ่ายสะดวกรวดเร็ว ”  โดยเร่ิมด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 ในช่ือ
โครงการ “ การพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์” ทั้งน้ีเพื่อให้
เป็นไปตามตวัช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย พ.ศ.2561-2565 
และสอดรับกบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัการปรับเปล่ียนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทลัเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเร่ิมเปิดให้ใช้
งานระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ( ตุลาคม พ.ศ.2561) โดยใช้งบประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 107,000 บาท ในการจดัท าและพฒันา
ระบบบริหารและจดัการคลงัวสัดุดงักล่าว 

ผูศึ้กษาจึงไดส้นใจการด าเนินกิจกรรมโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีพฒันาขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานของงานคลงัพสัดุ ฝ่ายคลงัพสัดุและครุภณัฑ์ 
กลุ่มบริหารชีวภณัฑ์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตวน์ั้น มีการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์
และมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอยา่งไรบา้ง เพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงการประเมินในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แบบจ าลอง CIPP-I Model ซ่ึงประยุกต์มา
จากแบบจ าลอง CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam ประกอบดว้ย การประเมินบริบทหรือสภาวะ
แวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัน าเขา้ในการด าเนินงาน (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบดงักล่าวใหดี้ยิง่ขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 
 2.1  เพื่อศึกษาบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงคโ์ครงการกบัสภาพปัญหา นโยบายของส านกัและกรมปศุสัตว์ 
 2.2  เพื่อระบุปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัปัจจยัเบ้ืองตน้ 
 2.3  เพื่อวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัการ
ด าเนินการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 
 2.4  เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัผลผลิตของงานตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อบริหารจดัการพสัดุอยา่งเป็นระบบตามภารกิจหลกัของงานคลงัพสัดุ 
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2.5  เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ปัญหาท่ีพบเห็นในปัจจุบนัและผลกระทบท่ีอาจสืบเน่ืองในอนาคต 

 

3.  ค าถามการศึกษา 
 

 การด าเนินโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์
กรมปศุสัตว ์ด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
 

4.  การทบทวนเอกสาร 
 

4.1  การประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด

เพื่อตดัสินคุณค่าตามเกณฑว์่าการด าเนินโครงการมีผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการมาก
นอ้ยเพียงใด มีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อช่วยในการตดัสินใจตีค่าผลการด าเนินการนั้น 

 
4.1.1  ประเภทของการประเมิน 
อนุรักษ์ (อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์, ม.ป.ป.) ไดจ้ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 

ประเภทคือ  
1)  การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility Study) ก่อนท่ีเร่ิมด าเนินโครงการใด ๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจยั
ป้อนความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจดัการโครงการ ปัญหา 
อุปสรรค ความเส่ียงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ใน
ขณะเดียวกนัก็อาจจะศึกษาผลกระทบท่ีคาดวา่น่าจะเกิดขึ้นในดา้นต่าง ๆ  

2)  การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ   อาจจะจ าแนกเป็นในห้วงเวลา 
เ ร่ิมต้นโครงการ (Inception Study) และระหว่างด าเนินโครงการท่ีผ่านพ้นช่วงแรกไปแล้ว 
(Formative Evaluation) ผลท่ีได้จากการประเมินดังกล่าว น้ีจะช่วยปรับปรุงทั้ ง ปัจจัย ป้อน 
กระบวนการบริหารจดัการและแม้แต่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีช่ือเรียกการประเมินแบบน้ีอีก เช่น การประเมิน
ความกา้วหนา้ (Progress Evaluation) และการประเมินการด าเนินการ (Implementation Evaluation) 
เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ในการด าเนินโครงการด้านการท่องเท่ียวและการศึกษาอาจใช้วิธีการ
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ประเมินระหว่างด าเนินโครงการเพื่อทบทวนแผนและปรับแผนของโครงการ ปรับตารางการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้ งการประชาสัมพันธ์ การตลาด การส่งเสริมการขาย และปรับปรุง
กระบวนการบริหาร จดัการเพื่อลดความเส่ียงของโครงการ เป็นตน้  

3)  การประเมินผลรวมสรุป การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) 
มกัใชห้ลงัส้ินสุดโครงการใหม่ๆ เพื่อคน้หาประสิทธิผลของการด าเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร หรือทบทวนกระบวนการบริหารจดัการวา่ประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวประการใด  

4)  การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็นการตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานในแต่ละโครงการและภาพรวมของผลกระทบทั้งหมด เช่น ผลกระทบดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีประชากร และดา้นนโยบาย ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับเป้าหมายของการประเมินผลกระทบนั้นว่า ตอ้งการเน้นด้านใดเป็นส าคญั แต่อย่างไรก็ตาม
ผูรั้บผิดชอบโครงการจ าเป็นตอ้งศึกษาดูวา่ในเชิงนิติศาสตร์แลว้จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบดา้น
ใดบา้ง 

  
4.1.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
เชาว ์อินใย (2553, น. 4 อา้งใน จกัษวชัร ศิริวรรณ, 2555) ไดอ้ธิบายความส าคัญของ

การประเมินโครงการไวว้่า การประเมินโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เป็นกระบวนการท่ีมี
ระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ   ทั้ งยงัเป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อตัดสิน
ความส าเร็จของโครงการอีกดว้ย  การประเมินโครงการเป็นการด าเนินงานท่ีไม่ใชค้วามพยายามใน
การสร้างทฤษฎี หรือพฒันาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ การประเมินโครงการท่ีน ามาใช้ในทาง
สังคมศาสตร์นั้น เป็นการเตรียมสารสนเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผล
ประการส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งประเมินโครงการก็คือ มีทางเลือกในการด าเนินโครงการไดม้ากมายท่ีจะ
ท าให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งประเมินโครงการว่า ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ 

 
4.1.3  รูปแบบการประเมิน CIPP-I  
CIPP-I Model เป็นเทคนิคท่ีมีการประยุกต์จาก CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam 

และคณะ ร่วมกบัการประเมินผลกระทบของโครงการ โดยการประเมินผลโครงการโดยใชเ้ทคนิค 
CIPP-I Model มีแนวทางดงัน้ี 
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1)  การประเมินบริบทหรือส่ิงแวดลอ้มของโครงการ (Context Evaluation) เป็น
การประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อโครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินบริบทเป็นการตรวจสอบว่า
ปัจจยัภายนอกดงักล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการหรือไม่เพียงใด 

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยน าเขา้
หรือทรัพยากรต่างๆ ท่ีเขา้มาใชส้ าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร 
และถูกตอ้งอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ 
วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ การเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าใหท้ราบวา่ ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการ
เกิดจากปัจจยัน าเขา้หรือไม่เพียงใด 

3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เ ป็นการประเมินเพื่ อ
ตรวจสอบกิจกรรมขั้นตอนต่างๆ และวิธีการด าเนินโครงการวา่ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
ในกรณีท่ีประเมินในช่วงด าเนินโครงการ การประเมินกระบวนการจะท าให้ทราบถึงข้อดีและ
ขอ้บกพร่องของการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสม
ของกิจกรรมและขั้นตอนด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการ
ประเมินเม่ือโครงการส้ินสุดลงแลว้ จะช่วยให้ทราบว่าความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการเกิด
จากกระบวนการด าเนินโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจาก
โครงการกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือเกณฑต่์างๆ ท่ีวางไว ้ทั้งดา้นปริมาณ (Quantity) และดา้น
คุณภาพ (Quality) ซ่ึงสามารถประเมินได้ทั้ งระหว่างด าเนินโครงการในกรณีท่ีโครงการนั้ นมี
ผลผลิตออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการเพื่อดูผลผลิตรวมจากโครงการ 

5)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืนๆ ชุมชน เศรษฐกิจ 
สังคมส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งช่วงท่ีมีการด าเนินโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุด
แลว้ (พิเชฐ โสภณแพทย,์ 2555, น. 39-41) 
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ภาพท่ี 1  แบบจ าลอง CIPP-I และแนวทางการประเมิน 
แหล่งท่ีมา: พิเชฐ โสภณแพทย,์ 2555, น.41. 
 

4.2  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
4.2.1 ท่ีมา 
รัฐบาลภายใตก้ารน าของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จดัแบ่งส่วนราชการใหม่ ซ่ึงคร้ังน้ีกองผลิตชีวภณัฑ์ได้พฒันาช่ือเป็น 
“ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว”์ 

สถานท่ีตั้งและพื้นท่ีท่ีครอบครองปัจจุบนั ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยูท่ี่ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา เป็นท่ีราช
พัส ดุ  เ ดิม มี เ น้ือ ท่ีกว่ า  8,000 ไ ร่  แบ่ ง ให้ ส่ วนราชการหลายแห่ง  ได้แ ก่สถา นี วิจัยของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประมาณ 377 ไร่ สถานีพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน ประมาณ 577 ไร่
และส่งมอบใหร้าชพสัดุจงัหวดันครราชสีมา จดัเช่าท ากินใหร้าษฎรประมาณ 573 ไร่ ปัจจุบนัมีท่ีดิน
เหลืออยู่ประมาณ 6,900 ไร่ มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์หลายหน่วยตั้งอยู่ ประกอบด้วย ส านัก
เทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา สถานีวิจยัทดสอบพนัธุ์สัตว์
ปากช่อง ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตวน์ครราชสีมาและส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอปากช่อง 

 
4.2.2  วิสัยทัศน์ ภารกจิหลกั พันธกจิ เป้าหมายหลกัและค่านิยมของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ 
เป็นผูน้ าในการผลิตวคัซีนระดบัภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตวไ์ทยอยา่งย ัง่ยนื 
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ภารกจิหลกั 
ผลิตชีวภณัฑส์ัตวช์นิดต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายเพื่อควบคุมป้องกนัโรคระบาดสัตว ์ตาม

นโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ สนองตอบความ
ตอ้งการของเกษตรกร 

พนัธกจิ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงพนัธกิจหลกัของส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์กรมปศุสัตว ์
 

ประเด็นหลัก พนัธกจิ 

การผลิตและการทดสอบ
วคัซีน และมาตรฐานการ
ผลิตและทดสอบ 

ผลิตชีวภณัฑ์สัตวท่ี์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส าหรับจ าหน่ายในประเทศ 
และประเทศขา้งเคียง 

ระบบสนบัสนุนการ
ด าเนินการ 

ปรับปรุงหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการด าเนินการขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ และ
มาตรฐาน ได้แก่ การเล้ียงและใช้สัตว์เพ่ืองานผลิตชีววตัถุ งานทดสอบและ
งานวิจยั การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ระบบลูกโซ่ความเยน็ 
เป็นตน้ 

การบริหารทัว่ไป ระบบ
สารสนเทศและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เสริมสร้างการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความ
เช่ียวชาญพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ในการด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

องคค์วามรู้ การวิจยัดา้นชีว
ภณัฑ ์และความร่วมมือ
ระหว่างองคก์ร 

วิจยัและพฒันาชีวภณัฑสั์ตวใ์ห้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเก่ียวกับชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว,์ 2564. 
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เป้าหมายหลกั 
1)  พฒันาโรงงานผลิตวคัซีนตามมาตรฐาน GMP 
2)  บริหารผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้บนขอ้มูลพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง 
3)  การพฒันาทุนมนุษย ์
4)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจยัและพฒันาชีวภณัฑส์ัตว ์
5)  พฒันาระบบสารสนเทศ 
 
ค่านิยม 
V – SMART ยอ่มาจาก 
V: Validity                 ปฏิบติังานดว้ยความเท่ียงตรง ตรวจสอบได ้  
S: Standard        ผลิตชีวภณัฑต์ามมาตรฐาน   
M: Mastery         ท างานอยา่งมืออาชีพ 
A: Agility            คล่องตวัและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
R: Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ   
T: Teamwork      มุ่งมัน่ในการท างานร่วมกนั 
V-SMART หรือ We Are Smart หมายความว่า บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่ายท างานร่วมกนัในการผลิตชีวภณัฑส์ัตวต์ามมาตรฐาน ใหมี้ความคล่องตวั รับ
การเปล่ียนแปลง มีความเท่ียงตรง ตรวจสอบได ้อยา่งมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ 

 
4.2.3  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลติวัคซีนจ าหน่าย 
เงินทุนหมุนเวียนเป็นส่วนหน่ึงของเงินนอกงบประมาณ ตามพระราชบญัญติัเงินคง

คลัง พ.ศ. 2491 หมายถึง ทุนท่ีตั้ งขึ้นเพื่อกิจการซ่ึงอนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไวใ้ช้จ่ายได้ 
เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกและเคร่ืองมือส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็น
แนวทางท่ีท าให้รัฐบาลสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นและส าคญั ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแนวทางปกติ ทุนหมุนเวียนท่ีจดัตั้งขึ้นในหน่วยงานของรัฐจดัตั้งขึ้นโดยกฎหมายทั้งโดย
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและกฎหมายเฉพาะ ด าเนินการภายใต้
กรอบวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัตามความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ  

การจดัตั้งทุนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นกิจกรรมท่ี
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทาง
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เศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออ านวยบริการแก่ประชาชนและไม่สามารถใช้
วิธีการด าเนินการตามระเบียบของทางราชการได ้ทั้งน้ี กิจกรรมดงักล่าวตอ้งก าหนดวตัถุประสงคท่ี์
ชัดเจน ต้องก่อให้เกิดรายได้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานกลับเข้าสมทบเป็นแหล่งรายรับของทุน
หมุนเวียน ซ่ึงมิใช่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอยา่งเดียว โดยอนุญาตให้น าเงินรายรับนั้น
มาสมทบไวใ้ชจ่้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั (นิยดา ชูชาย, และณิชา รักจอ้ย, 2559, น. 5) 

เงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนจ านวนทั้ งส้ิน 115 ทุน จัดแบ่งเป็น 5 
ประเภท คือ 1)  เพื่อการกู้ยืม 2)  เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต 3)  เพื่อการบริการ 4)  เพื่อการ
สงเคราะห์และสวสัดิการสังคม และ 5)  เพื่อการสนบัสนุนส่งเสริม โดยเงินทุนหมุนเวียนยงัสามารถ
แบ่งออกไดอี้ก 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1)  เงินทุนหมุนเวียนท่ีพึ่งงบประมาณเป็นหลกั เป็นกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนท่ีไม่
สามารถหารายไดจ้ากภารกิจของเงินทุนได ้ จึงไม่มีเงินทุนในการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียน
นั้น ๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บเงินอุดหนุนจากงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง  

2)  เงินทุนหมุนเวียนท่ีมีรายได้จากภารกิจหลกั เป็นกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี
รายไดจ้ากภารกิจของเงินทุน โดยเงินทุนหมุนเวียน บางกองทุนมีรายไดเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน ในขณะท่ีเงินทุนหมุนเวียนบางกองทุนมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
จึงยงัตอ้งไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นบางปี   

ส าหรับประเทศไทยเงินนอกงบประมาณ ถือเป็นกลไกท่ีส าคัญของรัฐบาลในการ
ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของรัฐให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากเงินทุนหมุนเวียนสามารถด าเนินการโดยใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของตนเอง จึงมีความคล่องตัว อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีสูงขึ้นและมีความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน (กวิน เอ่ียมตระกูล, อธิก เลา้สกุล, และพรภวิษย ์ศรีณรงค์กูล, 
2557, น. 2-3)  

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวดัซีนจ าหน่าย จดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมติั เม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2523 ให้กรมปศุสัตว์ น าเงินรายได้จากการจ าหน่ายวคัซีนไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตวคัซีนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยไม่ต้องน าเงินส่ง
กระทรวงการคลงัซ่ึงส านักงบประมาณ ไดต้ั้งงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนให้ในพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2524 จ านวน 6 ลา้นบาท พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2525 จ านวน 4 ลา้นบาท และพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พศ. 2526 จ านวน 5 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย มี
วตัถุประสงค์เพื่อน าไปจ่ายในการผลิตวคัซีนชนิดต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายเพื่อใช้ป้องกนัก าจดัโรค
ระบาดสัตว ์อีกทั้งด าเนินการตามแผนการป้องกนัและก าจดัโรคของกรมปศุสัตว ์
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เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่ายปัจจุบนั ประกอบด้วย โรงงานผลิตวคัซีน 
จ านวน 5 โรงงาน ดงัน้ี 

1)  โรงงานผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยสุกร  
2)  โรงงานผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยโค-กระบือ  
3)  โรงงานผลิตวคัซีนอหิวาตสุ์กรและกาฬโรคเป็ด  
4)  โรงงานผลิตวคัซีนสัตวปี์ก  
5)  โรงงานผลิตวคัซีนแบคทีเรีย  

 
4.3  แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 

แนวคิดการปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดท่ีมาจากในคราวการ
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดา้นดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจดิจิทลัและสังคม คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ์ 2559 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทยสู่ Digital Thailand มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดงัต่อไปน้ี 

1)   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างสรรค์นวตักรรมการผลิตและการ
บริการ 

2)  สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านส่ือ
ดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3)  เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในยคุดิจิทลั 

4)  ปฏิรูปกระบวนทศัน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

เป้าหมายคือการปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิ จิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ของการปฏิบติังาน การบริหารจดัการ และการ
ให้บริการของภาครัฐท่ีถูกเปล่ียนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความมัน่คงปลอดภยั มีธรรมาภิบาล และมีเป้าหมายการสร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียม  
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การปรับเปล่ียนและยกระดบัภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัจ าเป็นตอ้งด าเนินการใน
หลายส่วน ประกอบดว้ย 

1)  การปรับเปล่ียนการท างานภาครัฐดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาลเน้นการเช่ือมโยงขอ้มูล และการท างานของหน่วยงานภาครัฐเขา้ดว้ยกนั (Connected 
Government)โดยบูรณาการขอ้มูลขา้มหน่วยงานจนเสมือนเป็นองคก์รเดียว (One Government) ท า
ใหเ้กิดการใชท้รัพยากรดิจิทลัร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะลดความซ ้าซอ้นในการลงทุน
ในทรัพยากร นอกจากน้ี การพฒันา Back Office รุ่นใหม่เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนกระบวนการ
บริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการน าเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์มาใชแ้ทนกระดาษ เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐ โดย
ระบบ Back Office ของส่วนราชการตอ้งรองรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ไดโ้ดยสมบูรณ์ 
รวมทั้งตอ้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มขึ้นของขอ้มูลจ านวนมหาศาลในระบบ ในดา้น
การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการจดัการความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) 

2)  การสนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ (Open Data) และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) เพื่อน าไปสู่การเป็น 
Digital Thailand โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน เปิดเผย จดัเก็บ แลกเปล่ียน 
และบูรณาการขอ้มูล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อน ามาซ่ึงการพฒันาฐานขอ้มูล รวมถึงชุดขอ้มูล
ดา้นต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงขอ้มูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ยึดติดความเป็นเจา้ของ และเปิดเผย
ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพฒันานวตักรรมบริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ทะเบียนขอ้มูลประชาชน ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย ส าหรับการวางแผนพฒันาคน
ตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลสุขภาพท่ีจะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal Healthcare) 
ทะเบียนขอ้มูลเกษตร เป็นตน้ การเช่ือมโยงการบริหารจดัการ การพฒันาและการให้บริการของ
ภาครัฐ จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ น าไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต 

3)  การพฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อ
รองรับการพฒันาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ท่ีเป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท าธุรกรรมและการให้บริการท่ีเป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เช่น บริการใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ 
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บริการยนืยนัตวัตน บริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ ใหส้ะดวก รวดเร็ว และมี
ความปลอดภยัในการใชง้านและใหบ้ริการ 

4)  การจดัให้มีบริการอจัฉริยะ (Smart Service) ท่ีอ  านวยความสะดวกต่อประชาชน
ตามความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ บริการอจัฉริยะเป็นการแปรสภาพการบริการภาครัฐ
จากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริการท่ีประชาชนผูรั้บบริการสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะ
ผา่นระบบดิจิทลัตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งการพฒันาไปสู่การบริการ
สาธารณะในลกัษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบท่ีเป็นสากล 
และเขา้กบัสถานการณ์ โดยประชาชนผูรั้บบริการไม่ตอ้งร้องขอหรือยื่นเร่ืองต่อรัฐ เช่น เม่ือมีเด็ก
เกิดใหม่ ประชาชนไม่ต้องแจ้งเกิดต่อภาครัฐ แต่ระบบจะเช่ือมโยงกับข้อมู ลการแจ้งเกิดโดย
โรงพยาบาล และบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งส่งหลกัฐานให้ผูป้กครองของ
เด็กเกิดใหม่เอง เป็นตน้ (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2559) 

 
4.4  ระบบบริหารจัดการคลงัวัสดุ 
ระบบการบริหารจดัการพสัดุ สามารถบริหารจดัการโดยไดน้ าเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาใชใ้น

การบริหารจดัการ เช่น ใชร้ะบบการเบิกพสัดุออนไลน์ เขา้มาบริหารจดัการดา้นพสัดุ เพื่อลดปัญหา
การสูญหายของขอ้มูลและมีขอ้มูลการใชพ้สัดุเก็บยอ้นหลงัได ้นอกจากน้ีอาจมีการพฒันาโปรแกรม
ส าหรับบริหารจัดการครุภัณฑ์ รวมถึงประวติัการซ่อมครุภัณฑ์เก็บไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจซ่อมคร้ังต่อไป โดยระบบต่างๆ ท่ีน ามาใช้งานนั้นมุ่งเน้นในด้านการลดระยะเวลา
ด าเนินงานให้รวดเร็วขึ้น ให้ใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการท างาน (ศิรดา กล่ิน
นอ้ย, และจุรีรัตน์ สัญญาลกัษณ์, 2562, น. 1) 

แนวคิดของการพฒันาระบบบริหารจัดการคลงัวัสดุส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์มีภารกิจหลกัคือผลิตชีวภณัฑ์สัตวช์นิดต่างๆ เพื่อจ าหน่าย 

เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้ งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกร โดยมีการบริหารงานภายใน
แบ่งตามกลุ่มตน้ทุนย่อย จ านวน 52 หน่วยย่อย ท่ีตอ้งเบิกวสัดุจากคลงัหลกัมาใชใ้นการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ โดยปัจจุบนัการรับวสัดุและการเบิก-จ่ายวสัดุ เป็นการเขียนใบเบิกจากเล่มใบเบิกวสัดุของ
ส านกัฯ และน าส่งให้ฝ่ายคลงัพสัดุเพื่ออนุมติัจ่าย จึงจะสามารถจ่ายวสั ดุนั้นๆ ได ้เม่ือคลงัวสัดุจ่าย
วสัดุตามใบเบิกแลว้ตอ้งท าการบนัทึกบญัชีคุมการเบิก-จ่ายวสัดุและท าสรุปรายการเบิกจ่ายทุกส้ิน
เดือน ท าใหร้ะบบการเบิก-จ่าย ของส านกัฯ มีความล่าชา้ ไม่ทราบการเคล่ือนไหวของจ านวนวสัดุ ณ 
ปัจจุบนัได้ทนัท่วงที ดังนั้น ส านักฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งน าระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุมาใช้ 
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เพราะโปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุสามารถบริหารจดัการวสัดุไดต้ามภารกิจหลกัของงาน
คลงัวสัดุ ในดา้นการเก็บรักษาวสัดุการผลิตและวสัดุอ่ืนๆ ของส านกัฯ ให้  “มีจ านวนถูกตอ้ง สภาพ
ของพร้อมใช ้เบิกจ่ายสะดวกรวดเร็ว” 

นอกจากน้ีจะตอ้งทราบระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัวสัดุท่ีถูกตอ้ง การบริหารงานพสัดุ
นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ผูเ้ก่ียวขอ้งจะต้องศึกษา
ระเบียบขอ้ปฏิบติัให้เขา้ใจ เพราะผูป้ฏิบติัจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบท่ีก าหนดไว้
อย่างแม่นย  าจะผิดพลาดมิได ้หากเกิดความผิดพลาดเน่ืองจากการละเลยของเจา้หน้าท่ี เจา้หน้าท่ีผู ้
นั้นจะถูกด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัความรับ
ผิดทางละเลยของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2539 งานพสัดุเป็นเร่ืองของการจดัหาการควบคุมและการจ าหน่าย
มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชัดเจนหากเจ้าหน้าท่ีขาดความเขา้ใจในเร่ืองของระเบียบ ผูบ้ริหารไม่ให้
ความส าคญัและตระหนักในเร่ืองงานพสัดุปัญหาข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ การควบคุมการ
ตรวจสอบท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้ง
บุคลากรทุกคนตอ้งให้ความส าคญัในการใชก้ารบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี ความเอาใจใส่อย่าง
จริงจงัของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น (ไพรัตน์ สร้างถ่ิน, 2542 อา้งถึงใน สุกญัญา ทบัทิม, 
2562, น. 52) 
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5.  กรอบแนวคิดการประเมิน 

 
ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการประเมินตามตวัแบบ CIPP-I  Model 

 
6.  วิธีการประเมิน 
 

เป็นการประเมินผลโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยีชีว
ภณัฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์โดยใช้แบบจ าลอง “CIPP-I Model” ซ่ึงประยุกต์มาจากแบบจ าลอง CIPP 
Model ของ Daniel Stufflebeam โดยได้ก าหนดหัวข้อประเด็นการประเมิน ได้แก่ การประเมิน
บริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) การ
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ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินกระบวนการการด าเนินงาน (Process 
Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดป้ระเมินผลตั้งแต่
เร่ิมด าเนินโครงการจนถึงขั้นตอนการใชง้านระบบจนถึงส้ินปีงบประมาณ 2563 

การประเมินโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์
สัตว ์กรมปศุสัตว ์  ใชว้ิธีการแบบผสม คือ การประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดย
ใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี  

ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณในการประเมินโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างดังน้ี  ใช้
ประชากรเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังวสัดุ ส านัก
เทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตวจ์ านวน 95 คน 

กลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกับการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 
ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตวจ์ านวน 70 คน แบ่งเป็น เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
ระบบบริหารจัดการคลังวสัดุในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 30 คนและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวขอ้งกบัการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 40 คน โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตอบแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ท าการ
สอบถามเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ณ ฝ่ายผลิต
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 12 คน 
มีการก าหนดค าถามไวล้่วงหน้าตามแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) โดย
ค าถามเป็นปลายเปิด ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษา ค้นควา้ ข้อมูลต่างๆ จากบทความ 
วรรณกรรม งานวิจยัต่างๆ หนงัสือคู่มือ มาตรฐานการปฏิบติังาน(SOP) กฎหมาย ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยี
ชีวภณัฑส์ัตว ์กรมปศุสัตว ์
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ภาพท่ี 3  สรุปตวัแบบการประเมิน CIPP-I 
 

7.  ผลการประเมิน  
 

7.1  บริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวสัดุ ด าเนินโครงการภายใต้บริบทตาม

นโยบายการปรับเปล่ียนภาครัฐเขา้สู่การปฏิบติังานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทลั ตามแผนปฏิบติัการดา้น
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  แผนปฏิบติัการดิจิทลัของกรมปศุสัตว์
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (พ.ศ. 2561-2565) ภายใต้
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงานในรูปแบบโรงงานการผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรคส าหรับ
สัตว ์ท่ีตั้งอยูไ่หนในหน่วยงานราชการโดยใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย กรมปศุสัตว ์
เป็นงบประมาณหลกัในการด าเนินงาน  
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ตารางท่ี 2  แสดงยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลดิจิทลัตามแผนดิจิทลัขอ
หน่วยงาน 

 

แผนพฒันาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

แผนปฏบิัติการดิจิทัลของกรม 
ปศุสัตว์ระยะ 6 ปี 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เงินทุนหมนุเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจ าหน่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับเปล่ียน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การปรับเปล่ียนการ
บริหารจดัการสู่ปศุสัตวดิ์จิทลัเพื่อ
รองรับการพฒันาดา้นปศุสัตว ์
(Digital Livestock Transform) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพื่อการบริหารจดัการอยา่ง

บูรณาการดา้นชีวภณัฑสั์ตว ์(E- BVB 
Network)  

 
เน่ืองจากเป็นโรงงานการผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรคจึงมีความจ าเป็นในการใชว้ตัถุดิบ 

สารเคมี และวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตจ านวนมากกว่า 2,000 รายการต่อปี ซ่ึงถูกเก็บรักษา ดูแลและ
น าส่งไปยงัโรงงานผลิตโดยงานคลงัพสัดุ ฝ่ายคลงัพสัดุและครุภณัฑ ์กลุ่มบริหารชีวภณัฑ ์โครงการ
การพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการจดัการวสัดุท่ีอยู่ในคลงัพสัดุ  
รวมถึงระบบการเบิกจ่าย ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีจ านวนถูกตอ้ง สภาพของพร้อมใช้งาน
และเบิกจ่ายสะดวกรวดเร็ว ทนัตามความตอ้งการใชง้านของโรงงานผลิต  

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการใชง้านโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการ
คลังวสัดุ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และระเบียบการ
เบิกจ่ายพสัดุส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์

 

7.2  ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทั้ งส้ิน  360 คน โดยบุคลากร

ส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของกลุ่มผลิต ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใช้งานระบบ
บริหารจดัการคลงัวสัดุ ทั้งน้ีบุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้ใชง้านระบบ
ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือมีวุฒิท่ีสูงกว่า ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.89 เจา้หน้าท่ีใน
กลุ่มน้ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะผูเ้บิกในคลงัย่อย มีหน้าท่ีตรวจสอบจ านวนพัสดุ
คงเหลือและแจง้การเบิกไปยงัหัวหนา้หน่วยเพื่อท่ีจะท าการแจง้เบิกไปยงัคลงัพสัดุกลางอีกคร้ังหน่ึง 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาดว้ยช่วงอายุของบุคลากร บุคลากรใน Generation X และ Generation Y ของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์มีจ านวนรวมกัน 314 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 87.22  จากบุคลากร
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ทั้งหมด กลุ่มบุคลากรน้ีมีความสามารถเรียนรู้และเขา้ใจการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุได้
เป็นอย่างดี และจะเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินโครงการดังกล่าวส าเร็จได้ตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการจากความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ ใช้งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ของปีงบประมาณ 2561  จ านวน 107,000 บาท โดยให้บริษทัเอกชนเป็นผูเ้ขียนโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการคลังวสัดุ ท่ีสามารถเรียกใช้งานได้บน Web Browser เช่น Google Chrome, 
Internet Explorer, Fire Fox เป็นต้น โดยใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวระบบประกอบไปด้วย 
ระบบขอ้มูลหลกั ระบบคลงัพสัดุ ระบบรายงาน ระบบคน้หาและมีระบบก าหนดสิทธิผูใ้ช้และ
รหสัผา่น (User Name & Password)  

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ปร้ินเตอร์และระบบเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2562 สัดส่วนบุคลากร
ต่อจ านวนคอมพิวเตอร์จะได ้0.73 : 1  ระบบเครือข่ายท่ีมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) มีจ านวน 
2 เคร่ือง ปร้ินเตอร์จ านวน 22 เคร่ือง และในปีงบประมาณ 2563 มีการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพิ่มท าให้
มีจ านวนคอมพิวเตอร์รวม 123 เคร่ือง สัดส่วนบุคลากรต่อจ านวนคอมพิวเตอร์จะได ้0.90 : 1 ปร้ิน
เตอร์จ านวน 25 เคร่ือง ระบบเครือข่ายท่ีมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) มีจ านวน 2 เคร่ือง 
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใชง้านดา้นต่างๆ จากสถานการณ์ท่ีจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบติังานจึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดแผนจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน
เคร่ืองเดิมท่ีช ารุด เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐท่ีก าหนดสัดส่วนเคร่ืองต่อคนเท่ากบั 1:1 

  
7.3  กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน ได้ท าการศึกษา 3 กระบวนการของโครงการการ

พฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ไดแ้ก่  
1)  การฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ โดยจดัอบรมให้กบัผูป้ฏิบติังาน 

จาก 52 คลงัย่อยและผูบ้ริหารจ านวน 95 คน ทั้งน้ีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
วิธีการท างานอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใชส้ าหรับการพฒันาและเรียนรู้ของผูเ้ขา้มาปฏิบติังาน
ใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ด าเนินการอบรมโดยงานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์การอบรมการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุใช้เวลาในการ
อบรมจ านวน 2 ชัว่โมง ซ่ึงผลการฝึกอบรมเป็นไปตามแผนงานด าเนินโครงการ ผูฝึ้กอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจและสามารถใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุไดดี้ จ านวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีทั้งส้ิน 106 
คนคิดเป็นร้อยละ 111. 57 ของผูใ้ชง้านระบบ 
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2)  การจดัท าคู่มือการเบิกพสัดุระบบบริหารจดัการคลงัพสัดุผูรั้บผิดชอบโครงการคือ
งานสารสนเทศร่วมกบังานคลงัพสัดุ ไดจ้ดัท าคู่มือส าหรับการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัพสัดุ 
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ คู่มือการเบิกพสัดุ ระบบบริหารจดัการคลงัพสัดุดุส าหรับผูเ้บิกในคลงั
ยอ่ยและคู่มือ การบริหารจดัการคลงัวสัดุส าหรับผูค้วบคุมคลงักลางและแอดมิน ภายในคู่มือทั้งสอง
ฉบับแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพสัดุแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด
ประกอบกับหน้าของระบบในแต่ละขั้นตอนนั้ นๆ โดยคู่มือเผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียนไปยงั
หน่วยงาน โรงงานต่างๆ และหนา้เวบ็ไซตข์องส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์  

3)  เอกสารขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุจาก QP และ SOP งานคลงัพสัดุ ส านกัเทคโนโลยี
ชีวภณัฑส์ัตวจ์ากการศึกษาพบวา่หนา้ท่ีของงานคลงัพสัดุ ฝ่ายคลงัพสัดุและครุภณัฑ ์กลุ่มบริหารชีว
ภณัฑ ์มีขอบเขตตั้งแต่การรับวสัดุ การลงบญัชีรับเขา้วสัดุ การจดัเก็บ การตรวจสอบใบเบิก การตดั
บญัชีจ่าย การจดัส่ง ตลอดถึงการจ าหน่ายพสัดุ (ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)  

และเม่ือมีการเปิดใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ในตน้ปีงบประมาณ 2562 มากกว่า
ร้อยละ 50 ของผูใ้ช้งานระบบพบปัญหาการใช้งานโดยระบุปัญหาการใช้งาน เช่น ความไม่คุน้ชิน
ของการใช้งานระบบ วสัดุบางอย่างไม่มีการอพัเดทจ านวน ณ ปัจจุบนัซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการ
น าเขา้ขอ้มูลท่ีผิดพลาดของผูก้รอกขอ้มูล ณ คลงัพสัดุกลางในเบ้ืองตน้ และปัญหาการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตท่ีไม่เสถียร เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ีควรตอ้งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและ
สะดวกต่อผูป้ฏิบติังานในอนาคตต่อไป  

 

7.4  ผลผลติ (Product Evaluation) 
วตัถุประสงค์ของโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ส านักเทคโนโลยีชีว

ภณัฑ์สัตว ์เพื่อบริหารจดัการพสัดุอย่างเป็นระบบ ตามภารกิจหลกัของงานคลงัพสัดุ คือ การเก็บ
รักษาวสัดุการผลิตและวสัดุอ่ืนๆ ของส านักฯ ให้มี “จ านวนถูกตอ้ง สภาพของพร้อมใช้ เบิก-จ่าย 
สะดวกรวดเร็ว” ซ่ึงสามารถประเมินผลผลิตตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวไดจ้าก ความส าเร็จในการ
ผลิตวคัซีนเม่ือส้ินปีงบประมาณเม่ือเทียบกับประมาณการ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายพสัดุจาก
รายงานพสัดุคงคลงั ณ ส้ินปีงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายพสัดุ ซ่ึงผลการประเมินมีดงัน้ี  

ความส าเร็จในการผลิตวคัซีนเม่ือส้ินปีงบประมาณเม่ือเทียบกบัประมาณการการผลิตวคัซีน
และสารทดสอบโรคของส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตวไ์ม่สามารถท าไดถึ้งยอดประมาณการทั้ง 5 
ปีงบประมาณท่ีท าการศึกษา (2559 - 2563) แต่พบว่าแนวโนม้การผลิตมีจ านวนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างปีงบประมาณ 2561 ถึง 2563  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการใช้ระบบ
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บริหารจดัการคลงัวสัดุเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการวตัถุดิบ สารเคมี และวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต
วคัซีนและสารทดสอบโรค ทั้งน้ีการผลิตวคัซีนให้ได้ตามปริมาณความต้องการขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายปัจจยัในกระบวนการผลิต หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเกษตรกรผูใ้ชว้คัซีน เช่นคุณภาพวตัถุดิบ 
เทคนิคการผลิตวคัซีน ความตอ้งการใชว้คัซีนของเกษตรกร จ านวนปศุสัตวใ์นประเทศ สถานการณ์
โรคระบาดสัตวแ์ละนโยบายการป้องกนัโรคในสัตวข์องรัฐบาล เป็นตน้ 

ขอ้มูลรายงานพสัดุคงคลงั ณ ส้ินปีงบประมาณ พบว่าเม่ือมีการใชง้านระบบบริหารจดัการ
คลงัวสัดุในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ท าให้รายการพสัดุคงคลงัมีแนวโน้มลดลง สะทอ้นให้
เห็นถึงการบริหารจดัการของงานคลงัพสัดุท่ีมีการน าจ่ายวตัถุดิบ สารเคมีและวสัดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตวคัซีนไปยงัโรงงานผลิตวคัซีนทั้งค่าโรงงานเป็นไปตามประมาณการการใชง้านไม่คงเหลือเป็น
วสัดุคงคลงั หรือกลายเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่เคล่ือนไหว  

ระยะเวลาการเบิกจ่ายพสัดุ ศึกษาระยะเวลาส่งมอบวตัถุดิบ สารเคมีและวสัดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตวคัซีนไปยงัหน่วยตน้ทุน  411  423 และ 421  โรงงานฝ่ายผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย 
ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ใชร้ะยะเวลาส่งมอบเฉล่ีย 2.07 ± 1.05 วนัท าการ  ซ่ึงจากการศึกษา
ขอ้มูลจากระเบียบการเบิกจ่ายวสัดุ เอกสาร QP และ SOP งานคลงัพสัดุ ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์
สัตว ์ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบไวท่ี้ 2 วนัท าการ ซ่ึงจากการประเมินจาก 3 หน่วยตน้ทุนย่อย
ระยะส่งมอบอยูภ่ายในเกณฑท่ี์ก าหนด 

  

7.5  ผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ท าการประเมินผลเพื่อคน้หาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการใช้งานระบบบริหาร

จดัการคลงัวสัดุ โดยใช้รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ 
ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 และภาพรวมงบประมาณ การ
ผลิตและรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ  
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ตารางท่ี 3  แจกแจงความถ่ีผูต้อบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบบริหาร
จดัการคลงัวสัดุประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

 

ข้อมูล 
2562 2563 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 8 26.67 17 42.50 
หญิง 22 73.33 23 57.50 
รวม 30 100.00 40 100.00 

อายุ (ปี) X ̅ = 36.03 S.D. = 10.36 X ̅ = 34.48 S.D. = 9.56 

การศึกษา 

ต่ากว่า
ปริญญาตรี 4 13.33 10 25.00 
ปริญญาตรี 22 73.33 25 62.50 
ปริญญาโท 4 13.33 5 12.50 
ปริญญา
เอก 0 0.00 0 0.00 
รวม 30 100.00 40 100.00 

จ านวนหน่วยต้นทุน 22 42.31 30 57.69 

ความถี่ใน
การใช้งาน
ระบบ 

1 – 2 คร้ัง/
สัปดาห ์ 20 66.67 26 65.00 
3 - 4 คร้ัง/
สัปดาห ์ 7 23.33 4 10.00 
มากกว่า 4 
คร้ัง/
สัปดาห ์ 3 10.00 10 25.00 
รวม 30 100.00 40 100.00 
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ตารางท่ี 4  แสดงระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุประจ าปี
งบประมาณ 2562 และ 2563 

 

ประเด็นวัดความพงึพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

2562 
ระดับความพึงพอใจ 

2563  

ด้านความพงึพอใจในการใช้งานระบบ มากท่ีสุด มาก  

1.ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลในระบบ มากท่ีสุด มาก  

2.ความเป็นปัจจบุนัของฐานขอ้มลู มากท่ีสุด มาก  

3.ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชง้าน มาก มาก  

4.ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  มากท่ีสุด มาก  

5.ความสะดวกในการใชง้านระบบ มากท่ีสุด มาก  

ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ฐานข้อมูล มาก มาก  

1.ระบบใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้น มากท่ีสุด มาก  

2.ระยะเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลในเวลาอนัส้ัน  มากท่ีสุด มาก  

3.ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มาก มาก  

4.ขอ้มูลมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และครบถว้น มาก มาก  

5.มีการจดัการระบบความปลอดภยั หรือก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล   มากท่ีสุด มาก  

ภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพงึพอใจอยู่ในระดับใด มาก มาก  

 
จากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุรวมทั้ง 2 ปีงบประมาณ จ านวน 70 คน ผู ้
ท่ีท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ง 2 ปีงบประมาณเท่ากับ 36.03 ± 10.36 ปี และ 34.48 ± 9.56 ปี ตามล าดับ ระดับ
การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจส่วนมากจบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี 
รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท ในปีงบประมาณ 2562 
ผูต้อบแบบสอบถามมาจากหน่วยตน้ทุนย่อยจ านวน 22 หน่วยตน้ทุน ปีงบประมาณ 2563 มาจาก
หน่วยตน้ทุนย่อยจ านวน 30 หน่วยตน้ทุน ซ่ึงจากทั้งหมด 52 หน่วยตน้ทุน ความถ่ีของการใช้งาน
ระบบบริหารจดัการวสัดุพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 65 เขา้ใชง้านระบบ 1-2 คร้ังต่อ
สัปดาห์ รองลงมาใชง้าน 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์และใชง้านมากกวา่ 4 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นจ านวนท่ีน้อย
ท่ีสุด 
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พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดา้นความพึงพอใจในการใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการใช้ฐานขอ้มูลมีความพึงพอใจในระดบัมาก และโดย
ภาพรวมผูใ้ชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใชง้านระบบ
บริหารจัดการคลังวสัดุประจ าปีงบประมาณ 2562 มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหาร
จดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตวน์ระดบัมาก  

ผูต้อบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดา้นความพึงพอใจในการใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ฐานข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก   และโดย
ภาพรวมผูใ้ชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุท่ีตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใชง้านระบบ
บริหารจดัการคลงัวสัดุประจ าปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจในการใชง้านงานระบบบริหาร
จดัการคลงัวสัดุ ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตวใ์นระดบัมาก 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการปรับปรุงการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ดังน้ี การ
ปรับปรุงระบบคน้หาวสัดุท่ีง่ายขึ้นเน่ืองจากไม่มีเมนูการคน้หาตามหมวดหมู่ของวสัดุ พบปัญหา
การใชง้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เสถียรและบางหน่วยย่อยยงัไม่มีสัญญาณครอบคลุมซ่ึงควรมี
การแกไ้ขปรับปรุง นอกจากน้ีขอ้มูลรายช่ือวสัดุยงัพบปัญหาการซ ้ าซ้อนควรมีการตรวจสอบแกไ้ข
รายการและผูใ้ชง้านระบบระบุวา่ยงัสามารถพฒันาปรับปรุงระบบเพื่อการใชง้านท่ีดียิง่ขึ้น 

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผลการผลิตวคัซีนและรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 
2559 - 2563 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซีนจ าหน่าย ส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์มีการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2563  โดยเฉล่ียอยู่ท่ีปีละ 482.18 ลา้นบาท 
ภาพรวมแนวโน้มลดลงในทุกๆปีงบประมาณ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ จากการจ าหน่ายวคัซีน
และสารทดสอบโรคเฉล่ีย 575.58 ล้านบาท พิจารณาผลก าไรในระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 
2563  เฉล่ีย 93.40 ลา้นบาท ผลผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรคท่ีโรงงานผลิตวคัซีนทั้ง 5 โรงงาน 
ผลิตไดน้้อยกว่าเป้าหมายประมาณการท่ีจ านวนเฉล่ีย 203.54 ลา้นโด๊ส คิดเป็นร้อยละ 90.78 ของ
ประมาณการผลิต ผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นพบไดใ้นปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ท่ีน าเอาระบบ
บริหารจดัการคลงัวสัดุมาใช้ในกระบวนการด าเนินงานการผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรค ของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท าให้มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีแนวโน้มลดลง 
ผลผลิตวคัซีนและสารทดสอบโรคผลิตไดม้ากขึ้น ท าใหไ้ดร้ายไดจ้ากการขายสินคา้เพิ่มมากขึ้นและ
ผลก าไรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี คือปีงบประมาณ 
2559 - 2561  ท่ียงัไม่น าระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุเขา้มาใชใ้นการจดัการงานคลงัพสัดุของส านกั
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เทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ทั้งน้ีอาจจะมีปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนท่ีท าให้ผลการด าเนินงานมีแนวโนม้ดีขึ้น
ดว้ย เช่น ในประเด็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงอาจจะเน่ืองมาจาก การจดัสรรงบประมาณ
ส่วนกลางในภาวะวิกฤตโรคระบาดการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส หรือภาพรวมจ านวนปศุสัตว์ใน
ประเทศและภาวะโรคระบาดของสัตว ์เป็นตน้ 

 
 7.6  ผลการตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

บุคลากรโดยมากจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด  รับรู้ถึงนโยบายแนวคิดการ
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั โดยรับรู้และระบุถึงประโยชน์ของการน าเอาระบบดิจิทลั
และขอ้มูลมาพฒันาให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วและเขา้ถึงขอ้มูล เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูล ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อจะพฒันา
ระบบบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกในการให้การบริการ  ส่วนการน าเอา
นโยบายแนวคิดการปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัมาปรับใช้ในหน่วยงาน ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้วา่มีการใชง้านระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุมาใชแ้ทนท่ีการเบิกจ่ายโดยการเขียน
มือเพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการเบิกวสัดุ อุปกรณ์และสารเคมีและยงัสามารถตรวจสอบสถานะวสัดุ
คงเหลือในขณะนั้นได ้และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองการด าเนินงานโครงการโดย
น าเอาปัญหาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายพสัดุของหน่วยงาน มาประกอบการตดัสินใจใน
การด าเนินงานโครงการหรือไม่นั้น โดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผูจ้ดัท าและพฒันาระบบไดน้ าเอา
ปัญหาของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการเบิกจ่ายพสัดุมาใช้ในการออกแบบจัดท าระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว  ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีรองรับการด าเนินงานโครงการ ความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยมากไม่ทราบวา่มีขอ้กฎหมายคอยควบคุมอยู่   

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากรในสังกดัของส านกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากระบุว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมท่ีจะใช้งานระบบได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากเน่ืองจากระบบมีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนและถา้หากไดรั้บการอบรมการใช้
งานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมก็จะใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในประเด็นความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ โดยเฉพาะกลุ่มครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยผูต้อบค าถามส่วนมากมีความเห็นวา่วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว์
จดัหาใหมี้ความเพียงพอต่อการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารจดัการคลงัพสัดุ  

ส่วนการด าเนินงานโครงการการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ผูต้อบแบบสอบถาม
โดยส่วนมาก มีความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมโครงการน้ีด าเนินไปตามแผนงานแต่พบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรค เช่นปัญหาการส่ือสารกนัภายในองคก์ร ขอ้มูลไม่ครบถว้น ตามความตอ้งการ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 45 

 

ของผูใ้ช้และควรตอ้งมีการพฒันาต่อไป เม่ือมีการเปิดใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ในตน้
ปีงบประมาณ 2562 ผูต้อบแบบสอบถามและเป็นผูใ้ชง้านระบบโดยส่วนมากพบปัญหาการใช้งาน 
เช่น การออกแบบการใชง้านท่ีท างานไดแ้ต่ไม่ค่อยสะดวกต่อการท างาน เช่น การคดัลอกรหัสวสัดุ
ไปใส่ในตารางรายการเบิก ซ่ึงควรมีปุ่ มอตัโนมติั เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร ปัญหา
ความซ ้าซอ้นของการใชฟ้อร์มดิจิทลัและกระดาษ เป็นตน้ 

ในประเด็นความสามารถท าให้การเบิกจ่ายของงานคลังพัสดุ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือไม่อย่างไรนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่างานคลงัพสัดุมีประสิทธิภาพการน าจ่าย
วสัดุเพิ่มมากขึ้น เป็นท่ีพึงพอใจและทนัต่อการใชง้านในการผลิต เน่ืองจากสามารถติดตามการน าส่ง
ไดจ้ากระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ และพบว่าสะดวกในการเบิกวตัถุดิบ สารเคมีและวสัดุอุปกรณ์
เพิ่มมากขึ้น และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวสัดุ ส านัก
เทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์สามารถมีส่วนช่วยท าให้การผลิตวคัซีนและและสารทดสอบโรคไดต้าม
เป้าหมายของประมาณการ  
 

8.  ข้อเสนอแนะ 

 
8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1)  ผูบ้ริหารควรสนับสนุนใช้ระบบสารสนเทศน้ีในการบริหารจดัการคลงัวสัดุของ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์อย่างต่อเน่ือง  และควรแต่งตั้งคณะท างานการพฒันาระบบอย่าง
สม ่าเสมอตามวงจรการพฒันา โดยพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารจดัการคลีงวสัดุให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาจากผูใ้ช้งานระบบดงัท่ีไดท้ าการศึกษามาเช่น การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาระบบคน้หาพสัดุท่ี
ง่ายขึ้น การปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เสถียรและแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลวสัดุ
ในระบบ เป็นตน้ จากนั้นน าไปเผยแพร่นาไปใชข้ยายผลในหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

 2)  มีนโยบายการจดัอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นการใช้งานระบบ ปัญหาและ
อุปสรรคของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุเป็นประจ า เพื่อให้ เกิดการ
พฒันาการใช้งานระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ืองและเพื่อให้เจา้หน้าท่ีแต่ละ
หน่วยตน้ทุนไดท้ราบถึงหนา้ท่ีงานของตนเองในระบบ  

 3)  ปัจจุบนัยงัตอ้งมีการพิมพใ์บยืนยนัการเบิกวสัดุเพื่อน ามาลงนามอนุมติัเบิก เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการลดใช้กระดาษตามนโยบายรัฐบาลดิจิทลัของรัฐบาล ผูบ้ริหารควรผลกัดนั
นโยบายดงักล่าวใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้ป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 
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8.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1)  ควรปรับปรุงด้านคุณภาพบริการของระบบโดยการจัดทีมงานดูแลระบบท่ีมี

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศร่วมกับเจ้าหน้าท่ีคลงัพสัดุท่ีสามารถให้ค  าแนะน าการแก้ปัญหาการใช้งาน
ส าหรับผูเ้บิกได ้

 2)  จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ใหเ้พียงพอเพื่อรองรับการใชง้านระบบบริหา
จดัการคลงัวสัดุ 

 3)  ควรวิเคราะห์และวางแผนพฒันาระบบเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
ควบคู่กบัการพฒันาระบบการบริหารจดัการคลงัวสัดุ  

 4)  พฒันาระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุใหส้ามารถน าออกไฟลข์อ้มูลส าเร็จรูปการสรุป
การเบิกของหน่วยตน้ทุนยอ่ยประจ าไตรมาส (เอกสาร กปศ 4 ว) ได ้

 5)  ควรจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอยู่เสมอ โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีผู ้
มีหนา้ท่ีงานในระบบบริหารจดัการคลงัวสัดุ ก าหนดแผนงานในการตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินงาน
ของระบบอยูเ่สมอ หากพบขอ้ผิดพลาดใหรี้บด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking 
เพ่ือศึกษาความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าฐานรากของธนาคารออมสิน 

ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยศสินี ประจันเขตต์4 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทาง
การเงินผ่าน Digital Banking เพื่อศึกษาความเขา้ใจในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินใน
จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับและความรู้ความเขา้ใจในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสิน เพื่อเสนอแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการกระตุน้ให้ประชาชนฐานรากยอมรับการใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking กระบวนการศึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎี และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (2) การศึกษาเชิงส ารวจ โดยเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในรูปแบบออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่างในเขตพื้นท่ีของธนาคารออมสิน จงัหวดั
นครราชสีมา มีจ านวน 35 สาขา โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มประชาชนฐานราก 
(รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท) ท่ีมีการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น Digital Banking ของธนาคาร ทั้งส้ิน 
480 คน  (3) สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ผลทางสถิติคือ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิ เคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking          
ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา ประกอบด้วย 5 ปัจจยั ได้แก่     
(1) คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics)  (2) การรับรู้ความง่าย (Perceived 
Ease of Use) (3) ดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality)  (4) ดา้นการรับรู้ความเส่ียง (Perceived 
Perceived Risk)  (5) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

 
4 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน
เพื่อสร้างความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และบริการดิจิทลั เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มประชาชนฐานรากมีความ
พร้อมในการใชบ้ริการ สามารถเขา้ถึงการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นการเตรียมพร้อมในการกา้วสู่ยคุสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคต 
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A Study of Factors Influencing the Adoption of Digital Banking Financial 
Services to Study the Understanding of Government Savings Bank in  

Grassroots Customers, Nakhon Ratchasima Province 
 

ABSTRACT 
 

This independent study is a study of factors influencing the adoption of digital banking 
financial service to study the understanding of grassroots customers Government Savings Bank in 
Nakhon Ratchasima province. The purpose of this study was to study the adoption factors and 
understanding the use of financial transactions through digital banking to suggest appropriate 
solutions for encouraging grassroots citizens to accept the use of digital banking financial services. 
The study process consisted of 3 procedures (1) Literature review (2) Survey research by using 
online-questionnaire to collect the data from the samples in the Government Savings Bank 
customers in Nakhon Ratchasima Province which has 35 branches. The samples in this study were 
480 persons of grassroots citizens (with less than 15,000 baht income) who have been doing 
financial transactions through digital banking. (3) Summary and analysis of the results by using 
statistical analysis techniques including descriptive statistics, Exploratory Factor Analysis (EFA), 
and multiple regression. 

The results showed that factors influencing the adoption of digital banking financial service 
in grassroots customers Government Savings Bank at Nakhon Ratchasima province are consisted 
5 factors including (1) MyMo characteristics (2) Perceived Ease of Use (3) Service Quality (4) 
Perceived Risk and (5) Perceived Usefulness. 

The results of this study can be applied in the business operation of the Government 
Savings Bank to create an understanding of digital products and services, in order to provide 
grassroots customers the readiness for using them and access the digital banking financial services 
as much as possible, which is the preparation for the upcoming Cashless Society era.  
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1.  บทน า 
 
 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ลว้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผูค้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหม่ๆ และการปรับตวัของ
ธุรกิจท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลนัและกลายเป็น New Normal ของสังคม ทั้งน้ี จากวิกฤต COVID-19 ท า
ใหผู้ค้นตอ้งด ารงชีวิตแบบรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นผลใหค้นออกจากบา้น
นอ้ยลง โดยเฉพาะการซ้ือของออนไลน์และการสั่งอาหารออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้น ท าใหก้ารช าระเงินดว้ย 
Mobile Banking หรือการใช ้QR Code ในการโอนเงิน ช าระบิล ท าธุรกรรมออนไลน์ สูงขึ้นตามนยั 
แสดงให้เห็นว่าชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เร่งให้ประเทศไทยกา้วสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) เร็วขึ้น ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นสัญญาณให้ธุรกิจ/ผูป้ระกอบการตอ้ง ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการ ผา่นช่องทางดิจิทลัท่ีมากขึ้นในอนาคต 
 ส าหรับธนาคารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รับมือเม่ือเกิดเหตุไม่คาดคิด รวมถึงตอ้งเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมใหม่ๆ         
ของคน และการปรับตัวเข้าสู่ New Normal ในการเป็น Digital Bank เพื่อรองรับการเขา้สู่สังคม          
ไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ เน่ืองจากธนาคารเป็นธุรกิจตวักลางทางการเงินท่ี
ผูใ้ชบ้ริการลว้นตอ้งการเขา้ถึงไดง้่ายและตอบโจทยค์วามตอ้งการเฉพาะบุคคล ท าให้ธนาคารตอ้ง
พัฒนาช่องทางการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบท่ีเป็นดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดต้รงกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตมากขึ้น อีกทั้งท าให้เกิด
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่เขา้มาใชง้านเพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่มประชาชนฐานราก 
 ประชาชนฐานราก เป็นกลุ่มประชากรท่ียากจนหรือกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดน้้อย ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยองค์กร
สหประชาชาติ ให้การสนับสนุนและพฒันา เพื่อขจดัปัญหาความยากจน ท่ีถือเป็นอุปสรรคส าคญั
ในการพฒันาประเทศ  ซ่ึงประชาชนฐานรากถือว่าเป็นกลุ่มท่ีด้อยโอกาสในหลากหลายด้าน มี
โอกาสเกิดความเหล่ือมล ้ าในสังคม ซ่ึงความเหล่ือมล ้ าท่ีส าคัญคือ “การเข้าถึงการบริการทาง
การเงิน”  ท่ีเช่ือมโยงไปสู่โอกาสในการออม การไดรั้บเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพจากการขอ
สินเช่ือรายยอ่ย ดงันั้นการเขา้ถึงบริการทางการเงินของประชาชนจึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิด
โอกาสความเท่าเทียมกนัทางดา้นการเงินของประชาชน และช่วยลดความเหล่ือมล ้าโดยรวมของ
ประเทศ 
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 ธนาคารออมสินซ่ึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของแผนวิสาหกิจปี 2563-2567 เป็นไปตามกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
(Statement of Direction : SOD) ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด โดยก าหนดวิสัยทศัน์ “เป็นผู้น าในการ
ส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุข และความมั่นคงของประชาชน เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมุ่งด าเนินการตามพนัธกิจในการส่งเสริมการออมและสร้างวินยั
ทางการเงิน ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อลดความเหล่ือม
ล ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  
 โดยปัจจุบนัธนาคารมีฐานลูกคา้กลุ่มฐานรากถึง 12.8 ลา้นราย หรือ 61.6% ของจ านวน
ลูกคา้ทั้งหมด ซ่ึงแมว้่าในอดีตอาจมีบางช่วงท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งขบัเคล่ือนลูกคา้กลุ่มอ่ืนเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย แต่ธนาคารออมสินก็ย ังให้ความส าคัญกับด้านสังคม (Social 
Banking) ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของธนาคารท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะในส่วนของ Social 
Branch ท่ีจะเนน้ไปท่ีเร่ืองการดูแลดา้นสังคมโดยเฉพาะ ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใช้มาก
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือผูสู้งวยั  เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มฐานราก เพื่อช่วยลด
ความเหล่ือมล ้าในสังคม  

ถึงแมส้ัดส่วนการเขา้ถึงการบริการทางการเงิน และ การเขา้ถึงเทคโนโลยทีาง Smart Phone 
ของประชาชนฐานรากจะสูง แต่การเลือกรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนฐานรากยงัเป็นแบบ
ดั้งเดิม คือ ส่ือโทรทศัน์ และบุคคลใกลชิ้ด ดงันั้นการศึกษาแนวทางการเขา้ถึงบริการทางการเงิน
ของกลุ่มลูกคา้ฐานราก เพื่อให้เกิดการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่าน Digital Banking นั้น ไม่เพียง
จะทราบถึงรูปแบบในการเขา้ถึงบริการทางการเงินของประชาชนฐานรากเท่านั้น แต่ยงัท าให้ทราบ
ถึงโอกาสท่ีจะพฒันาคุณภาพในการเขา้ถึงบริการทางการเงินให้กบักลุ่มประชาชนฐานราก เพื่อท่ี
สามารถกา้วสู่นวตักรรม การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินไปพร้อมกัน ซ่ึงถือเป็นส่ิง
ส าคญัต่อการพฒันาโอกาสในการลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นภาครัฐ จะตอ้งมีการ ด าเนินการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
โดยประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงประโยชน์ไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา โดยการก าหนดให้มีเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีมีความเร็วเพียงพอกบัความตอ้งการ ค่าบริการท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงบริการ
ของประชาชน รวมทั้งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ มี
ความทนัสมยั มีเสถียรภาพ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม (ดนุวศั สาคริก, 2562, น. 118) 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Digital   Banking ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 

2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้ลูกคา้กลุ่มประชาชนฐานราก ยอมรับและ
เขา้ถึงเทคโนโลยทีางการเงิน ในการท าธุรกรรมผา่น Digital Banking ของธนาคารออมสิน  

 

 3.  ระเบียบวิจัย 
 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยโดยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในลักษณะเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลซ่ึงมีรูปแบบค าถามเป็น
ลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Questions) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจยั ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1) กลุ่มปัจจยัดา้นคุณภาพขอ้มูล (Information Quality) 
2) กลุ่มปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (System Quality) 
3) กลุ่มปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ  (Service Quality)   
4) กลุ่มปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) 
5) กลุ่มปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของการรับรู้ความเส่ียง  (Perceived Risk)  
6) กลุ่มปัจจยัการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness)  
7) กลุ่มปัจจยัการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use)  
8) กลุ่มปัจจยัการยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking) 

 
3.2  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูท่ี้สมัครใช้บริการและเปิดการใช้งาน MyMo (Activated บน Smart Phone) ข้อมูลยอด

คงเหลือตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม – 30 ธันวาคม  2563 ทั้ งหมด  172,386 ราย ในพื้น ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา โดยวิธีค  านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1967. P.919) ไดเ้ท่ากบัจ านวนตวัอย่าง 400 
คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ กลุ่มประชาชนฐานราก หรือ ลูกคา้ฐานรากของ
ธนาคาร (ผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท หรือ เป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยของธนาคาร) 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
เน่ืองดว้ยดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  น้ี ผูวิ้จยัจึงอาศยัเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (google 
form) ซ่ึงแบบสอบถามน้ีรูปแบบค าถามมีลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Questions) มีขั้นตอนใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ซ่ึงจะใช้ 
วิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการทางการเงินผ่านช่องทาง Digital Banking การท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยใชแ้อปพลิเคชนั  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีผูว้ิเคราะห์วิจยัและคน้ควา้
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยท าการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ ช่วงอายุโดยแบ่งตาม 
Generation ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แหล่งท่ีใชบ้ริการทางการเงินมากท่ีสุด ทาง
การเงิน ระยะเวลาท่ีเคยใช้บริการทางการเงิน Digital Banking ท่ีผ่านมา และวตัถุประสงค์ท่ีใช้
บริการทางการเงินผา่นทาง Digital Banking 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามช้ีวดัของการยอมรับการใช้บริการทางการเงินผ่าน Digital 
Banking ของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา แบ่งเป็น 8 ดา้นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1) คุณภาพขอ้มูล (Information Quality) 
2) คุณภาพระบบ (System Quality) 
3) คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
4) คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) 
5) การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
6) การรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
7) การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 
8) การยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital   Banking) 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ จึงน ามาประมวลผลทางสถิติโดย

แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
3.4.1   การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทางการเงินผ่านทาง Digital Banking และโทรศพัทมื์อถือ 

โดยใช้แอปพลิเคชัน ท่ีตอบแบบสอบถาม และน าเสนอตัวแปรท่ีได้จากการท าวิจัยมาอธิบาย
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รายละเอียดของขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage), การแจกแจงความถ่ี (Frequency) , 
ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ดงันั้นการแปลผลน ามาจดัช่วงคะแนนเฉล่ียและแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดบัโดยมี 
ความหมายในบริบทของผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี       
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยกบัปัจจยันั้นมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยกบัปัจจยันั้นมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยกบัปัจจยันั้นปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.80 - 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยกบัปัจจยันั้นนอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยกบัปัจจยันั้นนอ้ยท่ีสุด 

3.4.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1)  การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
ก่อนทดสอบสมมติฐาน จะท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อศึกษาโครงสร้างของตวัแปร โดยน าตวัแปรต่าง ๆ มาจดั
กลุ่มโดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงให้อยู่กลุ่มเดียวกนั ท าให้
ไดจ้ านวนตวัแปรท่ีนอ้ยลง เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอย่างชดัเจนยิ่งขึ้น โดยใน
การจดักลุ่มตวัแปรจะพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ท่ีมากกกวา่ 0.5 

2) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
การทดสอบสมมติฐานจะน าปัจจยัทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ตาม
สมมติฐานของงานวิจยั โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ เพื่อหากลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการ
บริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ส าหรับกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดั
นครราชสีมา 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ช้งาน MyMo Application ของธนาคารออมสินในจังหวัด

นครราชสีมา ท่ี เ ป็นลูกค้าฐานรากท่ีมีรายได้น้อยกว่า  15,000 จ านวน 480 คน ซ่ึงจ านวน
แบบสอบถามท่ีใช้ได้มีค่ามากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่ า  จึงเพียงพอต่อการวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่อไปดงัน้ี 
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ อนัดับ 
ชาย 177 36.9 2 
หญิง 303 63.1 1 
ช่วงอายุ (Generation)     
Gen Z (อาย ุ10-21 ปี) 21 4.4 3 
Gen Y (อาย ุ22-38 ปี) 306 63.7 1 
Gen X (อาย ุ39-53 ปี) 152 31.7 2 
Baby boomer (อาย ุ54-72 ปี) 1 0.2 4 
ระดับการศึกษา     
ต ่ากวา่ประถมศึกษาตอนปลาย 4  0.8 4 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 0.2 5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 135 28.1 2 
อนุปริญญา 206 42.9 1 
ปริญญาตรี 133 27.7 3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.2 6 
อาชีพ    
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 60 12.5 2 
พนกังานบริษทัเอกชน 243 50.6 1 
คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 47 9.8 4 
รับจา้งอิสระ 70 14.6 3 
เกษตรกร 22 4.6 6 
แม่บา้น/พ่อบา้น 15 3.1 7 
นกัเรียน/นกัศึกษา 22 4.6 5 
วา่งงาน 1 0.2 8 

รวม 480 100  
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จากผลการวิจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิง 63.1% และเพศ
ชาย 36.9% โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ท่ีมีอายุระหว่าง 22-38 ปี คิดเป็น 63.7% ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัอนุปริญญาในสัดส่วน 42.9% และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่อยูท่ี่ 50.6%  
 
ตารางท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ช่วงอายุ (Generation) จ านวน ร้อยละ อนัดับ 
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน/แทบ็เล็ต 445 92.7 1 
ตู ้ATM  14 2.9 3 
ธนาคาร 21 4.4 2 
ระยะเวลา    
ไม่เกิน 1 เดือน 326 67.9 1 
1 เดือน – 6 เดือน  103 21.5 2 
6 เดือน – 1 ปี 15 3.1 4 
1 ปีขึ้นไป 36 7.5 3 
ผู้ให้บริการท่ีใช้    
ธนาคารออมสิน (MyMo)  473 94.8 1 
ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB EAZY) 105 24.0 5 
ธนาคารกรุงไทย (KrungThai NEXT) 56 15.5 6 
ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang mBanking) 153 31.5 4 
ธนาคารกสิกรไทย (K Plus) 175 37.2 3 
แอปพลิเคชนั เป๋าตงั 453 91.3 2 
วัตถุประสงค์    
ฝาก/ถอน/โอน ท่ีตู ้ATM  219 46.3 6 
การถอนเงินสดผา่น QR Code 57 12.1 9 
การโอนเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 366 77.4 3 
ช าระค่าสินคา้โดยสแกน Barcode 131 27.7 8 
Prompt Pay (พร้อมเพย)์ 382 80.8 2 
ใชบ้ริการขอสินเช่ือจากนโยบายภาครัฐ 208 44.0 7 
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ช่วงอายุ (Generation) จ านวน ร้อยละ อนัดับ 
ช าระสินเช่ือ 226 47.8 5 
ซ้ือสลากดิจิทลั / ตรวจรางวลัสลากดิจิทลั 301 63.6 4 
เพื่อใชสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมโครงการของรัฐ 445 94.1 1 
(เราชนะ/คนละคร่ึง/เท่ียวดว้ยกนั)    

 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี จ านวน

ผูใ้ช้บริการทางการเงินผ่านทางธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) ในช่วงไม่เกิน 1 เดือนท่ีผ่านมา
สูงสุดคิดเป็น 67.9% นอกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสินโดยแอปพลิเคชนั Mymo 
94.8% แลว้ ยงัใชบ้ริการของแอปพลิเคชนัเป๋าตงัท่ีค่อนขา้งสูงถึง 91.3% ถดัมากลุ่มตวัอยา่งยงัไดใ้ช้
แอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย (K Plus) คิดเป็น 37.2% ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang mBanking) 
คิดเป็น 31.5% ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EAZY) 24% และธนาคารกรุงไทย (KrungThai NEXT) 
คิดเป็น 89%  และเม่ือแยกสรุปกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดและกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ฐานรากแลว้พบวา่เหตุผล
ในการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทางธนาคารดิจิทลั (Digital Banking)ไม่แตกต่างกัน โดย
พบวา่เพื่อใชสิ้ทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการของรัฐ (เราชนะ/คนละคร่ึง/เท่ียวดว้ยกนั) ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 
โดยคิดเป็น 94.1% จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ฐานราก ถดัมาเพื่อใช้ในการผูกเลขท่ีบญัชี/เบอร์
โทรศัพท์ไวก้ับ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยคิดเป็น 80.8% และเพื่อการโอนเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน, เพื่อใช้ซ้ือสลากดิจิทลัหรือตรวจรางวลัสลากดิจิทลั, เพื่อการช าระสินเช่ือ,  เพื่อฝาก/
ถอน/โอน ท่ีตู ้ATM,  เพื่อใช้บริการขอสินเช่ือจากนโยบายภาครัฐ เช่นสินเช่ือรายย่อยต่าง ๆ , เพื่อ
ช าระค่าสินคา้/บริการ โดยสแกน Barcode ตามล าดบั และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่าน
ทางธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) นอ้ยท่ีสุดคือ การใชบ้ริการถอนเงินสดผ่านทาง QR Code คิด
เป็น 12.1% 

จากการการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบติั
ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการเงินของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ของ
ธนาคารออมสิน ท ารายการผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารออมสิน (MyMo) เป็นหลกั และยงัมีการ
ใชบ้ริการของแอปพลิเคชนั เป๋าตงั ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อใช้
สิทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการของรัฐต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละคร่ึง โครงการเท่ียว
ดว้ยกนั และ Prompt pay (พร้อมเพย)์ ทีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีแนวคิดส่งเสริมเก่ียวกบั
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการยอมรับการบริการทางการเงินทาง Digital Banking ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสิน ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย (Means) เพื่อทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชากรในงานวิจยั และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงการกระจายของข้อมูล ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นมี รายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ระดบัความเห็นดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
 

ข้อ ปัจจัย/องค์ประกอบ/ข้อคถาม 
ระดับความเห็น 

ช่ือตัวแปร MEAN S.D.    แปลผล 

คุณภาพข้อมลู (Information Quality) 

ความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูล (Completeness) 
1 มีขอ้มูลละเอียด ชดัเจน และครบถว้น (เช่น อตัรา

ค่าธรรมเนียม, สิทธิเง่ือนไข การใชบ้ริการ, 
ขั้นตอนการใชง้าน) 

IQcp1 4.27 0.535 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งของขอ้มูล (Accuracy) 
2 Digital Banking เป็นระบบท่ีมีการแสดงขอ้มูลท่ีมี

ความถูกต้อง (เช่น การแสดงผลการท ารายการ
ฝาก-ถอน-โอน, การช าระสินคา้บริการ) 

IQac2 4.02 0.559 มาก 

ขอ้มูลเขา้ใจง่าย (Understandability) 

3 
มีขอ้มูลท่ีสามารถเรียนรู้ได ้และท าความเขา้ใจง่าย 
(เช่น คู่มือ หรือขั้นตอนการใชบ้ริการ) 

IQud3 4.38 0.602 มากท่ีสุด 

4 
ระบบแสดงขอ้มูลในการท าธุรกรรมท่ีง่ายต่อการ
จดจ า (เช่น มีระบบ Notification แจง้เตือน
ขอ้ความ) 

IQud4 4.04 0.573 มาก 

คุณภาพระบบ (System Quality) 

ความน่าเช่ือถือของระบบ (Reliability) 
5 สามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระหว่างการ

ท าธุรกรรม (เช่น การเช่ือมต่อไม่หลุดระหว่างการ
ท ารายการ) 

SQrl5 4.38 0.597 มากท่ีสุด 
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ข้อ ปัจจัย/องค์ประกอบ/ข้อคถาม 
ระดับความเห็น 

ช่ือตัวแปร MEAN S.D.    แปลผล 
6 Digital Banking สามารถรองรับระบบการท างาน

ไดทุ้กระบบปฏิบติัการ  (เช่น iOS, Android) 
SQrl6 4.04 0.573 มาก 

7 มีระบบรักษาความปลอดภยัในการใชบ้ริการ (เช่น 
ระบบแจง้เตือน SMS หรือ E-Mail เม่ือเขา้ใชง้าน) SQrl7 4.38 0.597 มากท่ีสุด 

ความรวดเร็วของระบบ (Speed) 
8 สามารถเช่ือมต่อการใช้งานไดอ้ย่างรวดเร็ว(เช่น 

การดาวน์โหลด) 
SQsp8 4.03 0.576 มาก 

9 สามารถแสดงผลการท าธุรกรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว 
(เช่น ผลการโอนเงินเขา้-ออก ผลการช าระค่าสินคา้ 
เป็นตน้) 

SQsp9 4.30 0.599 มากท่ีสุด 

รูปแบบของระบบ (Design) 
10 มีรูปแบบในการใชง้านท่ีง่าย และสะดวก ขั้นตอน

ไม่ซบัซอ้น SQds10 4.14 0.579 มาก 

11 รองรับการใช้งานได้ หลายอุปกรณ์ (เช่น Smart 
phone, Tablet) โดยผ่านระบบปฏิบติัการ iOS และ 
Android  

SQds11 4.08 0.533 มาก 

คุณภาพการบริการ (Service Quality)   

ความเช่ือถือของการบริการ (Service Reliability)  
12 Call Center ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ และมี

ความเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ SVQsr12 4.24 0.593 มากท่ีสุด 

13 มีการแจ้งยืนยนัความถูกต้องในการท าธุรกรรม
ของระบบทุกคร้ัง (เช่น SMS, E-Slip และ E-mail 
เป็นตน้) 

SVQsr13 4.02 0.578 มาก 

14 ระบบของธนาคารมีการรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็น
อยา่งดี 

SVQsr14 4.28 0.595 มากท่ีสุด 

การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance)   
15 พนักงานของธนาคารสามารถให้ขอ้มูล และตอบ

ค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน  
SVQas15 4.10 0.630 มาก 

16 มีความมัน่ใจในระบบรักษาปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพของธนาคาร 

SVQas16 4.23 0.585 มากท่ีสุด 
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ข้อ ปัจจัย/องค์ประกอบ/ข้อคถาม 
ระดับความเห็น 

ช่ือตัวแปร MEAN S.D.    แปลผล 

  17 
ธนาคารแสดงความรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดความ
ผิดพลาดในการท าธุรกรรม 

SVQas17 4.09 0.602 มาก 

การตอบสนองของการบริการ (Responsiveness)   
18 ธนาคารมีสาขาให้บริการจ านวนมากสะดวกใน

การติดต่อและเขา้ใชบ้ริการ SVQrps18 4.18 0.586 มาก 

19 สามารถท าธุรกรรมออนไลน์ไดห้ลากหลาย และ
ระบบมีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชม. SVQrps19 4.08 0.637 มาก 

20 มีความพึงพอใจต่อระบบ Call center  SVQrps20 3.99 0.568 มาก 

คุณลักษณะของแอปพลิเคชันมายโม (MyMo Characteristics) 
การให้บริการทางการเงินผา่น Mobile Banking 

21 สามารถซ้ือ และตรวจดูข้อมูลสลากดิจิทัล, แจ้ง
เตือนผลการถูกรางวลัสลากผา่น Push Notification 
และทราบผลการถูกรางวลัของสลากได ้

MMmb21 4.17 0.656 มาก 

22 สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการถอนเงินสด  โดย
ใชก้ารแสกน QR code 

MMmb22 3.95 0.594 มาก 

23 สะดวกและง่ายต่อการช าระสินเช่ือของธนาคาร MMmb23 4.23 0.615 มากท่ีสุด 
การสนบัสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 

24 รัฐบาลมีการสนบัสนุนการช าระเงินผา่น QR Code 
แทนการใชเ้งินสด MMgs24 4.09 0.704 มาก 

25 ให้บริการขอสินเช่ือผ่านแอปพลิเคชัน (ตั้ งแต่
ขั้นตอนในการสมคัร รู้ผล เงินโอนเขา้บญัชี MMgs25 4.14 0.598 มาก 

26 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย ์(Prompt 
pay) โดยการผูกเลขท่ีบัญชี กับ บัตรประชาชน /
เบอร์โทรศพัท ์เป็นหน่ึงในนโยบายรัฐท่ีสนบัสนุน 

MMgs26 3.97 0.627 มาก 

การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
การรับรคูว้ามเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ (Performance) 

27 ท่านมีความกงัวลว่าตวัท่านไม่มีความ สามารถใน
การใช้บริการธนาคารดิจิทัล เช่น ขั้นตอนการ
สมคัรใชบ้ริการท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

PRpfm27 3.60 1.188 มาก 

28 ท่านมีความกงัวลว่าจะไม่สามารถใช้งานไดอ้ย่าง
เตม็ประสิทธิภาพ และตรงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

PRpfm28 3.44 1.064 มาก 
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ข้อ ปัจจัย/องค์ประกอบ/ข้อคถาม 
ระดับความเห็น 

ช่ือตัวแปร MEAN S.D.    แปลผล 
 การรับรู้วามเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
29 ท่านมีความกงัวลเร่ืองการรักษาขอมู้ลส่วนตวัของ

การใชบ้ริการธนาคารดิจิทลั เช่น การเปิดเผยขอ้มูล
ทางบญัชีบางส่วน 

PRpvc29 3.75 1.065 มาก 

30 ท่านมีความกังวลเร่ืองความปลอดภัยในการใช้
บริการ Digital Banking เช่น บุคคลท่ีสามจะเขา้ถึง
ขอ้มูล 

PRpvc30 3.57 1.105 มาก 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial) 
31 ท่านมีความกงัวลว่าจะถูกโจรกรรมทางการเงินจาก

การใชบ้ริการ Digital Banking 
PRfnc31 3.71 1.057 มาก 

32 ท่านมีความกงัวลว่าจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายมากขึ้นใน
การใชบ้ริการ Digital Banking PRfnc32 3.55 1.125 มาก 

การรับรู้วามเส่ียงดา้นเวลา (Time) 
33 ท่านมีความกงัวลว่าจะสูญเสียเวลาจากการเรียนรู้

วิธีการใชง้านและการใชบ้ริการ Digital Banking 
PRtime33 3.45 1.118 มาก 

34 ท่านมีความกงัวลต่อช่วงเวลาการเขา้ถึงเม่ือตอ้งการ
เข้าใช้บริการ  Digital Banking (เช่น ต้องการท า
รายการตอนเท่ียงคืน แต่ระบบปิดการท ารายการ
ต่าง ๆแลว้ เป็นตน้) 

PRtime34 4.19 0.604 มาก 

การรับรู้ด้านการมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness) 
35 จากประสบการณ์การใช้บริการ ท่านรู้สึกว่ามี

ประโยชน์ และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการบริการจดัการเงินท่ีดี 

PUse35 3.93 0.591 มาก 

36 จากประสบการณ์การใช้ ท่านรู้สึกว่าช่วยลดเวลา
ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้ และสามารถ
ใชไ้ดทุ้กท่ีทุกเวลา  

PUse36 4.26 0.581 มากท่ีสุด 

การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 
37 จากประสบการณ์การใช้บริการ Digital Banking 

ท่านรู้สึกว่าสามารถท าความเขา้ใจไดเ้อง เรียนรู้ได้
ง่าย 

PEU37 4.07 0.641 มาก 
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ข้อ ปัจจัย/องค์ประกอบ/ข้อคถาม 
ระดับความเห็น 

ช่ือตัวแปร MEAN S.D.    แปลผล 
38 จากประสบการณ์การใช้บริการ Digital Banking 

ท่านรู้สึกว่ามีขั้นตอนท่ีใช้งานง่ายและสะดวกท่ีจะ
ใชบ้ริการ 

PEU38 4.06 0.546 มาก 

การยอมรับการใช้งานธนาคารดิจิทัลแบงก์กิง้ (Adoption to use Digital Banking ) 
39 ท่านจะใชบ้ริการ Digital Banking อย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต 
AUDB39 4.38 0.571 มากท่ีสุด 

40 ท่านจะแนะน าการใช้บริการ Digital Banking แก่
ผูอ้ื่น AUDB40 4.09 0.564 มาก 

 
4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินทาง Digital Banking 
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการทดสอบเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีสังเกตได(้Observed Variable) ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม หรือขอ้มูลท่ีมี
อยู ่และตวัแปรแฝง (Latent Variable) โดยการพิจารณาเพื่อหาองคป์ระกอบใหม่ของงานวิจยั  ไดแ้ก่ 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) คือ เป็นการพิจารณาตวัแปร
ว่ามีความเหมาะสมในการสร้างตวัแปร มีความเหมาะสมของขอ้มูล หากค่า KMO มีค่านอ้ยหรือเขา้
ใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรท่ีสังเกตได้นั้นไม่เหมาะสมในการสร้างตวัแปร ในกรณีน้ีจะพิจารณาค่า 
KMO > 0.5 จะถือว่าตวัแปรท่ีสังเกตไดน้ั้นมีเหมาะสมในการสร้างตวัแปร หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่มีความ
เหมาะสม 

Communalities เป็นการพิจารณาตวัแปรท่ีใชว้ดัความสัมพนัธ์ ใชอ้ธิบายค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร ค่าท่ีไดต้อ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.5 , Communalities > 0.5   

Total Variance Explained เป็นการพิจารณาค่า Cumulative % คือ ค่าร้อยละความครอบคลุม
ของขอ้มูล ใชเ้พื่อยนืยนัวา่องคป์ระกอบสามารถอธิบายขอ้มูลไดม้ากเพียงใด  

Rotated Component Matrix เป็นการพิจารณาว่าตัวแปรใดควรอยู่ในองค์ประกอบหรือ 
Factor ใด สามารถพิจารณาจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ท่ีไดจ้ากตาราง Rotated 
Component โดยท าการหมุนแกนปัจจยัแบบให ้Factor ทั้ง 2 เป็นอิสระกนัได ้โดยค่า Factor Loading 
ควรมีค่าไม่ต ่ากวา่ 0.3 (Burns & Grove, 1993; Stevens, 1996) 

จากการวิเคราะห์องคประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ทุกกลุ่มตวั
แปรสามารถสรุปแบบจ าลองส าหรับงานวิจยัได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 โมเดลงานวิจยัหลงัจากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
โดยผูว้ิจยัไดน้ ากลุ่มปัจจยัใหม่ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) ไปวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation) เพื่ อพิ สูจน์ว่ าตัวแปรอิสระไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 และน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression Analysis) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยวิธี All Enter ในแต่ละปัจจยัตาม
สมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบค่า Sig. ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4  ตวัแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) ของปัจจยัท่ีมี 
                  ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
 

Model  R  R Square   Adjusted   Std. Error of 
         R Squre  The Estimate  
    1  0.640a    0.409        0.403        0.695 
a.   การพยากรณ์ (คงท่ี), การรับรู้การใช้งานง่าย, คุณภาพของข้อมูล, คุณภาพของระบบ, คุณลกัษณะของแอปพลิเคชันมายโม, 
คุณภาพของการบริการ 

 
จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)  ของปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
ตวัก าหนด (R Square) เท่ากบั 0.409 หมายความวา่ ตวัแปรทั้ง 6 ตวั สามารถอธิบายการรับรู้ดา้นการ
มีประโยชน์ต่อการบริการทางการเงินผ่าน Digital Bankingไดร้้อยละ 40.9 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 
59.1  เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของตวัแบบ (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
 

Model    Sum of    df Mean square F      Sig 
    Square      
    1 Regression  158.334  5     31.667           65.600         0.000 
 Residual  228.814  474      0.483 
 Total   387.148  479 
 
 จากตารางท่ี 5  สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
รับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) โดยก าหนดสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

H0: ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ ง 6 กลุ่มปัจจัยไม่มีผลต่อการรับรู้ด้านการมี
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นบริการทางการเงินผา่น Digital Banking อยา่งมีนยัส าคญั  

H1: มีอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั มีผลต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) ดา้นบริการทางการเงินผา่น Digital Banking อยา่งมีนยัส าคญั  
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จากการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 พบว่า จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 
4.44 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ α จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการ
บริการทางการเงินผา่น Digital Banking 
 
ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการ
ทางการเงินผา่น Digital Banking 

 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.265 0.377  6.004 0.000 
ปัจจยัดา้นคุณภาพขอ้มูล 
(Information Quality)   

0.085 0.044 0.083 1.907 0.057 

ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ  
(System Quality) 

0.035 0.038 0.050 0.929 0.353 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  
(Service Quality) 

0.014 0.018 0.048 0.786 0.433 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอป
พลิเคชนัมายโม  
(MyMo Characteristics) 

0.099 0.030 0.171 3.352 0.001 

ปัจจยัการรับรู้ความง่าย        
(Perceived Ease of Use) 

0.382 0.041 0.418 9.409 0.000 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) ด้านการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคาร
ออมสินในจงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีมีระดบั 0.05 (T-Test ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 
0.05) มี 2 ปัจจยั  คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics)  และ
ปัจจยัการรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 67 

 

 โดยผลท่ีได้จากการวิ เคราะห์สมการถดถอยของปัจจัย เ ชิงพหุคูณของปัจจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงิน
ผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา สามารถ
ตอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 (𝐻1 ) : คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)  

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.056 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) 
ไม่ส่งผลต่อ การรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล เช่น ความครบถว้นของระบบ ท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลอยา่งละเอียดครอบคลุม ชดัเจน ครบถว้น ไม่
ว่าจะเป็น ขอ้มูลดา้นอตัราค่าธรรมเนียม สิทธิเง่ือนไขการใชบ้ริการ ขั้นตอนการใชง้าน รวมไปถึง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบ Digital Banking เช่น ตอ้งมีการแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง เช่น การ
แสดงผลการท ารายการฝาก ถอน โอน หรือช าระค่าสินคา้ /บริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ดา้น
การมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานราก  

สมมติฐานท่ี 3 (𝐻3) : คุณภาพของระบบ (System Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ
รับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)  

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.361 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้านการบริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพของ
ระบบ เช่น การค านึงถึงความสามารถรองรับระบบการท างานได้ทุกระบบปฏิบติัการ (เช่น iOS, 
Android) การเช่ือมต่อการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลดต่าง ๆ รวมถึงมีรูปแบบในการ
ใชง้านท่ีง่าย และสะดวก ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ด้าน
การมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานราก 
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สมมติฐานท่ี 5 (𝐻5) : คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.361 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพการ
บริการ เช่น ความน่าเช่ือถือของการบริการ มีการแจ้งยืนยนัความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมของ
ระบบทุกคร้ัง (เช่น SMS, E-Slip และ E-mail) การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ หรือในดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ท่ีพนักงานของธนาคารสามารถให้ขอ้มูล และตอบค าถามได้อย่าง
ชัดเจน ความมั่นใจในระบบรักษาปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคารในการแสดงความ
รับผิดชอบกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรม รวมถึงการตอบสนองของการบริการไม่ว่า
จะเป็นจ านวนสาขาในการให้บริการ การตอบสนองการท าธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงปัจจัย
เหล่าน้ีลว้นไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการ
ทางการเงินผา่น Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก 

สมมติฐานท่ี 7 (𝐻7) : คุณลักษณะของแอปพลิเคชันมายโม  (MyMo Characteristics) 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์  (Perceived Usefulness) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของแอปพลิเคชันมายโม  
(MyMo Characteristics) ส่งผลต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้านการ
บริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงหมายความว่า 
คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินซ่ึงมีช่ือวา่ “มายโม (Mymo)” นั้น เป็นปัจจยัส าคญัใน
การใชบ้ริการ Digital Banking เช่น การใหบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 
(Mobile Banking) จะตอ้งมีความสะดวกและง่ายต่อการใชบ้ริการในการถอนเงินสดโดยการสแกน 
QR Code ซ่ึงวิธีน้ีค่อนขา้งสะดวกเน่ืองจากไม่ตอ้งใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (ATM) ไม่ตอ้งเดินทางไป
ธนาคารในการถอนเงิน และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย และปัจจยัใน
การสนบัสนุนจากภาครัฐ เช่นการการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย ์ (Prompt pay) โดยการ
ผูกเลขท่ีบญัชี กบั บตัรประชาชน/เบอร์โทรศพัท์ เป็นหน่ึงในนโยบายรัฐท่ีสนับสนุน หรือการท่ี
ภาครัฐสนับสนุนให้มีการช าระสินคา้/บริการ ผ่าน QR code เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเขา้สู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคต   ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อการรับรู้ด้านการมี
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้
ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 
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สมมติฐานท่ี 10 (𝐻10): การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10 คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) ส่งผลต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้านการบริการทาง
การเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ผูใ้ช้บริการ
ค านึงถึงการใชง้านง่ายของระบบ รวมถึงมีขั้นนตอนการท่ีง่ายต่อการใชง้าน ไม่ความซับซ้อน เช่น 
เมนูในการใช้งาน สาม  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) ด้านการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคาร
ออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 
 

ตารางท่ี 7  ตวัแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) ของปัจจยัท่ีมี  
                  ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 
 

Model  R  R Square   Adjusted   Std. Error of 
         R Squre  The Estimate  
    1  0.584a    0.340        0.335        0.802 
a.   การพยากรณ์ (คงท่ี), คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม, คุณภาพของขอ้มูล, คุณภาพของระบบ, คุณภาพของการบริการ 

 
จากตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)  ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิตวัก าหนด (R 
Square) เท่ากบั 0.340 หมายความว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั สามารถอธิบายการรับรู้ดา้นการรับรู้ความง่าย 
ต่อการบริการทางการเงินผ่าน Digital Bankingได้ร้อยละ 34 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 66  เกิดจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของตวัแบบ (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ 
                  การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 
 
Model    Sum of    df Mean square F      Sig 
    Square      
    1 Regression  158.334  5     31.667           65.600         0.000 
 Residual  228.814  474      0.483 
 Total   387.148  479 
 
 จากตารางท่ี 8 สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)โดยก าหนดสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

H0: ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 4 กลุ่มปัจจยัไม่มีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease of Use) ดา้นบริการทางการเงินผา่น Digital Banking อยา่งมีนยัส าคญั  

H1: มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั มีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) ดา้นบริการทางการเงินผา่น Digital Banking อยา่งมีนยัส าคญั  

จากการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 พบว่า จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 
4.44 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ α จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)ดา้นการ
บริการทางการเงินผา่น Digital Banking 
 

ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีมี 
                  ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.015 0.426  4.732 0.000 
ปัจจยัดา้นคุณภาพขอ้มูล 
(Information Quality)   

0.097 0.051 0.87 1.893 0.059 

ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ  
(System Quality) 

0.016 0.044 0.21 0.370 0.712 
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ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีมี 
                  ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) (ต่อ) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  
(Service Quality) 

0.084 0.020 0.261 4.140 0.000 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอป
พลิเคชนัมายโม  
(MyMo Characteristics) 

0.192 0.033 0.301 5.802 0.000 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีมีระดบั 0.05 (T-
Test ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05) มี 2 ปัจจยั  คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality)  และ  
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม   (MyMo Characteristics)   
 
 สมมติฐานท่ี 2 (𝐻 2) : คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.059 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) ไม่ส่งผลต่อ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ด้านการบริการทางการเงินผ่าน Digital 
Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพของขอ้มูล 
เช่น ความครบถว้นของระบบ ท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลอย่างละเอียดครอบคลุม ชดัเจน ครบถว้น ไม่ว่าจะ
เป็น ขอ้มูลดา้นอตัราค่าธรรมเนียม สิทธิเง่ือนไขการใชบ้ริการ ขั้นตอนการใชง้าน รวมไปถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ Digital Banking เช่น ต้องมีการแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง เช่น การ
แสดงผลการท ารายการฝาก ถอน โอน หรือช าระค่าสินคา้/บริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานราก  
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สมมติฐานท่ี 4 (𝐻4):คุณภาพของระบบ (System Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.712 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (System Quality) ไม่ส่งผลต่อการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ด้านการบริการทางการเงินผ่าน Digital 
Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพของระบบ 
เช่น การค านึงถึงความสามารถรองรับระบบการท างานไดทุ้กระบบปฏิบติัการ (เช่น iOS, Android) 
การเช่ือมต่อการใชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลดต่าง ๆ รวมถึงมีรูปแบบในการใชง้านท่ี
ง่าย และสะดวก ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นไม่ใช่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้
ฐานราก 

สมมติฐานท่ี 6 (𝐻6):คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ไม่ส่งผล
ต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดา้นการบริการทางการเงินผา่น Digital 
Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในดา้นคุณภาพการบริการ 
เช่น ความน่าเช่ือถือของการบริการ การแจง้ยืนยนัความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมของระบบทุกคร้ัง 
(เช่น SMS, E-Slip และ E-mail) การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ หรือในดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
(Assurance) ท่ีพนกังานของธนาคารสามารถให้ขอ้มูลและตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจน การค านึงถึง
ระบบรักษาปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคารในการแสดงความรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดความ
ผิดพลาดในการท าธุรกรรม รวมถึงการตอบสนองของการบริการไม่ว่าจะเป็นจ านวนสาขาในการ
ให้บริการ การตอบสนองการท าธุรกรรมตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking 
ในกลุ่มลูกคา้ฐานราก 

สมมติฐานท่ี 8 (𝐻8):คุณลกัษณะของแอปพลเิคชันมายโม  (MyMo Characteristics) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของแอปพลิเคชันมายโม  (MyMo 
Characteristics) ส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ดา้นการบริการ
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ทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกค้าฐานราก  อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงหมายความว่า 
คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (Mymo) นั้น เป็นปัจจยัส าคญัในการใชบ้ริการ Digital Banking 
เช่น การให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) จะตอ้งมี
ความสะดวกและง่ายต่อการใชบ้ริการในการถอนเงินสดโดยการสแกน QR Code ซ่ึงวิธีน้ีค่อนขา้ง
สะดวกเน่ืองจากไม่ตอ้งใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคารในการถอนเงิน 
และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และปัจจัยในการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เช่นการการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย ์ (Prompt pay) โดยการผูกเลขท่ีบญัชี กบั 
บตัรประชาชน/เบอร์โทรศพัท ์เป็นหน่ึงในนโยบายรัฐท่ีสนบัสนุน หรือการท่ีภาครัฐสนบัสนุนให้มี
การช าระสินค้า /บริการ ผ่าน QR code เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ในอนาคต  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) ดา้นการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคาร
ออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 
 

ตารางท่ี 10  ตวัแบบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) ของปัจจยัท่ีมี 
                    ความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital  
                    Banking) 
 

Model  R  R Square   Adjusted   Std. Error of 
         R Squre  The Estimate  
    1  0.173a    0.030        0.026        0.863 
a.   การพยากรณ์ (คงท่ี), การรับรู้ความเส่ียง, การรับรู้ประโยชน์ 

 
 จากตารางท่ี 10 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)  ของปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์การยอมรับการใช้งานธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking) พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิตวัก าหนด (R Square) เท่ากบั 0.030 หมายความวา่ ตวัแปรทั้ง 2 ตวั สามารถอธิบายการ
รับรู้ด้านการยอมรับการใช้งานธนาคารดิจิทัล ได้ร้อยละ 3 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 97  เกิดจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของตวัแบบ (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ 
                    การยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking) 
 

Model    Sum of    df Mean square F      Sig 
    Square      
    1 Regression  10.920  2      5.460           7.317         0.001 
 Residual  355.912  477      0.746 
 Total   366.831  479 
 

 จากตารางท่ี 11 สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ยอมรับการใช้งานธนาคารดิจิทัล (Adoption to use  Digital Banking)โดยก าหนดสมมติฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

H0: ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 2 กลุ่มปัจจยัไม่มีผลการยอมรับการใชง้านธนาคาร
ดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking)  

H1: มีอย่างนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั มีผลต่อการยอมรับการใชง้านธนาคาร
ดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking) Banking อยา่งมีนยัส าคญั  

จากการทดสอบท่ีระดบันัยส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 พบว่า จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 4.50 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ α จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีได้
จากการวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital Banking) 
 

ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ี 
                    มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  Digital  
                    Banking) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
(Constant) 7.112 0.360  19.728 0.000 
การรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

0.176 0.046 0.181 3.789 0.000 

การรับรู้ความเส่ียง           
(Perceived Risk) 

-0.005 0.006 -0.035 -0.736 0.462 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชง้านธนาคารดิจิทลั (Adoption to use  
Digital Banking) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีมีระดับ 0.05 (T-Test ท่ีมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มี 1 
ปัจจยั  คือ การรับรู้ดา้นการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

สมมติฐานท่ี 9 (𝐻9): การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ยอมรับการใช้งานดิจิทัลแบงก์กิง้  (Adoption to use  Digital Banking) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.462 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9 คือ การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบการ
ยอมรับการใชง้านดิจิทลัแบงกก้ิ์ง  (Adoption to use  Digital Banking) แต่ส่งผลในทางตรงขา้มกนั โดย
มีปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนั คือคุณลกัษณะดา้นความเส่ียง (Risk Characteristics) ในดา้นต่าง ๆ เช่น ความ
เส่ียงดา้นประสิทธิภาพ (Performance) ท่ีค  านึงถึงความสามารถในการใชง้าน มีความกงักลในเร่ือง
ของการใชง้านในระบบ หรือเทคโนโลยีทางการเงิน 2  ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้งาน การรักษาขอ้มูลส่วนตวั มีความกงัวลถึงบุคคลท่ีสามในการ
เขา้ถึงขอ้มูล และความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial) ท่ีมีความกงักลเก่ียวกบัการโจรกรรม หรือ
กงัวลหากจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการใช้งานระบบ รวมถึงกงัวลว่าจะตอ้งเสียเวลาใน
การเรียนรู้การใชง้านจากการบริการ (Time)  

สมมติฐานท่ี 11 (𝐻11): การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการยอมรับการใช้งานดิจิทัลแบงก์กิง้  (Adoption to use Digital Banking) 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 11 คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการยอมรับการใชง้านดิจิทลัแบงกก้ิ์ง  (Adoption to use Digital Banking) ในกลุ่ม
ลูกคา้ฐานราก อย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีคิดว่าการใชบ้ริการ
ทางการเงินผ่าน Digital Banking นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงินและการ
บริหารจดัการเงินท่ีดี รวมถึงมีความรับรู้ว่าสามารถช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงินได้ 
และสามารถใช้บริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานดิจิทลัแบงก์ก้ิง  
(Adoption to use Digital Banking) ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชง้านดิจิทลัแบงกก้ิ์ง  (Adoption to 
use Digital Banking) ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา สามารถ
สรุปผลการวิจยัโดยภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

H1 คุณภาพของขอ้มูล ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์  ไม่ยอมรับ 

H2 
คุณภาพของขอ้มูลส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน 

ไม่ยอมรับ 

H3 คุณภาพของระบบส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ ไม่ยอมรับ 
H4 คุณภาพของระบบส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการ

ใชง้าน 
ไม่ยอมรับ 

H5 คุณภาพของการบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์      ไม่ยอมรับ 
H6 คุณภาพของการบริการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายใน

การใชง้าน 
ยอมรับ 

H7 คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์   

ยอมรับ 

H8 คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

ยอมรับ 

H9 การรับรู้ความเส่ียงกระทบเชิงลบต่อการยอมรับการใช้งานดิจิทัล
แบงกก้ิ์ง   

ไม่ยอมรับ 

H10 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้
ประโยชน ์

ยอมรับ 

H11 การรับรู้ประโยชน์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้งาน
ดิจิทลัแบงกก้ิ์ง  (Adoption to use  Digital Banking) 

ยอมรับ 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

เม่ือน าปัจจยัทั้งหมดมาวิเคราะห์ สามารถจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทาง
การเงินผา่น Digital Banking ส าหรับกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม และ การรับรู้ความง่ายในการใชง้านส่งผลเชิง
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บวกต่อการการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ส่วนคุณภาพของขอ้มูล, คุณภาพของระบบ 
และคุณภาพของการบริการไม่ส่งผลต่อการการรับรู้ประโยชน์ในการยอมรับการใช้บริการทาง
การเงินผ่าน Digital Banking และในดา้นคุณภาพของการบริการ คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมาย
โมส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  ส่วนดา้นคุณภาพของ
ขอ้มูล และคุณภาพของระบบไม่ส่งผลต่อการการรับรู้ความง่ายในการใช้งานท่ีจะยอมรับการใช้
บริการทางการเงินผา่น Digital Banking ซ่ึงอธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ด้านการมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ต่อการ
ยอมรับบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking พบว่าสามารถอธิบายการรับรู้ดา้นการมีประโยชน์
ได ้40.9% โดยมีปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการการรับรู้ประโยชน์ในการตดัสินใจยอมรับการใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking อย่างมีนยัส าคญัของกลุ่มลูกคา้ฐานราก อธิบายไดว้่า ในการท่ีจะใชบ้ริการในการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) นั้ น จะต้องมีความสะดวก ไม่
ซับซ้อน และง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะขั้นตอนในการถอนเงินสดโดยการสแกน QR Code ท่ี
ค่อนขา้งมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกคา้เน่ืองจากไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคารในการถอนเงิน และไม่ตอ้ง
ใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) จึงไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
พร้อมเพย ์(Prompt pay) โดยการผูกเลขท่ีบญัชี กบั บตัรประชาชน/เบอร์โทรศพัท์ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
นโยบายรัฐท่ีสนบัสนุน หรือการท่ีภาครัฐสนบัสนุนให้มีการช าระสินคา้/บริการ ผ่าน QR code เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมในการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคต  

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  ต่อการ
ยอมรับบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking พบว่าสามารถอธิบายการรับรู้ดา้นความง่ายในการ
ใชง้านได ้34% โดยมีปัจจยัในดา้นคุณภาพของการบริการ และคุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม 
ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการการรับรู้ดา้นความง่ายในการตดัสินใจยอมรับการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking อย่างมีนัยส าคญัของกลุ่มลูกคา้ฐานราก อธิบายไดว้่า การบริการเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ค านึงถึง เช่น การแจ้งยืนยนัความถูกต้องในการท า
ธุรกรรมของระบบทุกคร้ังให้ทราบ เช่นการแจ้งเตือนทาง SMS, E-Slip หรือ E-mail การมีระบบ
รักษาปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคารในการแสดงความรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด
ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ค านึง รวมถึงการตอบสนองของการบริการไม่ว่าจะเป็นจ านวนสาขาใน
การให้บริการ พนกังานของธนาคารสามารถให้ขอ้มูลและตอบค าถามไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการ
ตอบสนองการท าธุรกรรมตลอด 24 ชัว่โมง และส าหรับคุณลกัษณะของแอปพลิเคชันมายโมขอ
ธนาคารออมสินเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั ซ่ึงจะตอ้งมีความง่าย เขา้ใจไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น ต่อการใช้งาน 
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ไม่วา่จะเป็นการถอนเงิน ช าระค่าสินคา้และบริการผา่นทาง Qr code เพื่อท่ีจะเพิ่มความมัน่ใจในการ
ใชง้านไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของธนาคาร 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน (Risk Characteristics)  ต่อการ
ยอมรับบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance) ท่ี
ค  านึงถึงความสามารถในการใช้งาน ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการใช้งาน การรักษาขอ้มูลส่วนตวั มีความกังวลถึงบุคคลท่ีสามในการเขา้ถึงขอ้มูล
ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโจรกรรม รวมถึงมีความกงัวลหากจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มมากขึ้นจากการใชง้าน หรือเสียเวลาในการเรียนรู้การใชง้านจากการบริการ (Time)  

ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ต่อการยอมรับการใชง้านดิจิทลัแบงก์ก้ิง  
(Adoption to use Digital Banking) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั อธิบายไดว้่า ความเขา้ใจต่อ
ผูใ้ช้บริการการผ่าน Digital Banking นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงินและ
การบริหารจดัการเงินท่ีดี รวมถึงมีความรับรู้วา่สามารถช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงินได ้
และสามารถใช้บริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานดิจิทลัแบงก์ก้ิง  
(Adoption to use Digital Banking) ในกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร 
ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัสามารถระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน 

Digital Banking ส าหรับกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา พร้อมทั้งได้
ระบุถึงความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนกล
ยทุธ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มประชาชนฐานรากซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั
ในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ทั้งน้ีผูวิ้จยัขอสรุปขอ้เสนอแนะดา้นการบริหาร
ตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทางการเงินผ่าน Digital Banking ส าหรับกลุ่มลูกคา้ฐาน
รากของธนาคารออมสินในจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

(1) ด้านคุณลกัษณะของแอปพลเิคชันมายโม  
แอปพลิเคชนัถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการและอ านวยความสะดวก

ให้กับผูใ้ช้บริการ ดังนั้ นผูพ้ ัฒนาจึงจ าเป็นต้องทราบถึงความต้องการและปัญหาก่อนจะเร่ิม
ออกแบบระบบให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีกลุ่มลูกคา้ฐานรากให้
ความส าคญัคือ แอปพลิเคชันจะต้องมีความง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน หรือมีเพียงเมนูหลัก
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ส าหรับการใชง้านในหน้าแรกของแอปพลิเคชนั เช่น การใช ้Qr Code ในการฝากเงิน ถอนเงิน หรือ
การช าระสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกถึงความง่ายต่อการใช้งานไม่เป็นท่ีสับสนและ
กงัวลใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านจากการใชแ้อปพลิเคชนัของธนาคาร  

(2) ด้านการรับรู้ความง่าย  
ในมุมมองของกลุ่มลูกคา้ฐานรากนั้นมีความกงัวลว่าการใช ้Digital Banking จะ

เป็นเร่ืองยาก ดงันั้นการพฒันาระบบใหลู้กคา้กลุ่มน้ีเขา้ใจไดง้่าย คือจะตอ้งแสดงขอ้มูลการใช้งานท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีการบนัทึกแสดงขอ้มูลการท าธุรกรรมเพื่อให้ลูกคา้รับรู้ถึงความถูกต้อง และ
ง่ายต่อการจดจ า ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่าผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ตอ้งการแอปพลิเคชนัท่ีเขา้ใจง่าย ดงันั้น
การแสดงขอ้มูลข่าวสารในแอปพลิเคชนัควรมีเน้ือหาท่ีกระชบัชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจและไม่ท าให้
ผูใ้ชง้านสับสน 

(3) ด้านคุณภาพการบริการ 
เม่ือดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคญักับชีวิตคนเรามากขึ้น จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ไดท่ี้ผูค้นจะหันมาใชธ้นาคารดิจิทลัมากขึ้น ดงันั้นหากเป็นการช่วยให้ลูกคา้ฐานรานมีโอกาสได้
ใชบ้ริการทางการเงินแบบดิจิทลั จึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารจะท าให้ลูกคา้กลุ่มน้ีเกิดการรับรู้และเขา้ใจว่า 
การมีระบบดิจิทลัเขา้มานั้นจะช่วยให้การด าเนินชีวิตสามารถท าไดง้่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
โดยสร้างความน่าเช่ือถือของการบริการ (Service Reliability) ในแบบท่ีลูกคา้จะเขา้ใจไดง้่าย  เช่น 
บริการแจง้ยืนยนัความถูกตอ้งหลงัการท าธุรกรรม หรือพนกังานสามารถให้ขอ้มูลและตอบค าถาม
ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน มีการแสดงความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรม 
เป็นตน้ 

(4) ด้านการรับรู้ความเส่ียง 
จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีความกงักลในเร่ืองของการใชง้านใน

ระบบ ในเร่ืองความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั  ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัในการใชง้าน ทั้งน้ี
จากการศึกษา ธนาคารควรแสดงให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าระบบมีความปลอดภยัสูง และได้
มาตรฐาน เช่น การใช้รหัสผ่าน ดว้ยขอ้มูลทางกายภาพ การขอรหัสผ่านยืนยนัในทุกขั้นตอนท่ีท า
ธุรกรรม ระบบตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัสากล มุ่งเนน้ ความปลอดภยั
ของข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดการร่ัวไหลสู่สาธารณะ เพิ่ม
ความสามารถในการรับมือกบัภยัคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ และควรมีหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อกีดกนั
บุคคลท่ีสามท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 80 

 

(5) ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
จากการศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี วตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการทาง

การเงินผ่านทางธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) ของกลุ่มลูกคา้ฐานราก คือ มากจากนโยบายของ
ภาครัฐท่ีท าใหป้ระชาชนไดเ้ร่ิมใชแ้อปพลิเคชนั โดยยกตวัอย่างใน 2 อนัดบัแรกท่ีให้เหตุผลคือ เพื่อ
ใชสิ้ทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการของรัฐ (เราชนะ/คนละคร่ึง/เท่ียวดว้ยกนั) ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 1 คิดเป็น 
89.6% และ เพื่อใชใ้นการผูกเลขท่ีบญัชี/เบอร์โทรศพัทไ์วก้บั Prompt Pay (พร้อมเพย)์ 94.1% และ
ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกเช่น รัฐบาลสนับสนุนให้มีการช าระเงินผ่าน QR Code แทนการใช้เงินสด โดย
เหตุผลท่ีกล่าวไปน้ีมีมากกว่าความต้องการส่วนบุคคลท่ีต้องการใช้เพื่อเห็นประโยชน์ในด้าน
เทคโนโลยทีางการเงิน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ภาครัฐมีส่วนขบัเคล่ือนในการท่ีจะใหป้ระชาชนรู้จกั เขา้ใจ 

ดงันั้นการร่วมมือกนัระหว่าง ภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคธุรกิจ ในการให้ประชาชนรับรู้
ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) คู่ขนานไปกบัเพิ่มความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ท่ีมี
ความปลอดภยั และมีความเป็นส่วนตวั เป็นส่ิงส าคญัต่อการยอมรับการใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Digital Banking ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ตามท่ีรัฐบาลตั้งใจจะให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศท่ีเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคตต่อไป 
 

5.1.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
จากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการบริการทาง

การเงินผ่าน Digital Banking ส าหรับกลุ่มลูกคา้ฐานราก ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงในเร่ือง
ของ Digital Banking และ กลุ่มลูกคา้ฐานราก ซ่ึงมีผูศึ้กษาในเร่ืองของ Digital Banking ค่อนขา้งน้อย 
จ าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงขอ้มูลงานวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบั Mobile Banking Application และ Internet 
Banking ในบางส่วนเพื่อมาประยุกต์ใช้กับงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงยงัมีปัจจยัในเร่ืองของลกัษณะของ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั แต่ผลการวิจยัในคร้ังน้ีน าปัจจยัในเร่ืองของรายไดท่ี้จะตอ้งเท่ากบั
หรือน้อยกว่า 15,000 มาวิเคราะห์เท่านั้นเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ฐานรากท่ีผูวิ้จยั
ตอ้งการศึกษา ดงันั้นหากตอ้งการวางแผนกลยทุธ์เก่ียวกบั Digital Banking โดยตรง ควรศึกษาแบบ
เฉพาะเพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น 
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6.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัในบางประการ ประการแรก คือ ขอ้จ ากดัของ
กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้ฐานรากของธนาคารออมสินใน
จงัหวดันครราชสีมา ทิศทางในการส ารวจจึงขึ้นอยู่กบัพื้นท่ีดงักล่าว ผลการศึกษาอาจจะโนม้เอียง
ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ประการท่ีสอง เน่ืองจากค าจ ากดัความลูกคา้กลุ่มฐานรากของธนาคาร
ออมสินคือผูท่ี้มีรายไดเ้ท่ากบัหรือต ่ากวา่ 15,000 บาท จึงท าใหก้ารหากลุ่มตวัอยา่งจึงมุ่งเนน้หาผูท่ี้มี
รายไดเ้ฉพาะดงักล่าว เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงไม่ไดเ้จาะจงถึงดา้นอาชีพประกอบดว้ย ประการ
ท่ีสาม คือขอ้จ ากดัดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจาก Digital Banking เป็นค า
ท่ีถูกใชม้าไดไ้ม่นาน กลุ่มตวัอยา่งอาจมีความรู้ความเขา้ใจไม่เพียงพอต่อการตอบค าถาม 

ส าหรับขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ประการแรก คือ ในการศึกษาวิจยัของกลุ่ม
ลูกคา้ฐานรากเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีแม่นย  า และเพื่อศึกษาปัจจยัความเหล่ือมล ้าในการใช้บริการทาง
เทคโนโลยีทางการเงินนั้น ควรหากลุ่มตวัอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงในดา้นอาชีพเพิ่มเติม เช่น ลูกจา้ง
รายวนั ผูรั้บจ้างอิสระ พ่อคา้/แม่คา้ หาบเร่แผงลอย หรือ เกษตรกร ท่ีจะมีขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีทางการเงิน ดงักล่าว และประการท่ีสอง คือ ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
อ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเจาะจงมากขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในอ าเภอพมิาย: กรณศึีกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรก 

แห่งชีวติ ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา 
 

พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย  คชสิทธ์ิ)5 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนในอ าเภอพิมาย : 
กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวดั
นครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา่  

1) การด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมายประสบปัญหา  
คือ  การปฏิบติังานยงัไม่เกิดการบูรณาการอย่างแทจ้ริง ไม่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกว่าโครงการมีความตีบตนัในระดบัพื้นท่ี เพราะมีหนา้ท่ีเพียงเก็บขอ้มูล และ
รายงานผลเท่านั้น  บางพื้นท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูต้ั้งครรภค์ณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอ าเภอพิมาย จึงด าเนินการจงัตั้งคณะกรรมการแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนมี
ความรู้สึกเป็นผูน้ าร่วม ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการคิด การท า  รับผิดชอบ จึงไดค้ดัสรรประชาชนท่ี
มีศกัยภาพ มีบทบาท ในอ าเภอโดยเชิญชวนมาเป็นประธาน ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการตามประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอไดก้ าหนด 

2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอพิมาย กรณีศึกษา โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  
เพื่อพิจารณา เป็นรายดา้นตามกรอบแนวคิดในการวิจยั พบวา่  

ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  มีการวางแผนการท างานท่ี
สอดคลอ้งกนัทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า  สรรหาบุคคลมาร่วมท างานภายใตว้ตัถุประสงคข์อง
นโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย  
เป็นผูป้ระสานงาน  ใช้การส่ือสาร คือการสั่งการ ผ่านการปกครองทอ้งถ่ินให้ด าเนินนโยบายและ
กิจกรรม ภายใต้ ธรรมนูญสุขภาพ  โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ได้แก่ 

 
5 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 85 

 

โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล  

ด้านบุคลากร หน้าท่ีของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้ความรู้แก่ ผูน้ าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะ “มีส 1,000 วนั” ซ่ึงจะต้องมีความรู้ มีความ
เสียสละ  มีความน่าเช่ือถือ รักในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั มีความสามารถในการส่ือสารโนม้นา้วให้หญิง
ตั้งครรภ ์และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ ์ และเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือในชุมชน 

ด้านสถานท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โรงเรียน วดั  ต้องถูกน ามามี
บทบาทในการสนับสนุนส่งเสริม บ.ว.ร. (บา้น วดั ราชการ) ไม่มีการกระจุกงานอยู่ท่ีส่วนใดส่วน
หน่ึง ทุกภาคส่วนมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการ 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์  เน่ืองดว้ยงบประมาณสนบัสนุนในดา้นน้ีค่อนขา้งไม่เพียงพอจึง
เป็นสาเหตุให้บางพื้นท่ีไม่น ามาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลต่อการด าเนิน
นโยบายโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  การประสานงานให้เห็นความส าคญัและขอ
ความร่วมมือ ภายใตธ้รรมนูญสุขภาพ ร่วมกนั  ทุกหมู่บา้น ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนมหศัจรรย ์1,000 
วนัแรกแห่งชีวิต  โดยการประสานงานจากผูน้ าชุมชน ไดท้ าความเขา้ใจกบัประชาชนในหมู่บา้น
ของตนเองเพื่อรับบริจาคจากประชาชน เม่ือมีงานมงคลหรืออวมงคล  ในชุมชนของ เจา้ภาพก็จะ
บริจาคเขา้กองทุนมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิตตามก าลงัศรัทธา ซ่ึงกองทุนน้ี จะเปิดบญัชีไวก้บั
ธนาคารเป็นการเฉพาะ ผูน้ าชุมชนตอ้งตั้งคณะกรรมการมาดูแล  เม่ือมีการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บา้น คณะกรรมการดูแลกองทุนจะตอ้งรายงาน บญัชีรายรับรายจ่ายใหท่ี้ประชุมทราบ 
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1. บทน า 
 

รัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตามหลัก       
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการ จะก่อให้เกิดเป็น
พลงัผลกัดนัไปสู่เป้าหมาย ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง (Security) มีเป้าหมายเพื่อ
ประเทศชาติเกิดความมั่นคงประชาชนเป็นสุข 2) ด้านการสร้างขีดความสามรถในการแข่งขนั 
(Copetitiveness) เพื่อยกระดบัศกัยภาพในหลาย ๆ มิติ  3) ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์Enhancement Human Capitan Development and Strengthening)       เพื่อพฒันาคน
ในทุกมิติในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 4) ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม (Social Cohesion and Just Society) เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล ้าทุกมิติ 
5) ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Sustionnable Development 
and Growth)  เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งสมดุล ย ัง่ยืนทั้งเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต  6) 
ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารการจดัการภาครัฐ (Good Governance) ภาครัฐมีการ
บริหารจดัการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ดา้นนั้นรัฐไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ว่า  “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”  มีเป้าหมายในการ
พฒันาประเทศครบทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคง หมายถึง การมีความมัน่คงปลอดภยัจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ในทุกระดบั ทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความ
เขม้แขง็เป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ี
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามคัคี สามารถผนึกก าลงัเพื่อพฒันาประเทศ ชุมชนมีความเขม้แข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี้มัน่คงพอเพียง กบัการด ารงชีวิต มีการ
ออมส าหรับวยัเกษียณ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้ า มีท่ีอยู่อาศยั และความปลอดภยัใน
ชีวิตทรัพยสิ์น 

ด้านความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองและมีความ
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ลดความเหล่ือมล ้ าของการพัฒนา ประชาชนได้รับ 
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ผลประโยชน์จากการพฒันาอย่างเท่าเทียม และอยา่งทัว่ถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนหมดไป เศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศมากขึ้ น เพื่อสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ  มีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีส าคญัในเวทีโลก และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การคา้ การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลงัในการพฒันา นอกจากน้ี ยงัมีความสมบูรณ์ใน
ทุนท่ีจะสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ืองไปได ้ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุน
ท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านความยั่งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิต
ของ ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลกัการใช ้การ
รักษา และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อีก
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบติัตาม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพฒันาอยา่งสมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ยนื 

จากเป้าหมายทั้ง 3 ดา้น  ไดน้ าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐ โดยมีหน่วยงานของรัฐ
เป็นผูดู้แลและด าเนินจดัท านโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นยุทธศาสตร์  รัฐมีความมุ่งหวงัให้ประเทศไทยเกิดการพฒันาทั้งองคาพยพ ไม่ใช่เพียงส่วนใด
ส่วนหน่ึง และในการด าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจ
จากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน จึงจะบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติได ้

เม่ือศึกษายุทธศาสตร์ในแต่ละดา้น จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ลว้นเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยท์ั้งส้ิน  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมุ่งเน้นมาท่ียุทธศาสตร์ ดา้นการ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์เพราะมีความเห็นว่าหากเราสามารถพฒันามนุษย์
เป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพได้แลว้  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมนุษยเ์ป็นผูก้ระท านั้นย่อมมีคุณภาพด้วย การ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นกระบวนการท่ีรัฐไดม้องเห็นความส าคญั เพื่อ
พฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้นและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผูอ่ื้น มธัยสัถ ์อดออม โอบออ้มอารี มีวินยั รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
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หลกัคิดท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะส่ือสาร ภาษาองักฤษและภาษาท่ีสาม 
และอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เป็นนวตักร นักคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนดัของตนเองในการพฒันามนุษยเ์ป็นคนมิตรภาพ ทั้งกาย ใจ และสุขภาวะท่ีดี 
รัฐไดมุ้่งเน้นไปท่ีประชากรในประเทศไดรั้บการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ ช่วงการ
ตั้งครรภ ์ช่วงปฐมวยัช่วงวยัเรียน วยัรุ่น ช่วงวยัแรงงานช่วงวยัผูสู้งอาย ุ  

กรมอนามยั (2561) ไดร้ายงานว่า ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและคาดว่าจะ
เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567  โดยเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลา้นคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 
พ.ศ. 2568 เป็น 20.5 ลา้นคน (ร้อยละ 32.1) ในปี พ.ศ. 2583 ประกอบกบัแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังในวยัแรงงานและผูสู้งอายุ เป็นผลให้ต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาล  
ประกอบจ านวนของแพทยแ์ละพยาบาลไม่เพียงพอต่อผูป่้วยท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต  ในขณะเดียวกนัมี
จ านวนเด็กเกิดนอ้ยแต่ดอ้ยคุณภาพ ระดบัเชาวน์ปัญญาต ่ากวา่ค่ามาตรฐานสากลปัญหาเหล่าน้ี  ลว้น
เป็นอุปสรรคต่อการขบัเคล่ือนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อกา้วไปสู่ประเทศท่ีมีความ
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และบรรลุ
ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงตอ้งสร้างคนไทย 4.0 
“มนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” ในช่วง 1000 วนัแรกของชีวิต 1,000 วนัแรกของชีวิต  หมายถึง 
ทารกในครรภม์ารดาตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนถึงอาย ุ2 ปี  เป็นช่วงท่ีโครงสร้างสมองมีการพฒันาสูงสุด  
ทั้งการสร้างเซลลส์มองและการเช่ือมโยงระหว่างเซลลส์มอง  เกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาทนบั
ลา้นโครงข่าย  เป็นผลใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารระหว่างเซลลส์มอง ท าใหเ้ด็กมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ จดจ า นอกจากน้ีการเจริญเติบโตดา้นร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นกนัส่วนสูงของ
เด็กท่ีอายุ 2-3 ปี  ถือเป็น  Proxy Indicator ของสุขภาพผูใ้หญ่และเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) 
อีกทั้งยงัเป็นช่วงของการสร้างอวยัวะต่าง ๆ ส่งผลต่อระบบภูมิตา้นทานโรคระบบเผาพลาญ  ระบบ
ทางเดินอาหารของร่างกายใหส้มบูรณ์  จากการศึกษาวิจยัในต่างประเทศ  พบวา่  โภชนาการในช่วง  
1,000 วนัแรกของชีวิตมีความส าคญัมากถึงร้อยละ 80 ต่อการก าหนดภาวะสุขภาพไปตลอดชีวิต  
ในขณะท่ีปัจจยัดา้นพนัธุกรรมท่ีไดรั้บจากพ่อแม่มีส่วนก าหนดเพียงร้อยละ  20 เท่านั้น  หากในช่วง 
1000 วนัได้รับอาหารน้อยไปส่งผลให้ทารกในครรภ์และเด็กอายุ  0-2 ปี  เจริญเติบโตไม่ดีคลอด
ออกมามีน ้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม มีภาวะเต้ียเด็กกลุ่มน้ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีโอกาส
เส่ียงเป็นโรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหิตสูง  โรคหวัใจ  ตามทฤษฎีของ David Barker นายแพทย์
ชาวอังกฤษและนักระบาดวิทยา  ผูส้ร้างทฤษฎี  “Fetal Programming” หรือ “Fetal Origins of Adult 
Disease” ในทางตรงกนัขา้มหากไดรั้บอาหารมากเกินไป  ทารกในครรภจ์ะมีน ้ าหนกัมากกว่า 4,000 
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กรัมทารกกลุ่มน้ีจะเติบโตเป็นเด็กอว้น ผูใ้หญ่อว้น ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
เช่นเดียวกนั  ทั้งน้ีการสร้างสมองอวยัวะต่าง ๆ และระบบการท างานทุกอยา่งของร่างกายรวมทั้งการ
เจริญเติบโตของทารกลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัอาหารและโภชนาการในการสร้างทั้งส้ิน  การเตรียม
ความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลงัคลอดไปจนกระทัง่เด็กอายุ 2 ปีจะเป็นตวัก าหนด
สุขภาพและโรคในอนาคตได ้ ดงันั้นการสร้างคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ให้สุขภาพแข็งแรง
และปราศจากโรคจึงตอ้งให้ความส าคญักบัโภชนาการท่ีดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตร่วมกบัอาหาร 
เคร่ืองด่ืมสะอาดปลอดภยั  การดูแลสุขภาพช่องปาก การกอด การเล่น การนอน การอ่าน เล่านิทาน
เป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศกัยภาพ (Full Potential Growth) สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ระดบั
เชาวปั์ญญาพฒันาการเรียนรู้ การเขา้สังคม จึงเป็นโอกาสทองในการพฒันาเด็กให้มีสุขภาพและ
ศกัยภาพท่ีดีในอนาคต 

กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายขบัเคล่ือน โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  
เพื่อพฒันาประชาชนนับตั้งแต่วนัปฏิสนธิในครรภ์ กระทั่งคลอดและเติบโตจนถึงอายุ 2 ขวบ 
นับเป็นเวลา 1,000 วนั เป็นช่วงท่ีมนุษยค์วรรับการพฒันามากท่ีสุดเพราะอยู่ในช่วงเวลาท่ีร่างการ
ก าลงัเจริญเติบโต จึงควรไดรั้บการดูและเป็นอย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ  รัฐบาลจึงไดมี้  ระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัพื้นท่ี พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวงัให ้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาและ
ขบัเคล่ือนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในอ าเภอ โดยใช้คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ เป็นผูข้บัเคล่ือน เป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 และการ
สร้างความร่วมมือให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติในหลาย ๆ ด้าน มีส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุน ซ่ึงโดยหลักการของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ท่ีส าคัญนั้ น เป็นการสร้างความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในอ าเภอในการดูแล สุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (ส านกังานบริหารยทุธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย, 2560) 

สืบเน่ืองจากระเบียบดังกล่าวได้มุ่งหวงัจัดโครงสร้างในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้อ านาจในการบริหารจดัการ แต่ในระเบียบดงักล่าวไม่ปรากฎว่าจะให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดด้ าเนินการปฏิบติังานอย่างไร ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะรัฐบาลมุ่งหวงัให้เกิดการบริหารจดัการท่ี
สอดคลอ้งกับบริบทขอแต่ละอ าเภอนั้น ๆ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการแต่ละอ าเภอจะก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายเพื่อสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ อีกทั้ง
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการบริหารจดัการ ยงัไม่มีงบประมาณสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรม
เฉพาะเร่ืองน้ี  ตอ้งอาศยัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัสรรมาสนบัสนุน ซ่ึงศกัยภาพในดา้นงบประมาณ
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ของสาธารณสุขแต่ละอ าเภอไม่เท่ากนั จึงท าใหเ้กิดปัญหาวา่ โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่ง
ชีวิต บางอ าเภอไดป้ฏิบติังานกา้วหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บางแห่งยงัไม่ได้
ริเร่ิมท่ีจะด าเนินการหรือด าเนินการไดอ้ยา่งไม่เตม็ศกัยภาพ  เหตุน้ีนจึงท าใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย : กรณีศึกษา
โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
 

งานวิจยัคร้ังน้ี อยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (Covid -19)  ท าให้
การศึกษาตามกรอบแนวคิดน่ีจึงมีข้อจ ากัดในการักษามาตรฐานการควบคุมโรคระบาดของ 
กระทรวงสาธารณสุข ดงันั้น ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตประชากร ของการวิจยัเป็น กรณีศึกษา เฉพาะ
ในเขตปกครองของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ประชากรท่ีมีส่วนในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 ว ันแรกแห่งชีวิต ประกอบด้วย  
นายอ าเภอพิมาย จ านวน  1 คน  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย จ านวน 1 คน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลรังกาใหญ่ 2 แห่ง จ านวน 2 คน และผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ก านนัต าบลรังกาใหญ่ 
จ านวน 1 คน ผูใ้หญ่บา้นทั้ง 19 หมู่บา้น จ านวน 20 คน  และประธานอาสาสมคัรสาธารสุขประจ า
หมู่บา้น จ านวน 20 คน รวมประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน  44  คน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน

ในอ าเภอพิมาย ตลอดทั้งสภาพปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 
1,000  วนัแรกแห่งชีวิต ในต าบลรังกาใหญ่ 

 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจกัไดป้ระโยชน์เพื่อท าใหท้ราบถึง 1) สภาพปัญหา และแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย ์1,000  วนัแรกแห่งชีวิต 2) ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของผูป้ฏิบติังานในต าบล           
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รังกาใหญ่ และ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการมหัศจรรย ์
1,000  วนัแรกแห่งชีวิต  

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต

ประชาชนอ าเภอพิมาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  
อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัดว้ยสถาณการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ตอ้งรักษามาตรฐานการควบคุมโรคระบาดของกระทรวง
สาธารณสุข ผูศึ้กษาจึงใช้วิธีระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย ระดับอ าเภอ ระดับหมู่บ้าน ท่ีได้
ด าเนินงานอยู่โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบติัแลว้น ามาวิเคราะห์
และอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดในการวิจยั มีวิธีการศึกษากงัน้ี 

1)  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
นโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรก
แห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัใชก้ารเลือกประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ในประเด็นเร่ืองโครงการมหัศจรรย ์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของอ าเภอพิมาย  จ านวน 44 คน 
ไดแ้ก่ 

(1.1)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอ าเภอพิมาย  ได้แก่ 
นายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย จ านวน 2 คน  

(1.2)  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพประจ าต าบลรังกาใหญ่ทั้ง 2 แห่ง 
จ านวน 2 คน 

(1.3)  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บา้นได้แก่ ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (ประธาน อสม.หรือ หวัหนา้ประเด็นโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนั
แรกแห่งชีวิต)  หมู่บ้านละ 1 คน รวม 20 คน และผู ้น าชุมชน ได้แก่ ก านันต าบลรังกาใหญ่ 
ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 20 หมู่บา้น รวม 20 คน  รวมจ านวนทั้งส้ิน 40 คน 
 2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปดว้ย เอกสาร (Documentary) และแบบสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม สร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจยัซ่ึงพฒันาจากตวัแบบในการจดัการองค์การ
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และประเด็นท่ีปรากฏในตวัแบบการพฒันาองคก์าร ของศาสตราจารย ์ดร. วรเดช  จนัทรศร เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

(2.1)  สมรรถนะขององคก์าร ไดแ้ก่ คณะปฏิบติังานพฒันาคุณภาพชีวิตของอ าเภอพิมาย 
กรณีศึกษาต าบลรังกาใหญ่  ได้แก่ นายอ าเภอพิมาย  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรังกาใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง  ผูน้ าชุมชน (ก านัน  ผูใ้หญ่บา้นทั้ง  20  
หมู่บา้น) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (ประธาน อสม.หรือ หวัหนา้ประเด็นโครงการ
มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต) 

(2.2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ 
 -  ดา้นโครงการ  มุ่งเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมใน ก าหนดแผนงาน  การส่ือสาร  การ

สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังาน 
 -  ดา้นบุคลากร  มุ่งเน้นการให้ความรู้ พฒันาความรู้ดา้นสาธารณสุขแม่และ

เด็กทารก แก่ผูป้ฏิบติังาน  และการสร้างความร่วมมือกนัของบุคลากรในชุมชน 
 -  ดา้นสถานท่ี  มุ่งเน้นดา้นการสร้างศูนยป์ระสานงานในระดบัหมู่บา้น เพื่อ

เช่ือมโยงกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สาธารณสุขอ าเภอ และคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย 

 -  ด้านวสัดุอุปกรณ์ มุ่งเน้นด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวดัความ
เจริญเติบโตและแข็งแรงของแม่และเด็กตามมาตรฐานสาธารณสุข  ตลอดถึงการสร้างฐานขอ้มูล 
การเก็บขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย    

(2.3)  ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต 
 3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1 ท าการสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2 ใชว้ิธีการประชุมกลุ่ม ประกอบดวัย 

ตอนท่ี 1  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จาก นายอ าเภอพิมาย  และสาธารณสุข
อ าเภอพิมาย 

ตอนท่ี 2  เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการประชุมกลุ่ม ประชากรกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน และ ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
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6.  ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการเก็บขอ้มูลจากประชากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  เฉพาะพื้นท่ี ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  
จงัหวดันครราชสีมา  โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและผูด้ปฏิบติังานตามโครงการ  ตั้งแต่ระดบัอ าเภอ  
จนถึงระดบัต าบล  ระดบัผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ท าการบนัทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์แลว้น ามาถอด
เทป  สังเคราะห์ขอ้มูลแยกเป็นประเด็นตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  โดยแยกเป็นประเด็นคือ  
ศึกษาสภาพในการปฏิบติังาน  และแนวทางในการปฏิบติังาน  ตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงการ (การมีส่วนร่วม การวางแผน การส่ือสาร การสร้าง
แรงจูงใจ)  2) ดา้นบุคลากร (การให้ความรู้ ความร่วมมือ)  3) ดา้นสถานท่ี (ศูนยป์ระสานงาน) 4) 
ด้านวสัดุอุปกรณ์ (เคร่ืองมือในการ วิธีการในการรวบรวมข้อมูล เก็บขอ้มูล งบประมาณ) และ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นระดบั คือ 
ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

6.1  ตอนท่ี 1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตในระดับอ าเภอ ท าการสัมภาษณ์ 
นายอ าเภอพมิาย  และสาธารณสุขอ าเภอพมิาย ผลการศึกษาพบว่า  

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาตใต้
ยุทธศาสตร์ชาตินั้น มุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศทุกช่วงวยัให้เจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ  ในทางปฏิบติัทางรัฐบาลไดม้อบหมายให้ กระทรวงพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บูรณาการร่วมกบั กระทรวงสาธารณสุข  ไดว้างแผนงานในการด าเนินงานร่วมกนั  โดยมุ่งหวงัให้
เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน  เม่ือนโยบายน้ีลงสู่พื้นท่ี ปรากฏว่า ผูด้  าเนินงานท่ีส าคญัจะตกอยู่ท่ี 
กระทรวงสาธารณสุขและส่งนโยบายสู่ระดบัจงัหวดั  สู่ระดบัอ าเภอ  ภายใตร้ะเบียบพฒันาคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอ (พชอ.)  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประจ าอ าเภอจะตอ้งร่วมกนัก าหนดแผนใน
การปฏิบติังานเอง  หากยึดตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขแลว้  การปฏิบติังานจะตกเป็นของ
สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  เพราะเป็นสายงานท่ีมีความรู้
ความสามารถในเร่ืองน้ีอย่างดี  ผลการปฏิบติังานดงักล่าวจึงเป็นหนา้ท่ีของสาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เม่ือทั้งสองหน่วยน้ีลงปฏิบติังานตามนโยบาย พบว่า เป็น
ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น และมีบุคลากรท่ีจะช่วยงานดา้นน้ีไม่เพียงพอเพราะตอ้งดูแลด าเนินงานทั้งอ าเภอ 
และต าบล  จึงท าให้การด าเนินงานนั้นค่อนขา้ง เน่ินช้า ไม่เป็นรูปธรรมอีกทั้งไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน ล าพงังานส่วนอ่ืน ๆ ของสาธารณสุขอ าเภอ งบประมาณก็ไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการอยู่
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แล้ว  ดังนั้นทั้งปัญหาด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเวลา  จึงเป็นสาเหตุท าให้การด าเนิน
โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ส่วนมาก
ของประเทศ ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ 

อ าเภอพิมาย  เม่ือมีระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ  จึงไดต้ั้ง
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอขึ้น  บนพื้นฐานการบูรณาการจากทุกภาคส่วนภายใต้
หลกัการ บา้น  วดั  ราชการ (บ.ว.ร.)  โดยมีนายอ าเภอพิมายเป็นประธานร่วมกับพระสงฆ์ ส่วน
ราชการ  และประชาชน  ท่ีมีบทบาททางสังคมในอ าเภอพิมายมาเป็นกรรมการ รวม  21 คน มี
สาธารณสุขอ าเภอ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประจ าอ าเภอพิมาย ร่วมกัน
ก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอพิมาย ให้ครอบคลุมทุกดา้น
โดยก าหนดเป็นประเด็นท่ีตอ้งการพฒันา จ านวน 9 ประเด็น คือ 1) โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนั
แรกแห่งชีวิต  มีนายอุกูล  สีชมพู ท่ีปรึกษานายอ าเภอพิมาย  เป็นประธาน  2) โรคไม่ติดต่อ มี
นายแพทยช์ชัวาล  ลีลาเจริญพร  ท่ีปรึกษาโรงพยาบาลพิมาย  เป็นประธาน  3) โรคติดต่อในชุมชน  
มีนางฐาปณีย ์ พรพินิจพงษ์  เป็นประธาน  4) ยาเสพติด  มีนายชัยรัตย ์ วิชชาพิณ  นายกสมาคม
ก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นประธาน  5) กลุ่มเปราะบาง  มีดร.วาฑิต  ตนัตราภรณ์  เป็นประธาน  6) ขยะ
และส่ิงแวดลอ้ม  มีนางกรรณิการ์  รักษา  ทอ้งถ่ินอ าเภอพิมาย  เป็นประธาน  7) อุบติัเหตุทางถนน  
มีนายสมชาย  ศรีตระกูล  เป็นประธาน  8) คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหาร  มีนายดนยั ตั้งเจิดจา้  เป็น
ประธาน 9) สังคมคุณธรรม  มีนางฐานิต  วตัรงาม  วฒันธรรมอ าเภอพิมายเป็นประธาน 

โครงการมหัศจรรย ์1,000 แรกแห่งชีวิต  ไดถู้กก าหนดเป็นประเด็นในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในอ าเภอพิมาย  เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวดันครราชสีมาและเพื่อ
ความส าเร็จตามประเด็นปัญหา  ประธานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย  จึงได้
มอบหมายใหห้น่วยงานในทอ้งท่ีรับผิดชอบดูแล ส่วนในดา้นโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่ง
ชีวิต  ได้มอบหมายให้  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  เป็นผูรั้บผิดชอบ  ซ่ึงในการด าเนินการนั้นให้
ผูรั้บผิดชอบทุกระดบัด าเนินการบนพื้นฐานการบูรณาการภายใตห้ลกัการ บา้น วดั ราชการ (บ.ว.ร)  
มีผลการด าเนินงานดงัน้ี 

6.1.1 ปัจจัยด้านโครงการ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ด้านการมีส่วนร่วม  สาธารณสุขอ าเภอได้ด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 

1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ไดว้างกลไกในการท างาน โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการบูรณาการท่ีท างานร่วมกนั
บนหลกัการท างาน 3 ประการ  คือ 1) สร้างการน าร่วมในภารกิจ หมายถึง  การพึ่งพาผูน้ าท่ีมีส่วน
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เก่ียวขอ้งในภารกิจ มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต วา่มีใครบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจน้ีแลว้ท าการ
เชิญชวนทั้งระดบัอ าเภอ ระดบัต าบล ระดบัหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน เช่น ในระดบั
อ าเภอพิมาย  ได้ชักชวน  นายอนุกูล สีชมภู อดีตก านันต าบลรังกาใหญ่  เป็นประธานโครงการ
มหัศจรรย ์1,000 แรกแห่งชีวิตและมีทีมงาน  โดยมีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ ส่วนในระดบั
ต าบล มี ก านนัประจ าต าบลเป็นประธานโครงการ ส่วนในระดบัหมู่บา้น  มีผูใ้หญ่บา้น  ประธานใน
การท างานโดยมีคนในชุมชน ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นผูด้  าเนินงาน  มี
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นเลขานุการ  หรือเรียกตามภาษาพื้นบา้นวา่ เป็นพี่
เล้ียงให้  เป็นโครงสร้างในการบริหาร โดยการออกแบบน้ีเป็นการออกแบบโครงสร้างการท างาน
ผ่าน คณะกรรมกาพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) โดยมีผูรั้บผิดชอบ หรือผูน้ าร่วม ในทุกระดบั
และทุกส่วน  2) การบรูณาการร่วม ในการปฏิบติังานพฒันาคุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ  จะไม่สามารถ
ท างานไดเ้ลยเพราะ พชอ. ไม่มี ทรัพยากร ดงันั้นการบูรณาการ ดา้นบุคลากร งบประมาณ  และวสัดุ
อุปกรณ์จึงจ าเป็นตอ้งท าให้เกิดขึ้น เช่น  ใช้ทุนของกองทุนต าบล  ซ่ึงมีอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือเทศบาลอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาลตอ้งรับโครงการน้ีเขา้สู่แผน
เพื่อจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน หรือการใชง้บประมาณสนบัสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และ
การรับบริจาคทั้ งจากคณะสงฆ์ จากภาคเอกชน  กาชาด  เป็นการแสวงกาทรัพยากรร่วมกัน 
ช่วยเหลือกนั  3) การสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผูมี้ส่วนร่วมมีความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของโครงการ คือ 
ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมแกปั้ญหา  ดว้ยการชกัชวนทุกคนในพื้นท่ีนั้น ๆ เขา้มามีส่วนร่วม เช่น  พระสงฆ์
เขา้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของมารดาแรกคลอด การท่ีพระสงฆข์า้ไปอุม้เด็กทารก ให้ศีล ให้พร ก่ิง
กาชาดอ าเภอ  น าส่ิงของส าหรับเด็กทารกไปเยี่ยมมารดาแรกคลอด  หรือในชุมชน กลุ่ม อสม. ท่ี
ดูแลเร่ืองโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ไปเยี่ยมมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดซ่ึง
เป็นการปฏิบติักนัเอง  โดยสาธารณสุขไดป้ฏิบติัน าร่องให้เป็นตวัอย่าง ต่อมา คนในชุนชนก็ปฏิบติั
กนัเองโดยความสมคัรใจ  มีการระดมทุนกองทุนโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิตภายใน
หมู่บา้นเพื่อสนบัสนุนโครงการ สาธารณสุขอ าเภอไม่ไดไ้ปก าหนด กะเกณฑใ์ห้ท า และทราบว่ามี
การปฏิบติัโดยไดรั้บรายงานจากภาพถ่ายหรือรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้ฏิบติังานส่งให้ชม 
การใชก้ลไกพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) ท าใหโ้ครงการมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื เพราะ
ประชาชนเห็นประโยชน์ของโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกของชีวิตและจะได้เห็นความรัก
ความสามคัคีของประชาชนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

2) ดา้นการวางแผนงาน สาธารณสุขอ าเภอจะมีแผนงานภาพรวมในระดับ
อ าเภอ มีตวัอย่างแผนให้กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง วางระบบให้เป็นแนวทาง
เดียวกนั  เช่น การขอนมกล่องส าหรับมารดาตั้งครรภ์ 90 วนั 90 กล่อง การอบรมมารดาตั้งครรภ์ 
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เป็นตน้  โดยเร่ิมจากสาธารณสุขอ าเภอท าแผนงานใหญ่ แลว้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.
สต.) สร้างแผนงานย่อย ซ่ึงจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เทศบาล ซ่ึง อบต./เทศบาลจะไดรั้บงบสนบัสนุนจากหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จาก สปสช ซ่ึง
เป็นแผนงานประจ าปีท่ีตอ้งบรรจุไวต้่อเน่ืองทุกปี  และมีแผนพฒันาคน Child Family and Mother 
Theme (CFT) เน่ืองจากเป็นภาระกิจของสาธารณสุขอ าเภอจะตอ้งออกพื้นท่ีเพื่อยี่ยมเยยืน  ดงันั้นจึง
มีแผนในการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ให้จะสอดคลอ้งกับโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วนั  ซ่ึงบุคลากรในพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมน้ี จะตอ้งมาอยูใ่นภาระกิจการอบรมใหค้วามรู้เรียกว่า
มาเป็นสมาชิกของ CFT   ในแผนงานระดบัอ าเภอไดก้ าหนดเอาไวว้่าบุคคลน้ีจะเป้นผูน้ าชุมชนหรือ
บุคคลในชุมชนก็ไดโ้ดยให้ความรู้ ให้ความรู้ในการลงไปเยี่ยมบา้น  การดูแลหนุ่มสาวท่ีพึ่งแต่งาน
กนั CFT  จะตอ้งมีความรู้ว่าตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงคลอดและทารกเจริญเติมโต ถึง 2 ปี ทีม 
CFT  ตอ้งมีความรู้วา่จะตอ้งแนะน าใหท้าน ไตเฟอดีล แบบไหนซ่ึงแบ่งเป็นช่วง  5 ช่วง ซ่ึงทีม CFT  
ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองน้ีก็จะใช้โครงการระดับอ าเภอเชิญ ท่ี CFT มาอบรมให้ความรู้ และจะสร้าง
บุคลากรในหมู่บา้น เรียกว่า “มีส  1,000  วนั” ของแต่ละหมู่บา้นจะลงลึกถึงเร่ืองแม่และเด็กหลงั
คลอด เช่น ดูแลเร่ืองน ้าคาวปลา เร่ืองน ้านมแม่และเด็ก เป็นตน้ 

3) ดา้นการส่ือสาร  เน่ืองจากเป็นงานนโยบายทางผูบ้ริหารระดบัอ าเภอใช้
กระบวนการส่ือสารแบบทางการ คือใช้การประชุม การก ากับติดตามเพราะมีเร่ืองตวัช้ีวดัท่ีได้
ก าหนดไวแ้ลว้ตามระบบราชการ  ส่วนการส่ือสารอีกประการหน่ึงท่ีตอ้งใช้เพื่อให้ผูรั้บสารเกิด
ความตอ้งการอยากมีส่วนร่วมในการท างานตามโครงการนน้ี เช่น ภาษากาย ท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ผู ้
ส่ือสาร และรับสาร มีความเป็นกันเอง ตอ้งใช้เทคนิคส่วนบุคคลในการส่ือสาร แมก้ระทั้ง การ
ประชุม การออกไปเยี่ยมเยียน หรือการพบปะส่วนตวัในการเชิญชวนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ ดงันั้นในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนันั้นผูส่ื้อสารจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค 
ในการโนม้นา้ว โดยใชก้ารส่ือสารหลากหลายรูปแบบ 

4) ดา้นการสร้างแรงจูงใจ  แต่เดิมการด าเนินโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนั
แรกแห่งชีวิต บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้สึกวา่ มีความล่าชา้ ไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือ การเขา้หา
ตวัแม่และเด็กยาก  ไม่มีผูป้ระสานงาน ท าใหมี้ความรู้สึกวา่งานท่ีท าไม่กา้วหนา้ เกิดความทอ้ถอยใน
การท างาน แต่เม่ือมีการออกแบบการท างานท่ีชดัเจนเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั การมีส่วนร่วม  การ
ก าหนดแผนงาน เช่น  การประชุมพิธีกรงานมงคล อวมงคล ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจแบบเดียวกนัใน
เร่ืองโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  เป็นกระบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบถึงวตัถุประสงค์ของโครงการและมีความคลอ้ยตามท าให้ประชาชนในพื้นท่ีให้
ความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าประชาชนรับทราบและเห็นประโยชน์ในโครงการดงักล่าว เกิดการ
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ร่วมมือกนัท างาน เช่น ปัจจุบนัทุกหมู่บา้นในอ าเภอพิมาย  มีการจดัตั้งกองทุนมหัศจรรย ์1,000 วนั
แรกแห่งชีวิต มากกวา่ร้อยละ 90 ของหมู่บา้น  ทุกคนมีแรงจูงใจจากเป้าหมายร่วมท่ีชดัเจน  เนน้การ
ท างานเป็นทีม เนน้การสร้างเครือข่าย 

มาตรฐานการท างานในเร่ืองโครงการมหศัจรรย ์1,000 วันแรกแห่งชีวิต สาธารณสุข
อ าเภอไม่ไดเ้นน้ท่ีตวัช้ีวดัจากส่วนกลาง  แต่จะใชวิ้ธีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนัของทีมงาน หรือ
เครือข่ายการท างานโดย เรียกวา่ ธรรมนูญของโครงการ เพื่อสอดรับกบัส่ิงแวดลอ้มแต่ละทอ้งท่ี ท่ีมี
ขอ้จ ากดัหรือเคร่ืองอ านวยความสะดวกไม่เหมือนกนั  โดยให้แต่ละกลุ่มประเด็นสามารถก าหนด
ธรรมนูญเป็นของตนเอง  เป็นเป้าหมายร่วมกันของคณะปฏิบติังาน  ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัหรือตรงประเด็นกบัตวัช้ีวดัเสียท่ีเดียว  แต่ทุกคนสามารถยอมรับร่วมกนัและสามารถปฏิบติั
ไดใ้นประเด็นงานนั้น ๆ 

6.1.2  ปัจจัยด้านบุคลากร ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1) ด้านการให้ความ รู้ด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ได้มองแค่บุคลากร

สาธารณสุข แต่ตอ้งการให้เกิดการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกนัท าบนพื้นฐานแผนงานท่ีก าหนดไว ้
ทั้งบุคลากรในชุมชน ส่วนราชการหรือแมแ้ต่พระสงฆ์ เป็นการสร้างทีมปฏิบติังาน โดยให้แต่ละ
หมู่บา้นไดค้ิดการจดัการ การท างานกนัเอง ภายใตก้รอบของธรรมนูญท่ีแต่ละหมู่บา้นคิดแต่ให้เนน้
เร่ือง ของคนท างาน  การจดัหางบประมาณ หรือแมแ้ต่อุปกรณ์การท างานท่ีผูป้ฏิบติังานโครงการฯ 
จะตอ้งใช ้เช่น ป่ินโต หนงัสือนิทาน  ของเล่น ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาทั้งดา้นร่างการและจิตใจของ
แม่และเด็ก ตลอดทั้งตนในครอบครัว โดยยึดธรรมมนูญโครงการมหัศจรรย ์1,000 แรกแห่งชีวิต 
เช่น ทุกหมู่บา้นตอ้งมีธรรมนูญแต่ขาดหลกัการไม่ไดค้ือตอ้งมีกองทุน มีการเยีย่มเยยีนแม่และเด็ก 

2) การให้ความรู้  ให้ทุกหมู่บา้นยึดแผนโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรก
แห่งชีวิต  ประการต่อมา เม่ือบุคลากรในชุมชนลงไปปฏิบติังานตอ้งมีทกัษะ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นท่ีท าหนา้ท่ีโครงการมหศัจรรย ์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  จะไดรั้บการอบรมโดยเฉพาะ
จาก  ทีมงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นแม่
และเด็กมาเป็นวิทยากร ซ่ึงผูผ้า่นการอบรมจะเป็น อสม.ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น จะเรียกช่ือว่า  
“มีส 1,000 วนั” และการใหค้วามรู้ยงัไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่ค่ มีส 1,000 วนัเท่านั้น  ยงัใหค้วามรู้แก่สังคมท่ี
อยู่ในชุมชน เช่น บทบาทของวดัในชุมชน ทางโครงการจะนิมนตพ์ระสงฆท่ี์เป็นท่ีเคารพในชุมชน
มาร่วมโครงการเช่น การออกเยี่ยมบา้นแม่และเด็ก จะนิมนตพ์ระสงฆใ์นชุมชนไปดว้ย เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดี พระสงฆเ์ขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ เช่น รับบริจาคสังฆทานเป็นนม
จืดส าหรับแม่และเด็ก เม่ือมีผูมี้ศรัทธาเข้ามาท าบุญถวายสังฆทานโดยผ่านการประชาสัมพนัธ์ 
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จากศาสนพิธีกร  ท่ีสาธารณสุขอ าเภอไดจ้ดัอบรมให้ความรู้  จะพบว่ากระบวนการน้ีจะสอดคลอ้ง
กันไปทุกภาคส่วน เพราะทุกคนในชุมชนได้รับรู้และเห็นความส าคัญของการร่วมมือสร้าง
พฒันาการของแม่และเด็กใหส้มบูรณ์ 

6.1.3  ปัจจัยด้านสถานท่ี  ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต จะมีศูนยป์ระสานงานหลายระดบั ระดับ
อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอพิมาย ส านักงานคณะกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย 
พฒันาการอ าเภอ กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการดา้นงาน
โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต สาธารณสุขอ าเภอ จะมีตวัช้ีวดัว่าด าเนินงานส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ เช่น มารดาได้รับวคัซีนครบหรือไม่ และเป็นศูนยป์ระสานงานในด้านขอ้มูลการ
พฒันาการ ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และไดข้อ้มูลจาก อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม) ท่ีท างานโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ให้กบักระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนส านักงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน มีหน้าท่ีบริหารแผนงานท่ีก าหนดขึ้น   
ส่วนพัฒนาการอ าเภอจะดูแลเร่ืองกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสนับสนุนด้านงาบประมาน  
นายอ าเภอ ท าหน้าท่ีอ านวยการในฐานะประธานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ใน
ระดบัทอ้งถ่ินก็จะสนับสนุนในเร่ืองน้ีเพราะมีกองทุนสุขภาพพื้นท่ีประจ าต าบลจะมีแผนงานแยก
ต่างหากแต่จะมีบทบาทในดา้นน้ีเหมือนกนั โดยไดรั้บงบประมาณจาก สสช. เช่น โครงการ 90 วนั 
90 กล่อง ส่วน ในระดบัหมู่บา้นจะมี มีส 1,000 วนั เป็นผูป้ระสานงาน 

6.1.4  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้าน โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ในด้านงบประมาณเก่ีวกับการจดัการทางอ าเภอประสานขอบริจาคจากคหบดีใน
อ าเภอพิมายไดร่้วมบริจาคทุนในการจดัศูนย ์พชอ. เป็นจ านวนเงิน 200,000  บาท ใชใ้นการจา้งงาน
บุคลากรเพื่อสร้างระบบงานดา้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั
อ าเภอ ระดบัต าบล ระดบัหมู่บา้น ตลอดทั้งการประสานงานเร่ือง เคร่ืองมือในการตรวจการตั้งครรภ ์ 
จะมีกองทุนต าบลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจดัหาแผงทดสอบการตั้งครรภ์ ยาจะไดรั้บ
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชน  ส่วนเร่ือง นมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ในโครงการ 90 วนั 90 
กล่อง จะไดรั้บการสนบัสนุน จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลทุกแห่ง ซ่ึงในระดบัอ าเภอและ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะตอ้งท าโครงการทุกปีเพื่อของบประมาณ  ส่วนดา้นบุคลากรจะมี 
มีส 1,000 วนัเป็นผูมี้ความรู้ในการเก็บข้อมูล  ส่วนการจัดเก็บข้อมูลจะมี โปรแกรม HDC  ซ่ึง
บุคลากรท่ีท างานส่วนน้ีสามารถบนัทึกขอ้มูลผ่านระบบแลว้ขอ้มูลจะส่งเขา้สู่ระบบถึงจงัหวดั และ
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สามารถตรวจประเมินไดว้า่ ขอ้มูลเด็กไดต้ามเกณฑ ์ก็ช้ีใหเ้ห็นว่าโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรก
แห่งชีวิตประสบผลส าเร็จ 
  

6.2  ตอนท่ี 2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตในระดับต าบล  ท าการประชุมกลุ่ม  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ก านันต าบล  รังกาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า  

โครงการมหัศจรรย ์1,000  วนัแรกแห่งชีวิตของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จงัหวดั
นครราชสีมา  เม่ือคณะกรรมกการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอมีมติจดัตั้งคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัต าบลแลว้  ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง
สองแห่ง  ก านนัต าบลรังกาใหญ่  ผูใ้หญ่บา้น  เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  จะรับนโยบายจาก
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอลงมาแลว้จดัตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับ
หมู่บ้านโดยมีนโยบายให้ทุกท่านได้ท างานด้วยความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการบนพื้นฐาน
ขอ้ตกลงท่ีเรียกวา่ธรรมนูญสุขภาพขอแต่ละหมู่บา้น แต่มีเป้าหมายเดียวกนักบัอ าเภอ พบวา่ 

6.2.1 ปัจจัยด้านโครงการ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ดา้นการมีส่วนร่วม การวางแผนโครงการ เม่ือไดรั้บมอบหมายนโยบาย

จากคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมายแลว้ ได้ด าเนินการวางแผนงานให้สอดคลอ้ง
แบบบรูณาการจากทุกภาคส่วน จดัตั้งเป็นคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล และ ระดบั
หมู่บา้น โดย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จะเป็นแกนหลกัใน
คณะกรรมการระดบัต าบล จดัท าแผนงานทั้งดา้นยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีตามภารกิจ พชอ.ทั้ง 8 ดา้น  
ซ่ึงโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ก็เป็นประเด็นท่ีวางยุทธศาสตร์ไว ้ โดยอาศยัความ
ร่วมมือกับประชาชนชุมชนให้เป็นผูด้  าเนินการภายในชุมชนตนเอง  เป็นผูป้ระสานงานกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านท่ีได้แบ่งงานกันเป็นกลุ่มจัดตั้ งเป็นคณะกรรมการระดับ
หมู่บา้น 

2)   ด้านการวางแผนงาน เพื่อดูแลประเด็น พชอ.ของอ าเภอพิมายภายใน
หมู่บา้นของตนเอง  คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นดา้นโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต จะ
ประชุมวางแผนว่าจะมีรูปแบบในการปฏิบติังานอย่างไรและจะด าเนินกิจกรรมอย่างไร เช่น ใน
กิจกรรมเยี่ยมบา้นก็จะมีการเยี่ยมเยียน การลงพื้นท่ีประสานสัมพนัธ์กบัครอบครัวหญิงตั้งครรภ ์มี
การน ากระเชา้ท่ีจดัผกั ผลไม ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ ์เช่น หัวปลี นมจืด นิมนตพ์ระสงฆ์
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ในหมู่บา้นร่วมเยี่ยมเยยีน ปลูกตน้พะยงูเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ครอบครัวแม่และเด็ก โดยยึดกรอบ
ในการปฏิบติัจากตวัช้ีวดั พฒันาการของแม่และเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

3)  ดา้นการส่ือสาร ใชค้วามคุน้เคย ความเป็นญาติ ของคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัหมู่บา้น รวมกบัองค์ความรู้ของคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นท่ีไดรั้บการอบรม 
ใหค้วามรู้จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มาน าเสนอต่อครอบครัวของหญิงตั้งครรภ ์โดยท่ีคณะกรรมการ
ระดบัอ าเภอ และต าบล เป็นผูส้ังเกตการณ์ร่วม 

4)  การสร้างแรงจูงใจ ในการเยี่ยมเยียนบา้นของหญิงตั้งครรภ ์บางคราวทาง
คณะกรรมการะดับอ าเภอและต าบลจะแบ่งทีมมาร่วมกับคณะกรรมการระดับหมู่บ้านแล้วลง
ปฏิบติังานเยี่ยมเยือนบา้นหญิงตั้งครรภ์ ท าให้ผูป้ฏิบติังานระดบัต าบล และหมู่บา้นมีความสุขไม่
รู้สึกเดียวดายในการท างาน 

6.2.2 ปัจจัยด้านบุคลากร ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ดา้นการให้ความรู้ หลงัจากท่ีผูน้ าชุมชน และ อาสาสมคัรสาธารณสุขได้

แบ่งกลุ่มรับผิดชอบภายในชุมชนของตนเองแล้ว  จะส่งรายช่ือผูรั้บผิดชอบมายงัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะมีเจ้าหน้ารับผิดชอบร่วมกันจัด
วิทยากร  ออกอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในดา้นการดูแลพฒันาการของแม่และเด็ก  การวดัส่วนสูง 
การบนัทึกขอ้มูล การส่งขอ้มูล การดูแลในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มครอบครัวของแม่และเด็ก โดยจะมี
การประชุมใหค้วามรู้แก่ ประธาน อสม.และหวัหนา้อสม.แต่ละดา้น ทุกหมู่บา้นเป็นประจ าทุกเดือน   

2)  ดา้นความร่วมมือ คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นดา้นโครงการมหัศจรรย ์
1,000 วนัแรกแห่งชีวิต จะไดรั้บขอ้มูลการฝากครรภ์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ทุกคร้ัง ท่ีมีหญิงตั้งครรภเ์ขา้รับการฝากครรภ ์หรือ ทางคณะกรรมการโครงการ จะสอดส่อง ดูและ
ประชาชนในหมู่บา้นตนเองว่าคู่สมรสเม่ือแต่งงานแลว้มีการตั้งครรภ์ก็จะรายงานให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทราบและจะประสานงานเยีย่มเยยีน ให้ความรู้  ซ่ึงในรอบปีนั้นบางหมู่บา้นก็
ไม่มีหญิงตั้งครรภ์เลย เช่น ประธาน อสม.หมู่ท่ี 3 ช้ีแจงว่า “ ในปี 2562 หมู่ท่ี 3 ต าบลรังกาใหญ่ มี
หญิงตั้งครรภเ์พียง 3 คน ในปี 2563  ไม่พบหญิงตั้งครรภเ์ลย จึงเป็นงานท่ีไม่หนกัมาก มีความสุขกบั
การไดช่้วยเหลือลูกหลานในหมู่บา้นของตนเอง”  

6.2.3 ปัจจัยด้านศูนย์ประสานงาน ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ดา้นศูนยป์ระสานงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จะเป็นหน่วยงาน
ระดบัชุมชน  ท่ีเป็นตวักลางในการประสานงานดา้นนโยบาบายจาก คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และเป็นศูนยเ์ก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นท่ี
ส่งเขา้ไปยงัระบบสาธารณสุข  

6.2.4 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะด าเนินการวางแผนงาน
ประจ าปีในดา้นต่าง ๆ และ อีกแผนท่ีตอ้งมีคือ แผนงบประมาณ  โดยเฉพาะเร่ืองแม่และเด็ก  เป็น
หนา้ท่ีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะท าแผนเสนอแผนเขา้รับการสนบัสนุนจากองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจะมีงบประมาณส่วนน้ีอยูแ่ลว้  จะเป็นการประสานงานระหวา่งทอ้งถ่ินและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เช่น  โครงการ 90 วนั 90 กล่อง  เพื่อผนังบประมาณจากทอ้งถ่ิน  
และอีกส่วนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็นตวัแทนของ พชอ.  เขา้ประสานงานขอ
ความร่วมมือจาก พระสงฆใ์นทอ้งถ่ิน  เพื่อขอรับการสนบัสนุนจากคณะสงฆอี์กดา้นหน่ึง เช่น การ
จัดหาเคร่ืองป๊ัมน ้ านมส าหรับแม่  ซ่ึงก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์อ าเภอพิมายครบทุก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  จ านวน 19 แห่ง ๆ ละ 2 เคร่ือง และในการออกเยี่ยมแม่
และเด็กแรกคลอด พระสงฆท่ี์อยูใ่นชุนชนนั้น  จะตอ้งไปร่วมเยีย่มเยอืนดว้ย 

 
6.3  บทบาทของบุคลากรระดับต าบล ท่ีส่งเสริมให้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่ง

ชีวิตประสมความส าเร็จ 
ดา้นผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ไดใ้ห้ความคิดเห็น พบว่า 1) ดา้นโครงการ  ทาง

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต  มีนายอ าเภอพิมาย  เป็นประธานคณะกรรมการ  ไดน้ าประเด็น
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเขา้สู่วาระการประชุมประจ าเดือนของก านัน  ผูใ้หญ่บา้น ได้ท าความ
เขา้ใจและมอบนโยบายให้กบัผูน้ าชุมชน ให้น าไปด าเนินการ  ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นเม่ือไดรั้บหลกัการ  
ความรู้แลว้ได้น ามาด าเนินการวางแผนด้าน บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  เร่ิมจากการคดัสรรบุคลากรในหมู่บา้นทั้งท่ี
เป็น ประชาชนและอาสาสมคัรสาธารณสุขในหมู่ขึ้นเป็นคณะท างานดา้นน้ี  และมอบหมายงานโดย
มีผูน้ าชุมชนเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมและ คณะกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป้นผูด้  าเนินกิจกรรม   
2)  ดา้นบุคลากร  บทบาทของผูน้ าชุมชนในดา้นน้ีจะเป็นเพียงผูค้ดัสรรคนในชุมชนท่ีมีความรักใน
งาน และเป็นท่ีเช่ือถือ  มีมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน เขา้มาท างาน  ส่วนการให้ความรู้จะเป็นการน า
ข้อมูลจาก พชอ. และ รพสต. มาช้ีแจงให้ผูป้ฏิบติังาน พร้อมกับรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการดา้นมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต แลว้สนบัสนุนแกปั้ญหาให ้ 3) 
ดา้นสถานท่ี  ในการด าเนินงานโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ในระดบัชุมชนนั้น ทาง
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ต าบลรังกาใหญ่  จะใชศู้นยก์ารเรียนรู้ประจ าหมู่บา้น หรือ วดั เป็นจุดประสานงานรวมทั้งงานส่วน
อ่ืน ๆ ของหมู่บา้น  จะจดัใหมี้การประชุม โดยไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล ทุกเดือน  และโรงพยาบาล หรือ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย 
ดา้นโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ลงมาร่วมประชุมให้ความรู้และเยี่ยมเยือนเป็นคร้ัง
คราว  4)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ผูน้ าชุมชนจะเป้นผูป้ระสานงานท่ีส าคญั  เน่ืองจากโดรงการดงักล่าว
เป็นนโยบายในการพฒันาประเทศ  แต่การจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานทั้งระดบัจงัหวดั  ระดบั
อ าเภอนั้นยงัไม่ทัว่ถึงและเพียงพอ  ผูน้ าชุมชน  จะเป็นผูจ้ดัการประสานงานให้อย่างดียิ่ง  โดยการ
ประสานท าความเขา้ใจเพื่อรับบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธา  จากงานมงคล อวมงคลในหมู่บา้นของ
ตนเอง  และจดัตั้งคณะกรรมการดูแลงบประมาณน้ี  มีการเปิดบญัชีกองทุนมหศัจรรย ์1,000 วนัแรก
แห่งชีวิตทุกหมู่บา้น  ในการประชุมแต่ละคร้ังผูด้  าเนินงานจะตอ้งรายงานการใชจ่้ายงบประมาณให้
คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นทราบ  ปัจจุบนัยงัไดแ้ปรงบประมาณส่วนน้ีซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัโรงระบาด โควิด เช่นแต่เดิมมีการกดแอลกอฮอร์ แจก ปัจจุบนัมีระบบอตัโนมติัท่ีวดัและ
จ่ายแอลกอฮอร์ เป็นตน้ 

ดา้นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัในการ
ด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้าน  เพราะจะเป็นผู ้ท่ี มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีสุด พบว่า  1) ดา้นโครงการ  ภายหลงัจากมีการประชุมจาก ผูใ้หญ่บา้น  จะมีการ
คัดเลือกบุคลากรในการด าเนินงานด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วนัแรก แห่งชีวิต  ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (ประธาน อสม.) จะด าเนินการส่งรายช่ือคณะกรรมการ ท่ี
รับผิดชอบแต่ละประเด็นให้คณะท างานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผูเ้ก็บรวมรวบ
ข้อมูลไว้  ซ่ึงทุกหมู่บ้านจะด าเนินการเช่นนั้น และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะ
ด าเนินการลงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ืองแม่และเด็ก กบั คณะอสม ท่ีท างานเร่ืองดงักล่าว  โดย 
บุคลากรท่ีท างานในเร่ืองโครงการน้ี จะต้องมี “มีส 1,000 วนั” ของหมู่บ้านรวมอยู่ด้วย  เม่ือมี
ประชาชนในชุมชนแต่งงาน แลว้ตั้งครรภ ์ จะมีการฝากครรภ ์ ซ่ึงจะตอ้งไปท่ี รพ.สต  ทาง รพ.สต.
จะมีขอ้มูลผูฝ้ากครรภจ์ะส่งขอ้มูลน้ีมาทางกลุ่มโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ดา้น อสม. 
กลุ่ม 1,000 ว ันแรกแห่งชีวิต จะวางแผนด าเนินงานโดยการลงไปเยี่ยมเยียน ในกิจกรรมน้ี
ประกอบดว้ยผูน้ าชุมชนและ อสม พร้อมดว้ย มีส 1,000 วนั จะเขา้ไปใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่หญิง
ตั้งครรภ ์และแนะน าการรับยาเสริมธาตุเหล็ก ท าการบนัทึกการรับยาเสริมธาตุเหล็กและการด่ืมนมจืด  
เม่ือคลอดบุตรและ อสม จะใชก้ระบวนการทางสังคมเขา้ไปเยีย่มเยยีน แม่และเด็ก ในกิจกรรมน้ีจะมี 
ผูน้ าชุมชน มีส 1,000 วนัแรก เจา้หนา้ท่ี รพสต. เขา้ไปเยียมยามถามข่าว  จะมีวสัดุ   อุปกรณ์ในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งทางสังคม เช่น มีกระเช้าท่ีประกอบดว้ยอาหารเสริมน ้ านมจากภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ิน เช่นกระเช้าประกอบดว้ยหัวปลี  กลว้ยน ้ าหวา้  นมจืด หนังสือนิทาน ป่ินโต เพื่อกระตุน้
เตือนใหม้ารดาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของทารก พร้อมกนัน้ีจะตอ้งน าพระสงฆใ์นชุมชนนั้นลงไป
พร้อมดวัย บทบาทของพระสงฆจ์ะใหข้วัญก าลงัใจแม่และเด็กมีการผกูดา้ยมงคล  รับทารกเป็นบุตร
บุญธรรมตามความเช่ือของคนชนบทว่า เม่ือยกบุตรให้เป็นลูกของพระแลว้จะเล้ียงง่าย ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บและการรบกวนจากภยัท่ีมองไม่เห็นตามความเช่ือ  ในส่วนน้ีมุ่งหวงัให้เกิดความ
ใกลชิ้ดระหวา่งบา้นกบัวดั เพื่อกล่อมเกลาจิตใจทั้งแม่และเด็ก  2) ดา้นบุคลากร  ในคณะท างานดา้น
โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จาก เจา้หน้าท่ี ทั้ง
ส่วนของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ่ึงจะมีบุคคลท่ีเป็นหลกัในคณะท างาน 
เรียกวา่ “มีส 1,000 วนั” บุคลากรดา้นน้ีจะไดรั้บการอบรมให้ความรู้และสรุปงานทุกเดือนร่วมกบับุ
คลากกรดา้นอ่ืน ๆ ของการพฒันาคุณภาพชีวิต ประจ าหมู่บา้น  3) ดา้นศูนยป์ระสานงาน จะมีการ
ประสานงานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ่ึงให้บริการในหมู่บา้นของตนเอง ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ี
ประสานงานโครงการอยูป่ระจ าทุกแห่ง 4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ในการด าเนินงานดา้นวสัดุอุปกรณ์จะ
มีกองทุนมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ประจ าทุกหมู่บา้น  มีคณะกรรมการดูแลโดยเปิดบญัชี
โครงการโดยเฉพาะ  มีวิธีการเบิกจ่ายในรูปของคณะกรรมการ มีการสรุปแจง้รายรับ รายจ่ายทุก
เดือน และขอ้มูลดา้นแม่และเด็ก คณะด าเนินงานจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นปฐมภูมิ เพื่อส่งต่อ
ใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผูร้ายงานผลเขา้สู่ระบบของสาธารณสุขต่อไป 

ผลการด าเนินงานของโครงการน้ี พบวา่ ทารกแรกเกิดมีน ้าหนกั  ส่วนสูง สูงกวา่เกณฑ ์และ
ในดา้นสังคม มารดา และครอบครัวให้ความส าคญัในการดูแลพฒันามารดาและเด็กตั้งแต่ในครรภ์ 
ถึงคลอด และกระทัง่ถึงช่วงเวลาทารกหย่านม แต่ก็ยงัไดรั้บนมจืดอยู่คลอดจนครบตามระยะเวลา  
ส่วนด้านพฤติกรรมทางด้านจิตใจนั้นมารรดาของทารกให้ความเห็นว่าเด็กเล้ียงง่ายไม่ค่อยร้อง
รบกวน  มีพฒันาการสมวยั  แต่หลงัจาก 1,000 วนัไปแลว้ ส่ิงแวดลอ้มจะด าเนินไปอย่างไรนั้นไม่
สามารถทราบไดเ้พราะขึ้นอยูก่บัสถานการณ์การเล้ียงดู 
 

7. อภิปรายผล  
 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในอ าเภอพิมาย: ศึกษากรณี โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ต าบล
รังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนในอ าเภอพิ
มาย ตลอดทั้งสภาพปัญหา แนวทางการแกปั้ญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย ์1,000  วนัแรก
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แห่งชีวิต ในต าบลรังกาใหญ่  ซ่ึงไดท้ าการศึกษาจากประชากรท่ีไดมี้ส่วนปฏิบติังานจริง  จ านวน 42 
คน ได้แก่  นายอ าเภอพิมาย  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย ผูอ้  านวยการส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน  
ผูใ้หญ่บ้าน และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  รวม 44 คน  โดยท าการสัมภาษณ์
รายบุคคลและประชุมกลุ่ม แล้วท าการบันทึกเสียง พร้อมทั้งท าการถอดเทปสรุปข้อความ ใน
ประเด็นกรอบแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
โครงการ ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วม การวางแผน การส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจ  2) ดา้นบุคลากร 
ประกอบดว้ย การให้ความรู้ ความร่วมมือ 3) ดา้นสถานท่ี ประกอบดว้ย การมีศูนยป์ระสานงาน       
4) ด้านวสัดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เคร่ืองมือและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลและ
งบประมาณ ผลการศึกษาอภิปรายผลไดว้า่ 

7.1)  ด้านปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา การด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอ าเภอพิมาย  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย  ประกอบดว้ย
บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ประชาชน พระสงฆ ์ เป็นคณะกรรมการ ไดส้รุปประเด็น
ท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินงานเพื่อความอยู่ดี กินดี ของประชาชนในอ าเภอพิมาย ไว ้9 
ประเด็น คือ 1) โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต 2) โรคไม่ติดต่อ 3) โรคติดต่อในชุมชน 4) 
ยาเสพติด 5) กลุ่มเปราะบาง 6) ขยะและส่ิงแวดลอ้ม 7) อุบติัเหตุทางถนน 8) คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
อาหาร     9) สังคมคุณธรรม  ในประเด็นโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของอ าเภอพิ
มายนั้น  มีการด าเนินงานมาก่อนการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ประสบ
ปัญหา คือ การปฏิบติังานยงัไม่เกิดการบูรณาการอย่างแทจ้ริง การปฏิบติังานยงัเป็นหน้าท่ี และ
ภารกิจท่ีสาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ไม่เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกว่าโครงการมีความตีบตันในระดับพื้นท่ี 
เพราะมีหนา้ท่ีเพียงเก็บขอ้มูล และรายงานผลเท่านั้น บางพื้นท่ีไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูต้ั้งครรภ ์

7.2)  การแกไ้ขปัญหาโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ของคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย จึงด าเนินการจงัตั้งคณะกรรมการแบบบูรณการโดยมีเป้าหมาย
ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นผูน้ าร่วม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การท า  รับผิดชอบจึงไดค้ดัสรร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือประชาชนท่ีมีศักยภาย มีบทบาท ในอ าเภอโดยการ
ประสานงานของนายอ าเภอ และสาธารณสุขอ าเภอ เชิญชวนท่านเขา้มาเป็นประธานรับหน้าท่ีใน
การด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอไดก้ าหนดไว ้ ในดา้น
โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ไดเ้ชิญ  นายอนุกูล  สีชมพู  อดีตก านนัต าบลรังกาใหญ่  
ก านนัท่ีไดรั้บรางวลัก านนัยอดเยีย่ม (ก านนัแหนบทอง)  ซ่ึงมีบทบาททางสังคมในอ าเภอพิมาย เป็น
ประธานโครงการมหศัจรรย ์ 1,000 วนัแรกแห่งชีวิต 
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7.3)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในอ าเภอพิมาย  กรณี โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  เพื่อพิจารณา 
เป็นรายดา้นตามกรอบแนวคิดในการวิจยั  พบวา่  

ดา้นโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  มีการวางแผนการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั
ทั้งตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า  คือ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต สรรหา บุคคลมาร่วมท างาน
ภายใตว้ตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ และตามเกณฑ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอ าเภอพิมาย 
และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย  เป็นหลกัในการประสานงาน  เม่ือไดบุ้คลากรแลว้ใชก้ารส่ือสาร คือ
การสั่งการ ผ่านการปกครองทอ้งถ่ิน ผ่าน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น  ให้ไดด้ าเนินนโยบายและกิจกรรม 
โครงการมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  ภายใต ้ธรรมนูญสุขภาพ  คือขอ้ตกลงของประชาชนใน
หมู่บา้นวา่จะมีวิธีการด าเนินการจดัการอยา่ง ไร  โดยท่ีมีหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้ 
ได้แก่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของงาน
ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชิรญา จันทรปิฎก  (2555) พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมชัชาสุขภาพ  ในพื้นท่ี
จงัหวดั ประกอบดว้ย 10 ปัจจยั คือ ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ดา้นศกัยภาพของประชาชนท่ีเขา้
ร่วมเวทีสาธารณะ ดา้นรูปแบบการด าเนินงาน ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานและองคก์รภายนอก 
ดา้นความร่วมมือของประชาชน ดา้นลกัษณะของชุมชน  ดา้นการด าเนินงานแบบบูรณาการในพื้นท่ี 
ดา้นความสนใจของผูบ้ริหารในเร่ืองสุขภาวะ ดา้นการติดต่อส่ือสารในชุมชนและผูน้ าทอ้งถ่ินมี
ความเขม้แขง็   

ด้านบุคลากร การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เป็นบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขท่ีจะให้ความรู้แก่ ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น โดยเฉพาะ “มีส 
1,000 วนั” และ อสม. ท่ีเป็นคณะกรรมการดา้นโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต ท่ีตอ้งมี
ความรู้ชัดเจนในด้านน้ี  อีกทั้งบุคลากรท่ีท างานด้านโครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  
ตอ้งมีคุณสมบติัส่วนตัว เช่น มีความเสียสละ  รักในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติั มีความสามารถในการ
ส่ือสารโน้มน้าวให้หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ เห็นความส าคญัจนเกิดความ
ร่วมมือ และเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือในชุมชน 

ดา้นสถานท่ี คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ  พฒันาการอ าเภอ 
และทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โรงเรียน วดั  ตอ้งถูกน ามามีบทบาทในการ
สนบัสนุนส่งเสริม โครงการทั้งองคาพยพ บ.ว.ร. (บา้น วดั ราชการ) ไม่มีการกระจุกงานอยู่ท่ีส่วน
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ใดส่วนหน่ึง ทุกภาคส่วนมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการทั้งส้ิน  การวางแผนในระดับ
ปฏิบติัการในหมู่บา้น ตอ้งสามารถน าบุคลากรจากภาคส่วนเหล่าน้ีเขา้มาช่วยสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ เช่น อ าเภอพิมาย  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  พฒันาการอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล  จะช่วยดูและประสานงานสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนผ่านท้องถ่ิน คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและ เทศบาล และเพิ่มองค์ความรู้ผ่าน ผูน้ าชุมชน ตวัแทนอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บา้น แลว้ใหผู้ป้ฏิบติังานส่งรายงานปฐมภูมิผา่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ดา้นวสัดุอุปกรณ์  เน่ืองจากนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต  เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการพฒันา
คุณภาพประชากรในประเทศ เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงสาธารณสุข การท่ีจะหาเจา้ภาพในการด าเนินงานมี แต่การจดัสรรงบ
ประมาณ มาสนับสนุนในด้านน้ีค่อนขา้งไม่เพียงพอ  เม่ือน านโยบายลงมาสู่การปฏิบัติ จึงเป็น
สาเหตุท่ีบางพื้นท่ีไม่น ามาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลต่อการด าเนินนโยบาย
โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย  
ช้ีแจง ประสานงานให้เห็นความส าคญัและขอความร่วมมือ ภายใตธ้รรมนูญสุขภาพ ร่วมกนั  ทุก
หมู่บา้น ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิตขึ้น  โดยการประสานงานจาก
ผูน้ าชุมชน  ท าความเขา้ใจกบัประชาชนในหมู่บา้นของตนเองเพื่อรับบริจาคจากประชาชน เม่ือมี
งานมงคลหรืออวมงคล  ในชุมชนของ เจา้ภาพก็จะบริจาคเขา้กองทุนมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่ง
ชีวิตตามก าลงัศรัทธา ซ่ึงกองทุนน้ี จะเปิดบญัชีไวก้ับธนาคารเป็นการเฉพาะ ผูน้ าชุมชน ตอ้งตั้ง
คณะกรรมการมาดูแล โดยส่วนมากจะเป็นคณะกรรมการท่ีด าเนินงานโครงการมหศัจรรย ์1,000 วนั
แรกแห่งชีวิต ร่วมกับผูน้ าชุมชน เม่ือมีการประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้น คณะกรรมการดูแล
กองทุนจะตอ้งรายงาน บญัชีรายรับรายจ่าย วา่ไดรั้บบริจาคจากใครเท่าไร ใชจ่้ายอะไรบา้ง  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในอ าเภอพิมาย ศึกษากรณี โครงการมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต  สรุปไดว้่า 
การบูรณาการการท างานร่วมกนัจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างจริงจงันั้น ตอ้งเกิดจากสร้างความร่วมมือ ให้เกิด
ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นการสร้างการน าร่วม คือ ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของงาน และมีบทบาท มีส่วนร่วมในการท างาน ตอ้งอาศยัโครงการท่ีมีกระบวนการวางแผนงาน 
การส่ือสารให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชดัเจน การมีการส่วนร่วม 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน ตอ้งอาศยัการจดัการอย่างมืออาชีพท่ีทุกคนมีความรู้สึกว่า
ไม่ไดถู้กใชท้ างานแต่ทุกคนเตม็ใจท่ีจะท างาน และบุคคลากรท่ีจะท างานตอ้งมีองคค์วามรู้ชดัแจง้ใน
เร่ืองท่ีจะท างาน พร้อมกับได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วิธีการจดัหางบประมาณอย่าง
เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีท า  จึงจะประสบผลส าเร็จได ้
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การพฒันาศักยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับ
อุณหภูมิ (Evap) กรณศึีกษาวสิาหกจิชุมชนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

หนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา 
 

สุกฤษณ์  วัชรมาลีกุล6 

 

บทคัดย่อ 
 

การพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัด
นครราชสีมา คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกัญชา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน  และตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา  เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 13 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวงอ าเภอขามทะเลสอ  

จงัหวดันครราชสีมา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ียสูงสุด 
40-49 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดคือ มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม อาชีพเสริม
ส่วนมากจะรับจา้งทัว่ไป และมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียอยูท่ี่  5,000 - 10,000 บาท ส่วนเหตุผลท่ีเขา้ร่วม
กลุ่ม เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริม  

ขอ้มูลประวติัความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวงไดร้วมตวั
กันเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้ด าเนินการบันทึกความร่วมมือ  (MOU) กับ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโครงการวิจยัและพฒันาการปลูกผลิตภณัฑ ์กญัชา -กญั
ชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อยื่นขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5   

ปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน
ปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา มีกลยุทธ์ท่ีสามารถควบคุมระบบต่างๆ  โครงสร้างมีการจดัแบ่ง

 
6นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ต าแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ  ระบบการปฏิบติังานมีการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานในการปลูกกญัชา
ในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ร่วมกนั  

ปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน
ปรับอุณหภูมิ (Evap)ท่ีปลูกกญัชา มีแบบของการบริหารท่ีการวางแผนการปฏิบติังาน บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ ทุกท่านมีความถนัดในการปลูกกัญชาหลากหลาย ค่านิยมร่วมของคนใน
องคก์ร มีความเช่ือมัน่ต่อเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังาน 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน ดา้นปัจจยัจูงใจทุกคนมีความ 
รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหน่ึง ด้านการได้รับการยอมรับนับถือพบว่าเพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชย ด้าน
ลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรค์และทา้ทายทุกท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถ ดา้น
ความรับผิดชอบในงานมีความมุ่งมัน่พยายาม หาวิธีป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นความกา้วหนา้ใน
อาชีพ ทุกท่านเคยไดอ้บรม หรือสัมมนา ดา้นปัจจยัค ้าจุนมีการกระจายงานและมอบหมายหน้าท่ี
อย่างเสมอภาค  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมีการช่วยเหลือกันและได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคน  

ตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา ยงัไม่มีการแยกประเภทตน้ทุนท่ีชดัเจน มีการ
บนัทึกตน้ทุนบางขั้นตอน ตน้ทุนของปัจจยัการผลิตกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับ
อุณหภูมิ (Evap) พบว่าโรงเรือนปรับอุณหภูมิ มีตน้ทุนต ่ากว่าโรงเรือนระบบปิด การลดตน้ทุนการ
ผลิตกญัชา ทุกคนเห็นดว้ยกบัการลดตน้ทุนการผลิตกญัชา 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการพฒันาศักยภาพการปลูกกัญชานอกโรงเรือน และควรมี
การศึกษาพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาของวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆดว้ย 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาศกัยภาพ  การปลูกกญัชา  ระบบปิด โรงเรือนปรับอุณหภูมิ วิสาหกิจชุมชน 
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1.  บทน า 
  
 ความเป็นมาของปัญหา  
 เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกญัชาได ้โดยการรวมกลุ่มกนัจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงเกษตรกร
สามารถรวมตวักนัเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่เพื่อปลูกกญัชาโดยเฉพาะ 
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ด าเนินการในกิจการตามท่ียืน่ขอ ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ี
เพื่อรับใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนแลว้ร่วมกบัหน่วยงาน
ของรัฐ(ท่ีมีหนา้ท่ีศึกษาวิจยัหรือจดัการเรียนการสอนทางการแพทยเ์ภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ
เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย ์เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าท่ี
ใหบ้ริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทยห์รือเภสัชกรรม หรือมีหนา้ท่ีในการป้องกนั
ปราบปราม และแกไ้ขปัญหายาเสพติด) จากนั้นด าเนินการยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติด
ใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ น าใบอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชนณส านักงานเกษตรอ าเภอ ท่ี
วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน กญัชายงัคงเป็นยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 ปลูกและขายไม่ไดเ้วน้แต่
ไดรั้บการอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 สามารถปลูกกญัชาไดใ้นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการการแพทย ์การรักษา
ผูป่้วย หรือการศึกษาวิจยัและพฒันารวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม
เพื่อประโยชน์ทางการแพทยด์ว้ยและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กรมส่งเสริมการเกษตรรับจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากขดัต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560 แต่ถา้วิสาหกิจชุมชน
ตอ้งการปลูกกญัชา จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 1) ตอ้งมีสัญญากบัหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจยัหรือจดัการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการแพทยห์รือ
เภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นไดรั้บใบอนุญาตจาก อย.  2) น าส าเนาสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบนัอุดมศึกษา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนจดทะเบียน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชนกรมการพฒันาชุมชน พ.ศ.  2560 – 2564  กรมการพฒันา
ชุมชนเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกดักระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมี้ความมัน่คง
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และมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศศึกษา
วิเคราะห์วิจยัจดัท ายุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยืนจุดเนน้การด าเนินงานท่ีส าคญัของ กรมการพฒันา
ชุมชนตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนกรมการพฒันาชุมชน พ.ศ.  2560 – 2564 คือ การท าให้
เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชนพึ่งตนเองได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงานท่ีจะต้อง
พฒันาการพฒันาการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนและสร้างระบบกลไกและ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่ งตนเองได้ภายในปี 2564” โดยมีจุดเน้นการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัตามประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชนดงัน้ี 

1. สร้างสรรคชุ์มชนใหพ้ึ่งตนเองได ้  
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหข้ยายตวั   
3. เสริมสร้างทุนชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล   
โดยสรุปกรมการพฒันาชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิสาหกิจชุมชน จะส่งเสริมให้

ชุมชนน าตน้ทุนในชุมชน เช่น สินทรัพย ์เงินแรงงาน ทรัพยากร และภูมิปัญญา เป็นตน้ มาบริหาร
จดัการประกอบการผลิต การบริการและอ่ืน ๆ ดว้ยองค์ ความรู้ใหม่ ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม พฒันาผลผลิตใหมี้มาตรฐาน สร้าง ช่องทางการตลาด เช่ือมโยงเครือข่าย 
และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล ท าให้ครัวเรือนมีรายไดพ้น้เกณฑ ์ความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยด าเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การมีชุมชน
ท่ีเขม้แขง็ 

กญัชามีช่ือวิทยาศาสตร์  Cannabis sativa L. เดิมจดัอยูใ่นวงศต์ าแย (Urticaceae) แต่พบวา่ มี
คุณสมบติัต่างจากพืชต าแยมาก จึงไดรั้บการจ าแนกออกเป็นวงศเ์ฉพาะคือ Cannabidaceae จากนั้น
นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันได้อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา(Morphology) และพฤกษเคมี 
(Phytochemistry)  จ าแนกกัญชาและกัญชงออกจากกัน โดยกัญชงมีช่ือวิทยาศาสตร์  Cannabis 
sativa L. subsp.sativa ส่วนกญัชามีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Canabis sativa L. ssp. indica (Lam.) E.Small 
& Cronquist  จากการรายงานทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ เช่น  สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ อิสราเอล และสวีเดน เป็นตน้ พบว่ากญัชามีสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) หลายชนิด 
เช่น tetrahydrocannabinoid (THC) และ cannabidiol (CBD) ซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้ง กระตุน้ หรือปรับสภาพ
สมดุลของระบบประสาท ฮอร์โมน ภูมิคุม้กนัและระบบอ่ืนของร่างกาย นอกจากน้ีองคก์ารอนามยั
โลกได้ประกาศรับรองแล้วว่าสารสกัดจากกัญชา  นอกจากไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ แล้วย ังมี
ประโยชน์ต่อผูป่้วยโรคมะเร็ง และโรคสมองเส่ือม ส าหรับการใชส้ารสกดักญัชาเป็นยารักษาโรคใน
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ประเทศองักฤษ อเมริกา และอีกหลายประเทศ  สาร CBD ยงัเป็นสารท่ีถูกตามกฎหมายในบางมลรัฐ
ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย สารสกดัจากกัญชา มีฤทธ์ิแกป้วดท่ีดี รักษาอาการเกร็งกลา้มเน้ือแบบ 
spastic รักษาโรคลมชกัในเด็ก รักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียนและความไม่อยากอาหารในผูป่้วยมะเร็ง
ท่ีได้รับยาเคมีบาบดั รักษาอาการไม่อยากอาหารในผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงกลุ่มโรคท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้เป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดของกัญชาสายพันธุ์ Cannabis sativa  L. ssp. Indica ท่ีมี
ช่ือเสียงทัว่โลก ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์ท่ีนกัวิทยาศาสตร์คน้พบสารในกลุ่ม cannabinoid และมีความพร้อม
ดา้นนกัวิจยั มีองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีดา้นเภสัชศาสตร์ การแพทย ์การเกษตรและสาขาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสารสกดักญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์ ส าหรับการวิจยัและพฒันาสาร
สกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์แต่ประเทศไทย ย ังมีปัญหาอุปสรรคจากข้อกฎหม ายท่ี
ก าหนดให้กญัชาและกญัชงเป็นยาเสพติดท่ีควบคุมโดยไม่มีการจ าแนกส่วนท่ีเป็นประโยชน์ หรือ
ให้ประโยชน์ในการวิจยัและพฒันาเพื่อการรักษาผูป่้วยและ เพื่อส่งเสริมสุขภาพซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันาประเทศรวมถึงปัญหาของการพฒันากฎหมายเก่ียวกบักญัชาและกญัชง จึงควรร่วมกนับูรณา
การทั้งดา้นกฎหมาย การวิจยั และการควบคุมการใชก้ญัชาและกญัชงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศ 

จากการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทาง
การแพทยเ์พื่อการพฒันาประเทศ แลกเปล่ียนไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกสายงาน เพื่อ
ท าให้ขบวนการท่ีเร่ิมตน้ ตั้งแต่การผลิต การใชง้าน การแปรรูป การเกิดผลเสียทางดา้นสังคม เป็น
การน าเอาขอ้เสนอในมุมมองต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เพื่อท่ีจะน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ ก่อใหเ้กิด
การวิจยัในส่วนท่ีจะเป็นการพฒันาประเทศ โดยใช้พืชท่ีมีในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 
การผลิตในประเทศได้จะเกิดผลผลิตทางวิชาการ เกิดผลผลิตทั้ งทางด้านพาณิชย์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม การปรับปรุงแกไ้ขในมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางกฎหมาย มาตรการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร ให้มองภาพรวมให้เห็นครบทุกห่วงโซ่ อย่ามองดา้นเดียว อย่ามองเฉพาะ
ประโยชน์ ตอ้งมองถึงความเส่ียงและมาตรการป้องกนั (ประจิน จัน่ตอง, 2561) 

ส่วนการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง กัญชาทางการแพทยก์ับกฎหมายรายงานว่า กัญชาเป็นพืช
สมุนไพรท่ีมีการน ามาใช้ทางการแพทยเ์ป็นเวลานานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทยมีการบนัทึกต ารับยาไทยในต าราพระโอสถพระนารายณ์ซ่ึงรวบรวมขึ้นภายหลงั เม่ือ
กว่าสามร้อยปีมาแลว้แสดงให้เห็นว่ากญัชาถูกใชเ้ป็นยารักษาโรค ส่วนในต่างประเทศไดส่้งเสริม
การวิจยักญัชาเพื่อใชใ้นทางการแพทยใ์นหลายประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล 
และออสเตรเลีย ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีออกกฎหมายให้สามารถใช้กญัชาเพื่อรักษาโรคได ้ภายใตก้าร
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ดูแล ของแพทย ์ ปัจจุบนัการวิจยัและพฒันาสารสกดักญัชาส าหรับใชท้างการแพทย ์และมีการขึ้น
ทะเบียนเป็นยาไดใ้นบางประเทศ เพื่อใชบ้รรเทาอาการปวดจากมะเร็ง ป้องกนัการคล่ืนไส้ อาเจียน
ท่ีเกิดจากการยาท่ีใช้รักษาโรคมะเร็ง ใช้รักษาภาวะกลา้มเน้ือเกร็งจากปลอกประสาทอกัเสบ และ
ประเทศออสเตรเลียไดมี้การจดัตั้งศูนยวิ์จยัเพื่อศึกษาการใชก้ญัชาทางการแพทยอ์ยา่งเป็นระบบ โดย
ศึกษาประสิทธิผล ของสารสกดักญัชาในผูป่้วยโรคลมชกั  โสภณ เมฆธน (2561) 
 เม่ือมีการปลดลอ็คกญัชา ตอ้งมีการควบคุมการใชก้ญัชาในการศึกษาวิจยัและการใชใ้นทาง
การแพทยอ์ยา่งครบวงจร ดงัน้ี  

- ตน้น ้ า คือส่วนของขั้นตอนการปลูกกญัชา ตอ้งมีมาตรฐานการปลูก (GACP) การพฒันา
สายพนัธุ์ สัดส่วนสารส าคญั (THC, CBD) และปัจจุบนัไดมี้การจดัท าแนวทางพิจารณาอนุญาตให้
ปลูกกญัชา และแนวทางปฏิบติัดา้นการจดัเตรียมสถานท่ีปลูกกญัชา  

- กลางน ้ า ได้แก่ ขั้นตอนการแปรรูปหรือสกัด การศึกษาวิจยัในสัตว์ทดลอง การพฒันา
ต ารับ/ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน GMP/GLP และปัจจุบันได้มีการจัดท า แนว
ทางการปฏิบติัในการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับการผลิต (ประเภทอ่ืนๆ) จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก หรือ
มีไวใ้นครอบครอง  

- ปลายน ้ า ได้แก่ การศึกษาวิจัยทางคลินิก การรับรองต ารับ และการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย ์อา้งอิงตาม  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการอนุญาตเพื่อศึกษาวิจยัในมนุษยโ์ดยใน
ส่วนตน้น ้ าและกลางน ้ าสามารถด าเนินการไดก่้อนประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบงัคบัใชภ้ายใต้
การขออนุญาตตามกฎหมาย และปลายน ้ าตอ้งด าเนินการหลงักฎหมายบงัคบัใช้  (อนันต์ชยั อศัว
เมฆิน, 2561) 
 ส าหรับวิธีการปลูกกญัชา รัชสิทธ์ หิรัญญาภินนัท ์(2561) ปัจจุบนัพบวา่มีอยู ่2 แบบ ดงัน้ี 

1. การปลูกในโรงเรือน 
ข้อดี ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ และสม ่าเสมอ วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทั้ งปี สามารถ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มและศตัรูพืชได ้ท าให้งานวิจยัมีความชดัเจนมากขึ้นเน่ืองจากควบคุมผลผลิต
และควบคุมเทคโนโลยไีด ้

ข้อเสีย ต้นทุนเร่ิมแรกมีราคาสูง และเทคโนโลยีสูง ต้นทุนการด าเนินการสูงกว่าปลูก
กลางแจง้ ตอ้งสร้างแสงแดดเทียมและระบบมีความซบัซอ้น 

2. การปลูกนอกโรงเรือน 
ข้อดี ต้นทุนเร่ิมแรกน้อยกว่าการปลูกในโรงเรือน ต้นทุนการด าเนินการต ่า ต้นกัญชา

สามารถใชแ้สงจากจากธรรมชาติไดเ้ตม็ท่ี 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 115 

 

ขอ้เสีย ไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได ้อาจมีปัญหาเก่ียวกบัศตัรูพืช เก็บเก่ียวผลผลิต
ไดเ้พียงปีละคร้ังแนวทางการพฒันาสายพนัธุ์กญัชาในประเทศไทยมีการปลูกแบบ GMP เพื่อศึกษา
ปริมาณและคุณภาพของสารส าคญัส าหรับท ายา 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าวท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงสามารถ
ท าได ้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการปลูกกญัชา จดัท าคู่มือและตารางการปฏิบติังาน
ให้แก่ พนักงาน ค านวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและค านวณจุดคุม้ทุนในการปลูกกญัชา ด าเนินการขอรับ
อนุญาตผลิตซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  และด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้มีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  ซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็น  การพฒันาศกัยภาพการปลูก
กญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมาได ้
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับ

อุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา  
3. เพื่อศึกษาตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา 

 

3.  วิธีในการศึกษาและกรอบแนวความคิด 
  

การวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับ
อุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ 
จงัหวดันครราชสีมา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการวิจยัในพื้นท่ี ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง
อ าเภอขามทะเลสอ  โดยมี นางสาวจุฑารัตน์  เมธสนุวตัน์ และนายมนตรี ทิวาวรชยั  เป็นผูมี้อ านาจ
ท าการแทนวิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจ านวน 13 คน สถานท่ีตั้ง: เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา 

การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจยัรายกรณีท า
การวิจยักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวงอ าเภอขามทะเลสอ และเกษตรกรท่ี
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รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายและร่วมด าเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซ่ึงได้ยื่นขออนุญาตผลิต  น าเขา้ 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประเภทกัญชา ตาม
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562  โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ท าการศึกษาข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และสมาชิกกลุ่มจ านวน 13 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์เอกสารใชใ้นการวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) แบบสังเกตใช้ในการสังเกตในพื้นท่ี (Observation) ประเด็นการสนทนา
กลุ่มย่อยใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และแบบสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)  ในดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาใน
โรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัน้ีผูวิ้จยัมีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี ให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ  

ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพหลกั  อาชีพเสริมรายได้
ต่อเดือนและเหตุผลท่ีเขา้ร่วมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  
จงัหวดันครราชสีมา 
 ผูว้ิจยัใช้การแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดประเด็นขอ้ ค าถามท่ี
บอกถึงแนวทางดา้นต่าง ๆ เพื่อใหแ้บบสัมภาษณ์มีความน่าเช่ือถือ และเกิดความไวว้างใจในคุณภาพ  
ดงัน้ีคือ  

1.  ปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน
ปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา 

2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน 
3.  ตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา 
น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าปรึกษาและพิจารณาแกไ้ขให ้มีความถูก

ตอ้งเหมาะสม และพฒันาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
1.  ติดต่อประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง อ .ขามทะเลสอ  

จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อขออนุญาตในการลงพื้นท่ีประสานงานติดต่อกลุ่มสมาชิกเพื่อนดัหมายวนั
เขา้สัมภาษณ์ และวนัสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นคู่มือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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2. สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง  
3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตรวจสอบเคร่ืองมือความถูกตอ้ง  
4. จดัหมวดหมู่ประเด็นขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ แนวการพฒันา

ศกัยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใชเ้ชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ  
การวิเคราะห์แนวการพฒันาศกัยภาพการปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน

ปรับอุณหภูมิ (Evap) กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  
จงัหวดันครราชสีมาใชแ้บบบรรยายความเชิงพรรณนา  

น าแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษาส่งยอ้นกลบัไปให้ทางชุมชนทบทวนความเป็นเป็นได ้และ
ไดแ้นวทางท่ีชุมชนสามารถใชจ้ริงได ้

 

4.  ผลการศึกษาวิจัย 
 
ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์  ดังนีคื้อ 

 วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน 
ผูว้ิจยัมีวิธีวิจยั 2 แบบ คือ ศึกษาขอ้มูลเอกสาร และเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) จะท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 13 คน ไดแ้ก่ ผูมี้อ  านาจท าการแทน
วิสาหกิจชุมชน 2 คน คณะกรรมการหรือจ านวนสมาชิก 13 คน ดงัน้ี  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสัมภาษณ์ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอ
ขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 54  เพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ตามล าดบั 

อายุ 40-49 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ 50-59 ปี และ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
มีจ านวนกลุ่มละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนอาย ุ30-39 มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ  2 คิดเป็นร้อยละ 15 
ตามล าดบั  

ระดบัการศึกษา มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุดคือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีจ านวนกลุ่มละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วน
ระดบัประถมศึกษาและระดบัปริญญาตรี มีจ านวนกลุ่มละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ ระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ  1 คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดบั  
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 อาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคืออาชีพรับจา้งทัว่ไป 
และ อาชีพรับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวนกลุ่มละ 3 คิดเป็นร้อยละ 23 ตามล าดบั 
 อาชีพเสริม ส่วนมากจะรับจา้งทัว่ไป มีจ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคืออาชีพ
เกษตรกรรม  มีจ านวนกลุ่มละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตามล าดบั ส่วนพนักงาน/ธุรกิจส่วนตัวมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ส่วนมากอยู่ท่ี 5,000 - 10,000 บาท มีจ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 62  
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียน้อยกว่า 5,000 บาท และ 10,001 - 15,000 บาท มีจ านวนกลุ่มละ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ส่วนรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
ตามล าดบั 
 ส าหรับเหตุผลท่ีเขา้ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขาม
ทะเลสอ  เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริม มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมา อยากใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนอยากดูแลสุขภาพ มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 2 คน 
15 คิดเป็นร้อยละ ตามล าดบั  

ข้อมูลประวัติความเป็นมาของวิสาหกจิชุมชน  
 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวงอ าเภอขามทะเลสอ  โดยมี นางสาว
จุฑารัตน์  เมธสนุวตัน์ และนายมนตรี ทิวาวรชยั  เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชุมชน และมี
สมาชิกกลุ่มทั้งหมดจ านวน 13 คน สถานท่ีตั้ง: เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  
จงัหวดันครราชสีมา ไดร้วมตวักนัเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา และไดรั้บ
การรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน 4-30-19-0421-0020 ให้ไว ้ณ วนัท่ี 27  
สิงหาคม 2562  และได้ด าเนินการบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน โครงการวิจยัและพฒันาการปลูกผลิตภณัฑ ์กญัชา-กญัชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564  ซ่ึงไดด้ าเนินการยื่นขออนุญาตผลิต น าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ในพื้นท่ีขนาด 432 ตารางเมตร เพื่อด าเนินการ
ปลูกในโรงเรือนขนาดกวา้ง 10 เมตร x ยาว 36 เมตร จ านวน 1 โรงเรือน  และการปลูกในโรงเรือน
แบบ Green House แบบมี Evaporative cooling system ขนาดพื้นท่ี 1,296 ตารางเมตร เป็นโรงเรือน
ขนาดกวา้ง 12 เมตร x ยาว 36 เมตร จ านวน 3 โรงเรือน   
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วัตถุประสงค์ท่ี  2  เพ่ือศึกษาปัจจัยอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในโรงเรือนระบบปิดและ
โรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา  ผลการศึกษาความคิดเห็นของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เพื่อสุขภาพหนองสรวง อ าเภอขาทะเลสอ มีดงัน้ีคือ 
 1. ปัจจัยอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน
ปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกัญชา จากการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนอง
สรวง อ าเภอขามทะเลสอ พบว่า 

 “…ด้านกลยุทธ์: สมาชิกสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบแสงให้กญัชา ระบบ
ธาตุอาหาร ระบบน ้า  ระบบความช้ืน  ระบบอุณภูมิ  ระบบอากาศ  ในการปลูกกญัชาได…้”   

“…ด้านโครงสร้าง: มีการจดัแบ่งต าแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปลูกกญัชาในดา้นต่างๆ 
เช่น เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนวิสาหกิจชุมชน รับผิดชอบการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ รับผิดชอบ
ด้านการเพาะกล้า  รับผิดชอบการอนุบาลต้นกล้า รับผิดชอบดูแลรักษาระบบการให้น ้ าให้ปุ๋ ย 
รับผิดชอบจดัท าบญัชี และจดบนัทึกกิจกรรม และรายงานการประชุมของกลุ่ม เป็นตน้ …” 

“…ด้านระบบการปฏิบัติงาน: มีการการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานในการปลูกกญัชาใน
โรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น มีการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัดา้นวสัดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ดา้นการเพาะกลา้กญัชาไม่ทนั  ดา้นการอนุบาลกญัชาไม่
เพียงพอ ดา้นระบบควบคุมไม่ท างาน ดา้นตรวจพบโรคและแมลง …” 

“…ด้านแบบของการบริหาร: มีการวางแผนการปฏิบติังานในการปลูกกญัชาในโรงเรือน
ระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) โดยมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง  มีการวางแผนการ
เพาะเมล็ด  การยา้ยตน้กลา้ลงภาชนะปลูกอนุบาล  การยา้ยตน้กลา้เขา้โรงปลูก การควบคุมระบบ 
การเตรียมดินและวสัดุเพาะปลูก …” 

“…ด้านบุคลากร: ทุกท่านมีความรู้ความสามารถในการปลูกกัญชาหลากหลาย  โดยมี
ความรู้ความสามารถ ท าปุ๋ ยหมกัเพาะกลา้กัญชา  มีความรู้ความสามารถ  ท าปุ๋ ยน ้ าจากพืชบ ารุง
กญัชา มีความรู้ความสามารถ  ท าฮอร์โมนจากพืชบ ารุงกญัชา  มีความรู้ความสามารถ  ท าปุ๋ ยน ้าจาก
เศษปลาบ ารุงกญัชา มีความรู้ความสามารถ  ท าฮอร์โมนจากไข่บ ารุงกญัชา …”  
 “…ด้านความสามารถ: ทุกท่านมีความถนดัในการปลูกกญัชาหลากหลายไดแ้ก่ ความถนดั
การเพาะเมล็ด การยา้ยตน้กลา้อนุบาล การยา้ยตน้กลา้เขา้โรงปลูก การควบคุมระบบ การเตรียมดิน
และวสัดุเพาะปลูก …” 
  “…ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร: ในดา้นค่านิยมร่วมของคนในองคก์รมีความเช่ือมัน่
ต่อเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูก
กญัชาทุกคนมีความตั้งใจทั้งหมด…”  
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 2. ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน มีดงัน้ีคือ 
 “…ด้านปัจจัยจูงใจ: ทุกท่านมีความรู้สึกว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชา 
เพราะไดร้ายงานการเตรียมดินและวสัดุเพาะปลูก   ความคืบหน้าการเพาะเมล็ด ความคืบหน้าการ
ยา้ยตน้กลา้ ความคืบหนา้การยา้ยปลูก ความถนดัการควบคุมระบบ ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการรายงาน
ความคืบหนา้การควบคุมระบบ…” 
  “…ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ: เพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชยเม่ือท่านปฏิบติังานใน
แปลง/โรงเรือนปลูกกญัชา ส าเร็จแลว้โดยจะยกยอ่งชมเชยเม่ือมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง…”  

“…ด้านลักษณะของงานท่ีสร้างสรรค์และท้าทาย:  ทุกท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถในแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชา โดยไดรั้บมอบหมายงานในการเตรียมดินปลูกกญัชา 
การหยอดเมล็ดกญัชา ยา้ยตน้กลา้กญัชา การตรวจสภาพตน้กญัชา การมอบหมายงานติดตั้งอุปกรณ์
ชุดปลูกกญัชา…” 

“…ด้านความรับผิดชอบในงาน: ทุกท่านมีความมุ่งมัน่พยายาม หาวิธีป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีเกิดขึ้นในแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชาทั้งหมด  โดยไดห้าวิธีป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา การควบคุมระบบแสง ความช้ืน อุณหภูมิ การให้ธาตุอาหาร การตรวจความสมบูรณ์
ของตน้ การยา้ยตน้กลา้ การหยอดเมลด็ การควบคุมระบบการผลิต…” 

“…ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ: ทุกท่านเคยไดอ้บรม หรือสัมมนา แปลง/โรงเรือนปลูก
กัญชา ทั้งหมด โดยได้อบรม หรือสัมมนา การควบคุมระบบแสง ความช้ืน อุณหภูมิ การให้ธาตุ
อาหาร การตรวจความสมบูรณ์ของต้น  การยา้ยต้นกล้า การหยอดเมล็ดการควบคุมระบบการ
ผลิต…” 

“…ด้านปัจจัยค า้จุน: ทุกท่านมีการกระจายงานและมอบหมายหนา้ท่ีอยา่งเสมอภาคในการ
ปลูกกญัชาทั้งหมด โดยไดมี้การกระจายงานและมอบหมายหนา้ท่ีการควบคุมระบบแสง การตรวจ
ความสมบูรณ์ของตน้ การยา้ยตน้กลา้  การหยอดเมลด็ การควบคุมระบบการผลิต…” 

“…ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร: ทุกท่านมีการช่วยเหลือกนัและไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกคน…” 

วัตถุประสงค์ท่ี  3 การศึกษาต้นทุนของกระบวนการในการผลิตกัญชา จากการสัมภาษณ์
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ มีดงัน้ีคือ 

“…กลุ่มของท่านมีการแยกประเภทต้นทุนในกระบวนการการผลิตกัญชาหรือไม่: ยงัไม่มี
การแยกประเภทตน้ทุนท่ีชดัเจน…” 

“…กลุ่มของท่านมีการบันทึกต้นทุนในกระบวนการปลูกกัญชาแต่ละข้ันตอนหรือไม่
อย่างไร: มีบนัทึกตน้ทุนบางขั้นตอน เช่น การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ แต่บางขั้นตอนไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุน
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โดยเฉพาะ ค่าแรงงานบางส่วนท่ีเกิดจากการระดมช่วยกนั เช่น ช่วงหยอดเมล็ด การตรวจสภาพ
ตน้…”  

“…ต้นทุนของปัจจัยการผลติกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) 
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร: ตน้ทุนของโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ต ่ากว่าไม่ตอ้งจ่ายค่าแสงจาก
ไฟฟ้าเพราะใชแ้สงอาทิตยจ์ากธรรมชาติ  ส่วนตน้ในโรงเรือนระบบปิดจะสูงกว่า เน่ืองจากตอ้งซ้ือ
ระบบควบคุมการใหแ้สงไฟฟ้า และตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้า…” 

“…ท่านมีวิธีการลดต้นทุนการผลิตกัญชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ 
(Evap) หรือไม่อย่างไร: ทุกคนเห็นดว้ยกบัการลดตน้ทุนการผลิตกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและ
โรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ซ่ึงมีความคิดเห็นว่าควรลดตน้ทุนจากการผลิตวสัดุปลูกเองเช่น การ
ท าปุ๋ ยหมัก ลดค่าแรงงานช่วยกันหยอดเมล็ด หรือลดต้นทุนโดยการลดค่าแรงงานช่วยกันยา้ย
ปลูก…”  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาวิจยั ดงัน้ีคือ 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวงอ าเภอขามทะเลสอ  
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
โดยมีอายเุฉล่ียสูงสุด 40-49 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 39 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามาก
ท่ีสุดคือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ส่วนอาชีพเสริม ส่วนมากจะ
รับจา้งทัว่ไป และมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียอยูท่ี่  5,000 - 10,000 บาท มีจ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 62 
ส่วนเหตุผลท่ีเขา้ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  เพื่อ
ตอ้งการหารายไดเ้สริม มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 62   
          2. ขอ้มูลประวติัความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองสรวง  อ าเภอขาม
ทะเลสอ โดยมีนางสาวจุฑารัตน์  เมธสนุวตัน์ และนายมนตรี ทิวาวรชยั  เป็นผูมี้อ านาจท าการแทน
วิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมดจ านวน 13   คน สถานท่ีตั้ง: เลขท่ี 299 หมู่ท่ี 6  ต าบล
หนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา ไดร้วมตวักนัเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน และไดด้ าเนินการบนัทึกความร่วมมือ (MOU) กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โครงการวิจยัและพฒันาการปลูกผลิตภณัฑ ์กญัชา-กญัชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์เม่ือวนัท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2564  ซ่ึงได้ด าเนินการยื่นขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ในพื้นท่ีขนาด 432 ตารางเมตร เพื่อด าเนินการปลูก
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ในโรงเรือนขนาดกวา้ง 10 เมตร x ยาว 36 เมตร จ านวน 1 โรงเรือน  และการปลูกในโรงเรือนแบบ 
Green House แบบมี Evaporative cooling system ขนาดพื้นท่ี 1,296 ตารางเมตร เป็นโรงเรือนขนาด
กวา้ง 12 เมตร x ยาว 36 เมตร จ านวน 3 โรงเรือน 

3. ปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือน
ปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา  โดยไดมี้การศึกษาดงัน้ีคือ  

“ดา้นกลยทุธ์:  พบวา่ สมาชิกสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ในการปลูกกญัชาได”้  
“ดา้นโครงสร้าง: พบว่า มีการจดัแบ่งต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบในการปลูกกญัชาในดา้น

ต่าง ๆ”  
“ดา้นระบบการปฏิบติังาน:  พบว่า มีการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานในการปลูกกญัชาใน

โรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมด”  
“ด้านแบบของการบริหาร: พบว่า  มีการวางแผนการปฏิบัติงานในการปลูกกัญชาใน

โรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) หรือไม่อยา่งไร ทั้งหมด จะมีการประชุมเดือน
ละ 1 คร้ัง”   

“ดา้นบุคลากร:  พบวา่  ทุกท่านมีความรู้ความสามารถในการปลูกกญัชาหลากหลาย”  
“ดา้นความสามารถ:   พบวา่ ทุกท่านมีความถนดัในการปลูกกญัชาหลากหลาย”   
“ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร  พบว่า มีความเช่ือมั่นต่อเพื่อนร่วมงานในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกัญชาทุกคนมีความ
ตั้งใจ” 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schmitt and Klimoski (1991 อา้งใน ผ่องพรรณ ป่ินแกว้, 2553) กล่าวถึง 
การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน โดยทัว่ไปแลว้องค์การอาจใชเ้กณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ได้แก่ ผลงานท่ีเกิดจากการท างานของบุคลากร  โดยประเมินทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพของผลงานขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริงของบุคลากร (Objective data) ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังาน รวมทั้งเข้าใจวิธีและขั้นตอนในการปฏิบติังานจนสามารถปฏิบติังานได้เป็น
ผลส าเร็จ โดยพิจารณาจากวิธีการท างานการปฏิบติัตนและบุคลิกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  

4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน 
“ดา้นปัจจยัจูงใจ พบว่า ทุกท่านมีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหน่ึงของแปลง/โรงเรือนปลูก

กญัชา เพราะไดร้ายงานการเตรียมดินและวสัดุเพาะปลูก”  
“ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ” พบว่า เพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชยเม่ือท่านปฏิบติังาน

ในแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชา ส าเร็จแลว้โดยจะยกยอ่งชมเชยเม่ือมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง” 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 123 

 

“ดา้นลกัษณะของงานท่ีสร้างสรรค์และทา้ทาย  พบว่า ทุกท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้
ทายความสามารถในแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชา ทั้งหมด”  

“ดา้นความรับผิดชอบในงาน พบว่า ทุกท่านมีความมุ่งมัน่พยายาม หาวิธีป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีเกิดขึ้นในแปลง/โรงเรือนปลูกกญัชาทั้งหมด”  

“ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ พบวา่ ทุกท่านเคยไดอ้บรม หรือสัมมนา แปลง/โรงเรือนปลูก
กญัชา ทั้งหมด”  

“ดา้นปัจจยัค ้าจุน พบว่า ทุกท่านมีการกระจายงานและมอบหมายหน้าท่ีอย่างเสมอภาคใน
การปลูกกญัชา ทั้งหมด”  

“ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์ร   พบว่า ทุกท่านมีการช่วยเหลือกนัและไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกคน” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556)  กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางการบริหารกลุ่มวิสาหกิจ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการวางกฎระเบียบการแบ่งบทบาท การด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง คุณภาพสินคา้ การ
บริหาร การตลาด ภาวะผูน้ า และการเครือข่ายวิสาหกิจ  2) ทรัพยากรทางการบริหารชุมชน ไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน วฒันธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีตลาดรองรับ 
ตลอดจนการยอมรับของชุมชน 3) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง นโยบายรัฐ 
เครือข่ายภาคี กลไกทาง การตลาด และการคมนาคม เป็นตน้  

5. ตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา 
“ด้านการแยกประเภทต้นทุนในกระบวนการการผลิตกัญชานั้น พบว่า ยงัไม่มีการแยก

ประเภทตน้ทุนท่ีชดัเจน” 
 “ดา้นการบนัทึกตน้ทุนในกระบวนการปลูกกญัชาแต่ละขั้นตอน พบวา่ มีบนัทึกตน้ทุนบาง
ขั้นตอน เช่น การจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ แต่บางขั้นตอนไม่ได้บันทึกต้นทุนโดยเฉพาะ ค่าแรงงาน
บางส่วนท่ีเกิดจากการระดมช่วยกนั เช่น ช่วงหยอดเมลด็ การตรวจสภาพตน้”  
 “ด้านต้นทุนของปัจจัยการผลิตกัญชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ 
(Evap) แตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า  ตน้ทุนของโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ต ่ากว่า ไม่ตอ้งจ่ายค่า
แสงจากไฟฟ้าเพราะใช้แสงอาทิตย์  จากธรรมชาติ  ส่วนต้นในโรงเรือนระบบปิดจะสูงกว่า 
เน่ืองจากตอ้งซ้ือระบบควบคุมการใหแ้สงไฟฟ้า  และตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้า” 

“ดา้นการลดตน้ทุนการผลิตกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) 
พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับการลดต้นทุนการผลิตกัญชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับ
อุณหภูมิ (Evap) มีความคิดเห็นว่าควรลดตน้ทุนจากการผลิตวสัดุปลูกเองเช่น การท าปุ๋ ยหมกั ลด
ค่าแรงงานช่วยกนัหยอดเมลด็ หรือลดตน้ทุนโดยการลดค่าแรงงานช่วยกนัยา้ยปลูก” 
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6.  ข้อเสนอแนะ 
  

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี   
1. จากการศึกษาพบว่า สามารถพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและ

โรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ทั้งในดา้นปัจจยัอิทธิพลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใน
โรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ท่ีปลูกกญัชา  ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริหารจดัการของวิสาหกิจชุมชน  และดา้นตน้ทุนของกระบวนการในการผลิตกญัชา ในการศึกษา
คร้ังต่อไปผูวิ้จยัจึงเสนอแนะใหมี้การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชานอกโรงเรือนดว้ย  

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีนั้นไดท้ าการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
นครราชสีมาเท่านั้น เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุม และต่อยอดผลการศึกษา จึงควรมีการศึกษา
พฒันาศกัยภาพการปลูกกญัชาในโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evap) ของวิสาหกิจ
ชุมชนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
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ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ  
 ในเขตต าบลมติรภาพ อ าเภอสีคิว้ จังหวดันครราชสีมา 

 
กฤษ  บุญสุข7  

 

บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชน ในเขตต าบล
มิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ เพื่อเสนอแนวทาง
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอัจฉริยะ การ
คน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และ มีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกโดยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์และโซเชียล
เน็ตเวร์ิคอ่ืนๆ เพิ่มเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผูวิ้จยัท าการวิจยัได้ทนัก าหนด เน่ืองจาก
ช่วงเวลาระหว่างด าเนินการศึกษาวิจยันั้นไดมี้การแพร่กระจายของโรคระบาด เช้ือไวรัส  โคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบ และ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวนผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนมาก ท าให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ 
ตอ้งมีการเวน้ระยะห่างทางสังคมซ่ึงเป็นการรณรงค์จากภาครัฐ และ นโยบายของสถาบนับณัฑิต-
พฒันบริหารศาสตร์ NIDA ในการขอความร่วมมือ ไม่ให้นกัศึกษาเขา้ไปท าการเก็บขอ้มูลเพื่อการ
ค้นคว้าอิสระในเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคระบาด โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2) นกัธุรกิจ/ผูป้ระกอบการ และ 3) ประชาชนทัว่ไป กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
        กลุ่มท่ีมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอัจฉริยะ สูงสุด คื อ กลุ่มของ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต่อมา คือ กลุ่มของนักธุรกิจ/ผูป้ระกอบการ และ น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มของ
ประชาชนทัว่ไป เม่ือพิจารณาในดา้นองค์ประกอบพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้
ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ในดา้นโครงสร้างโดยเฉพาะดา้นการคมนาคมเขม้แขง็ เน่ืองจาก อ าเภอ
สีคิ้ว อยู่ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) โดยแนว

 
7
 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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เส้นทางจะมีทางแยกต่างระดบั (Interchange) ทางแยกต่างระดบัสีคิ้ว เพื่อเช่ือมต่อกบัโครงการกบั
ทางหลวงชนบทหมายเลข 201 เพื่อเช่ือมต่อกบัทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2  

ดา้นปฏิสัมพนัธ์ต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ มีการรับรู้รองลงมา คือ ความรู้ความ
เข้าใจในระบบการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การท างาน ว่าเป็นเร่ืองท่ีเข้าถึงได้ง่าย ส่วนด้านสังคม 
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าการจะมีความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะต้อง
ไดรั้บการส่งเสริม และ สนบัสนุนจากภาครัฐเท่านั้น ส่วนแนวทางในการสร้างความตระหนักรับรู้ 
ตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ไดแ้ก่ 
การสร้างความตระหนกัรับรู้ การพฒันาดา้นวตัถุควบคู่กบัการพฒันาดา้นความรู้ และวฒันธรรม 

 
ค าส าคัญ:    เมืองอจัฉริยะ      
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People's Knowledge and Understanding of the Utilization of  
Smart Cities in Mittraphap Sub-district, Sikhio District,  

Nakhon Ratchasima Province 
 

Krit Bunsuk8 
 

ABSTRACT 
 
 This independent research have a purpose to study the knowledge and understanding of 
the people in the Mittraphap Sub-district, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province towards 
the utilization of smart cities To propose guidelines for enhancing people's knowledge and 
understanding on the utilization of smart cities This independent research is a qualitative study Data 
were collected from literature reviews. Various relevant information and in-depth interviews with 
telephone interviews. and other social networks Added to facilitate researchers to conduct research 
on time. Due to the time during the research study, there was a spread of the epidemic. Novel 
Coronavirus or COVID-19 The whole world, including Thailand, has been affected and Sikhio 
District, Nakhon Ratchasima Province has a large number of infected people. Make data collection 
by interview method. There must be social distancing which is a campaign from the government 
and the policy of the National Institute of Development Administration, NIDA to ask for 
cooperation. Students are not allowed to collect data for research in areas at risk of epidemic 
infection. The target groups in the study were people in Mittraphap Sub-district, Sikhio District, 
Nakhon Ratchasima Province, consisting of 1) civil servants/state enterprise employees; 2) 
businessmen/entrepreneurs and 3) the general public, 3 people in each group, totaling 9 people. 
Data were collected by interview. The results of the study were summarized as follows. 
 The group with the highest knowledge and understanding of the utilization of smart cities  
was the group of civil servants/state enterprises, followed by businessmen/entrepreneurs and the 
least was the general public. When considering the components, it was found that most of them had 

 
8 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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a good understanding of the utilization of smart cities. In terms of structure, especially in 
transportation, it is strong because Sikhio District is in the intercity highway  project. Bang Pa-In - 
Nakhon Ratchasima (M6) line, which will have a crossroads at different levels. (Interchange) 
Sikhio Intersection To connect the project with Rural Highway No. 201 to connect to Asian 
Highway No. 2 
 The interaction aspect to the utilization of smart cities The second perception was the   
knowledge and understanding of the learning system, living and working, that it was easily  
accessible. social part Most of the people recognize that to have a better understanding of how to 
use smart cities requires support and support from the government only. The guidelines for creating 
awareness as well as creating knowledge and understanding for people  on the use of smart cities, 
including raising awareness material development in parallel with  the development of knowledge 
and culture. 
 
Keywords:   Smart city 
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.2560 รัฐบาลโดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ของประเทศไทยตอ้งการผลกัดนัให้ประเทศเขา้สู่ยุค “Thailand 4.0” ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย
ของรัฐบาลไทยท่ีจะใช้ในการผลกัดนัเพื่อให้ประเทศไทยกา้วพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง (Middle 
Income Trap) แกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าของรายได้หรือฐานะ และแกปั้ญหาการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน 
ดว้ยรูปแบบการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มา
ช่วยในภาคการเงิน การบริหารจดัการและการบริการ มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
การค้าอุตสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม SMEs และ Startup เพื่อใหทุ้กภาคส่วนขบัเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั สู่เป้าหมาย “มัน่คงมัง่คัง่ ย ัง่ยนื”  

เมืองอจัฉริยะ (Smart City) เป็นแนวทางคิดในการพฒันาเมืองภายใตก้รอบความคิดท่ีมุ่งให้
เกิดความยัง่ยืน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตเ้ป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย
และแตกต่างกนั เช่น ตอ้งการให้เป็นเมืองท่ีกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลก
หรือเป็นเมืองท่ีมีความสมบูรณ์แบบผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่มีการพฒันาเศรษฐกิจของ
ตวัเอง เป็นตน้ ปัจจุบนัทัว่โลกมีเมืองท่ีเดินตามแนวทางของ Smart City อยูม่ากมาย ซ่ึงต่างก็มีความ
แตกต่างกนัในรายละเอียด แต่ท่ีเห็นชดัคือมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง มีเป้าหมายท่ีจะพฒันา
คนให้กลายเป็นพลังขับเคล่ือนดิจิทัลท่ีส าคัญของประเทศโดยท าให้เมืองเช่ือมโยงกัน ด้วย
โครงสร้างพื้นฐานทั้งดา้นเทคโนโลย ีและ ดา้นต่าง ๆ เพิ่มความสะดวกใหวิ้ถีชีวิต เศรษฐกิจสามารถ
เติบโตในภาพรวม ให้มีชุมชนเมืองท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูอ้ยู่อาศยั ให้ไดรั้บคุณภาพสูงในการ
ใช้ชีวิต เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศยั มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหบู้รณาการเขา้ดว้ยกนัผา่นระบบ IT  

การท่ีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จหรือไม่ จะตอ้งค านึงถึง
การมีความรู้ความเขา้ใจของประชาชน และ ตวัช้ีวดั ระดับความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมี
ความส าคญัมากประการหน่ึง คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านั้น ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในทิศทางการพฒันาชุมชนเพื่อการรองรับการพฒันา
ดา้นวตัถุท่ีชาวบา้นพึงรับรู้และเขา้ใจ เพราะการประยุกต์ใช้และการให้บริการทางจากภาครัฐตาม
แนวคิดเมืองอจัฉริยะนั้น จะตอ้งเร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนใชง้บประมาณของประเทศ 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ของประชาชน
ในเขตในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ต่อการเป็นเมืองอจัฉริยะ องคป์ระกอบ
ของเมืองอจัฉริยะ งานวิจยัน้ี เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของการเป็นเมืองอจัฉริยะใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นโครงสร้าง ดา้นสังคม ดา้นปฏิสัมพนัธ์ ว่าอยู่ในระดบัของการพร้อมรับต่อการพฒันาสู่เมือง
อจัฉริยะแลว้หรือไม่ ซ่ึงการสร้างการ รับรู้นั้น มีเป้าหมายท่ีจะสร้างความตระหนักถึงผลท่ีเกิดขึ้น
นั้นวา่ จะสามารถท าใหเ้กิดผลอยา่งไร ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม การท่ีประชาชนจะมีความรู้ ความ
เขา้ใจ มีความตระหนกัและรับรู้ถึงเป้าหมายในการ พฒันา จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อการเป็นเมืองอจัฉริยะ หรือ Smart City ว่าอยู่ในระดบัใด ประชาชน
มีความพร้อมรับต่อการพฒันาเมืองสู่ความเป็นเมืองอจัฉริยะแลว้ หรือไม่ หากเราสามารถทราบถึง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนจะท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ เพื่อเป็น
แนวทางในการน าเสนอภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถนาความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการ เตรียมการ
และตลอดจนการวางแผนในการส่ือสารท าความเขา้ถึง สร้างการยอมรับ อนัจะน าไปสู่การให้ความ
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ และกา้วทนัยคุเศรษฐกิจดิจิทลัต่อไป  
 

2.  ค าถามการศึกษา 
 
        ประชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มีความรู้ความเขา้ใจต่อ
การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะมากนอ้ยเพียงใด 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
3.1  เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง

อจัฉริยะ   
3.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อ

การใชป้ระโยชน์ จากเมืองอจัฉริยะ   
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4.  ขอบเขตของการวิจัย   
 
        4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาถึงการรับรู้ การมีความรู้และความ
เขา้ใจของ  ประชาชนในพื้นท่ีต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ    
       4.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
               4.2.1  ท าการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของประชาชน ในเขตต าบล มิตรภาพ อ าเภอสี
คิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
               4.2.2  ประชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย        
1) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2) นกัธุรกิจ/ผูป้ระกอบการ และ 3) ประชาชนทัว่ไป กลุ่มละ 3 
คน รวม 9 คน 
        4.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคน้ควา้อิสระ 
เป็นเวลาทั้งส้ิน 5 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
       การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดมี้
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์จากเอกสาร  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
(Documentary Research) และ มีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth interview)โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยผูวิ้จัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจน และ มุ่งเน้นให้เกิดความ
เขา้ใจในประเด็นการวิจยัอย่างลึกซ้ึง ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (Semi-32 Structure interview) ป้องกนัปัญหาการตอบค าถามนอกประเด็น โดยการสร้าง
แนวค าถามให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
ประกอบกบัการตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดใ้หข้อ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและตรงไปตรงมา 
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6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
        6.1  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะตามนโยบาย ของรัฐบาล ท่ีตอ้งการใหผ้ลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้สู่ยคุ “Thailand 4.0”          
        6.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะใหก้บั ประชาชนในพื้นท่ี 
 
7.  นยิามศัพท์  
 
       เมืองอัจฉริยะ คือ เมืองท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัและชาญ
ฉลาด เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจดัการเมือง ลดค่าใชจ่้ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจและภาคประชาชนในการ พฒันาเมือง ภายใตแ้นวคิดการพฒันา เมืองน่าอยู่ เมืองทนัสมยั ให้
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข  อยา่งย ัง่ยนื  
       หลักการออกแบบเมืองอัจฉริยะ  แนวคิดเมืองอจัฉริยะหรือ Smart City คือ ทิศทางในการ
พฒันาเมืองให้คนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการแกปั้ญหาต่างๆ ช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม และ
ลดผลกระทบให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงก าหนดหลกัการส าคญัไว ้4 ขอ้ (ส านักงานนโยบายและแผน 
พลงังาน, กระทรวงพลงังาน) ไดแ้ก่ 
        7.1  มีการใชร้ะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน อาคาร และ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพื้นท่ีเมือง อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการพลงังานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่ายและ
การใชพ้ลงังาน รวมทั้ง ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 
        7.2  มีความยืดหยุ่นสูง ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อการใชง้านง่าย
ต่อการประยุกต์ และปรับเปล่ียน และ สามารถสนองความต้องการของเมืองได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
        7.3  เทคโนโลยี ข่าวสารขอ้มูล เปิดกวา้งและสามารถเขา้ถึงแก่ผูใ้ชใ้นทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั 
ทุกสถานภาพ ทั้งยงัสามารถแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 
        7.4  เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขปลอดภยั เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้บ่มเพาะ
นกัธุรกิจนกัพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดการพฒันานวตักรรมดา้นต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา 
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        ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การรับรู้ การรับรู้ขอ้มูลท่ีเคยมีประสบการณ์หรือเคยพบเจอ 
และสามารถอธิบายได ้เปรียบเทียบในเร่ืองนั้น ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล และสามารถน าความรู้ ความ
เขา้ใจนั้น ไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
        ประชาชน หมายถึง บุคคลหลายคนซ่ึงถือเป็นทั้งหมด ดงัในกลุ่มชาติพนัธุ์หรือชาติ 
        ประโยชน์ หมายถึง ผลท่ีได้ตามต้องการ, ส่ิงท่ีเป็นผลดี หรือเป็นคุณ, ส่ิงท่ีมีผลใช้ได้ดี 
ตามท่ีมุ่งหมาย 
 

8.  ระเบียบวิธีวิจัย และ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
       ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง  ๆ และ มีการสัมภาษณ์  
ในเชิงลึกโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นจากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ กบัผูท่ี้สะดวกให้ขอ้มูลกบัผูว้ิจยั และผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน    
กลุ่มนกัธุรกิจ หรือผูป้ระกอบการ จ านวน 3 คน และประชาชนทัว่ไป จ านวน 3 คน รวมทั้งส้ิน 9 คน 
ดว้ยช่วงเวลาระหว่างด าเนินการศึกษาวิจยันั้นไดมี้การแพร่กระจายของโรคระบาด เช้ือไวรัส โคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบ และ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมามีจ านวนผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนมาก ท าให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ 
ตอ้งมีการเวน้ระยะห่างทางสังคมซ่ึงเป็นการรณรงค์จากภาครัฐ และ นโยบายของสถาบนับณัฑิต -
พฒันบริหารศาสตร์ NIDA ในการขอความร่วมมือ ไม่ให้นกัศึกษาเขา้ไปท าการเก็บขอ้มูลเพื่อการ
คน้ควา้ในเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคระบาด โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการ
เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ ดงัต่อไปน้ี  
 

9.  ผู้ให้ข้อมูล                 
 
        ผูใ้ห้ขอ้มูล ในการศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชนในพื้นท่ีต่อการใช้ประโยชน์จาก
เมืองอจัฉริยะ ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา คือ ผูท่ี้มีภูมิล าเนาตามทะเบียน
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บา้นในเขตต าบล มิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผูวิ้จยัจะเป็นผูเ้ลือกผูใ้ห้ขอ้มูลโดย
การสุ่มแบบบงัเอิญ โดยผูใ้หข้อ้มูลมีดงัน้ี  

9.1  ขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน    
9.2  กลุ่มนกัธุรกิจ หรือ ผูป้ระกอบการ จ านวน 3 คน   
9.3  ประชาชนทัว่ไป จ านวน 3 คน   
รวมทั้งส้ิน 9 คน ซ่ึงมีทะเบียนบา้น และ พกัอาศยัอยู่จริงในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว 

จงัหวดันครราชสีมา 
 

10.  วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 
        ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
              10.1  การศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด และ 
ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กบั เมืองอจัฉริยะ การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ประโยชน์ของเมืองอจัฉริยะต่อ
ประชาชน  
              10.2  ผูว้ิจยัดาเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง
วนัท่ี 1-30 เมษายน 2564 เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง
ของแบบสัมภาษณ์ท่ีเก็บรวบรวมมาพร้อมจดัท าขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ จากนั้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท าการประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีผูวิ้จยัตั้งไว ้โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ น าเสนอ ถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมโดยจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ และ วิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ดา้นโครงสร้าง ดา้นการ
ปฏิสัมพนัธ์ และด้านสังคม ในส่วนขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์หลงัจากท่ีแยกแยะประเด็นจัด
หมวดหมู่แล้ว จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท ารายงานโดยการเขียนการวิจัยเชิงบรรยายความ 
(Descriptive Research)  
 

11.  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 
        เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน และ มุ่งเนน้ใหเ้กิด
ความเขา้ใจในประเด็นการวิจยัอย่างลึกซ้ึง ผูวิ้จยัจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-32 Structure interview) เพื่อป้องกนัปัญหาการตอบค าถามนอกประเด็น โดย
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การสร้างแนวค าถามให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ 
        โดยก าหนดให้เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีและตรงไปตรงมา ซ่ึงอาจ
สามารถปรับเปล่ียนค าถามใหย้ดืหยุน่ตามความเหมาะสม หรือ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง
การสัมภาษณ์ ใชก้ารบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถเก็บสาระส าคญัได้ครบถว้นมากท่ีสุด 
เคร่ืองมือส าคัญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักวิจัย (Researcher as a key instrument) ซ่ึงชาย โพธิสิตา 
(2550) ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อให้การสัมภาษณ์ได้ผล นักวิจัยต้องเข้าใจหลักการสัมภาษณ์ และมี
ประสบการณ์ท าความเขา้ใจ พร้อมทั้งเตรียมแนวค าถามมาอย่างดี เปิดกวา้งและพร้อมท่ีจะติดตาม
ประเด็นใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ ตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี และ เป็นผูถ้ามท่ีดีด้วย ฟังค าให้
สัมภาษณ์อย่างพินิจพิเคราะห์ไวต่อส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์พูด จบัประเด็นไดดี้ และ ตีความเก่ง ท่ีส าคญั
ต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้ให้สัมภาษณ์ได้ภายในเวลาอันสั้ นและสามารถคุม
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ไดดี้ 
 

12.  การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 
        ผูว้ิจยัมีกระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความ
เขา้ใจของประชาชนต่อการใจประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ดงัน้ี   
        12.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
        12.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสู่การออกแบบเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยัและค าถามการวิจยั  
        12.3  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันาขึ้นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการ 
ความรู้และและมีประสบการณ์ในการท าวิจยัเชิงคุณภาพท าการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
ของการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งระหวา่งแนวค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั   
        12.4  ปรับปรุงค าถามในแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ   
        12.5  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีท าการคดัเลือกไว ้  
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13.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
         ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จาก 
เมืองอจัฉริยะจากผูใ้หข้อ้มูล ผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี   
        13.1  ผูวิ้จยัติดต่อประสานงานกบัผูใ้หข้อ้มูลในพื้นท่ีเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั 
นครราชสีมา   ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งมีช่ือในทะเบียนบา้น และ อาศยัอยู่จริงในปัจจุบนัเพื่อท า การนัด
หมายวนั เวลา และ สถานท่ีในการ สัมภาษณ์ และใหข้อ้มูลดว้ยความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูจ่ริงโดยเป็น
ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  
        13.2  ประสานงานกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละท่าน เพื่อท าการนดัหมาย วนั เวลา และ สถานท่ี
ในการสัมภาษณ์   หรือ แจง้เม่ือถึงวนัและเวลาท่ีก าหนดอาจตอ้งใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์ป็น
ช่องทางในการสัมภาษณ์ในช่วงโรคระบาด โควิด-19 
       13.2  เม่ือถึงวนัเวลาท่ีก าหนดผูว้ิจยัท าการแนะน าตวัเอง พร้อมทั้งอธิบายขอบเขตและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทราบก่อนท่ีจะเร่ิมท าการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตใช้
เคร่ืองบนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านประมาณ 1 
ชัว่โมง หรือ ใชส้ัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์ป็นทางออกในการท าการวิจยัในช่วงโรคระบาด โควิด-19 
        13.4  ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูวิ้จยับันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีการจดบนัทึก พร้อมทั้งการ 
บนัทึกเสียง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเก็บรายละเอียดของขอ้มูลไดม้ากขึ้น ท าใหก้ารสนทนาเป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ และสามารถท่ีจะสังเกตดูอากปักิริยาของผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   
        13.5  ก่อนเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ ผูวิ้จัยท าการตรวจสอบประเด็นส าคัญต่างๆ ในการ 
สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยจะแจ้งให้ผูใ้ห้ข้อมูลทราบว่า กรณีพบใน
ภายหลงัว่ามีบางประเด็นท่ีตอ้งการ ขอ้มูลเพิ่มเติมผูวิ้จยัจะขอท าการสัมภาษณ์ผ่านโทรศพัท์หรือ
ช่องทางอ่ืนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์สะดวก  
        13.6  ผูวิ้จยัท าการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เพื่อน าไปวิเคราะห์
และเขียนรายงานสรุปผลต่อไป   
 

14.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 
         การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีไม่อาจแยกออกจาก
ขั้นการเก็บ รวบรวมขอ้มูลได้อย่างชัดเจนเหมือนกับการวิจยัเชิงปริมาณ กล่าวคือ การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะ กระท าทั้งระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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(นราธิป ศรีราม, 2559) ดงันั้น ระหว่างท่ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก็จะ
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อม ๆ กนัดว้ย   นอกจากน้ีเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูวิ้จยัก็
จะน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์มี
ดงัต่อไปน้ี   
        14.1  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เพื่อท า
ใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์  
        14.2  สร้างบทสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง 
ขอ้สรุปชัว่คราวท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้เขา้ดว้ยกนั  
        14.3  น าขอ้สรุปท่ีไดม้าเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัส าหรับ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ผูวิ้จยัจะ
น ามาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลเอกสารต่างๆ 
มาวิเคราะห์พรรณนา และอธิบาย ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีได้จากเอกสาร
เหล่าน้ีมาใช้เพื่อตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก  การเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะช่วย
สร้างความน่าเช่ือถือและท าใหก้ารตีความมีความละเอียด ยิง่ขึ้น    
 

15.  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล    
 
       เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด 
ผูว้ิจยัมีวิธีการ ตรวจสอบดงัน้ี    
        15.1  หลงัจากท่ีผูว้ิจยัท าการถอดเทปการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้จะส่งบทสัมภาษณ์ไป
ใหผู้ใ้หข้อ้มูล  ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลนั้นถูกตอ้งและสะทอ้นความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น        
        15.2  ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการเก็บขอ้มูล (Method Triangulation) ซ่ึงเป็น
การตรวจสอบ ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มูลโดยเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธี ท่ีหลากหลาย (Multiple methods of data collection) ดว้ยวิธีการจดและ
ถอดเทปและท าการสรุปแลว้ส่งไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลยนืยนั  
 

16.  ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
        การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด และ ทฤษฎี ของการพฒันาเมือง
อจัฉริยะเพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ไดใ้ช้ประโยชน์ 
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และ ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ รวมไปถึงปัญหา
และอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจและขอ้เสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จัยสามารถสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
 

17.  สรุปผลการวิจัย  
 
         ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปไดด้งัตาราง  
 
ตารางการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอัจฉริยะในเขต
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิว้ จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 

เปรียบเทียบ 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 

 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 1 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
นักธุรกจิ/ 

ผู้ประกอบการ 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
ประชาชน
ท่ัวไป 

ส่วนท่ี1 ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 

1) การส ารวจถึงความรู้ความเขา้ใจ     √   √ - 
2) ความรู้ความเขา้ใจของประชาชน
ต่อการใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ    

 

√ 

 

 

√ 
 
- 

3) การถ่ายทอดหรือประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากภาครัฐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
จากผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง

อจัฉริยะในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ดงัท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ พบว่า
ประเด็นดา้นความรู้ความเขา้ของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ในรายละเอียดมี
ทั้งกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และ กลุ่มท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จาก
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เมืองอจัฉริยะเลย ไดแ้ก่ 1) การส ารวจถึงความรู้ความเขา้ใจ มีเพียงกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เท่านั้นท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจถึงเมืองอัจฉริยะ ในส่วนของกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มของประชาชนทัว่ไป ไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจถึงเมืองอจัฉริยะเลย 2) ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์     
จากเมืองอจัฉริยะ มีเพียงกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เท่านั้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์
จากเมืองอจัฉริยะ ในส่วนของกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มของประชาชนทัว่ไป ไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
เมืองอจัฉริยะเลย 3) การถ่ายทอดหรือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากภาครัฐ จะเห็นไดว้่า
ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ไดรั้บการถ่ายทอดหรือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากภาครัฐเลย จึงแสดงให้
เห็นวา่โดยส่วนใหญ่ประชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ยงัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่ไดรั้บการการถ่ายทอดหรือ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากภาครัฐ จึงควรเร่งท่ีจะใช้แนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (E-Governance) ซ่ึงการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปล่ียนการบริหาร
จดัการภาครัฐโดยน าหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน
มาปรับใช้กบัการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงาน
แบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลกัความคุม้ค่า การจดัการโครงสร้างท่ีกะทดัรัดและแนวราบ การเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชน โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของการบริหารจดัการภาครัฐซ่ึงจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยทุธศาสตร์
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 1) การให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่
ประชาชน 2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 3) การ
ก าหนด การวดั และการให้รางวลัแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดบัองคก์ร และระดบับุคคล 4) การ
สร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุ
วตัถุประสงค ์5) การเปิดกวา้งต่อแนวคิดในเร่ืองของการแข่งขนั ทั้งการแข่งขนัระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน และ แนวคิดการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติัเป็นการศึกษาเก่ียวกบัองคก์ารท่ีรับผิดชอบว่า สามารถน า และกระตุน้ 
ใหท้รัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคญั ทั้งมวล ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีระบุ
ไวห้รือไม่แค่ไหน เพียงใด การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อ
ปรับปรุงนโยบาย แผนงานและโครงการใหดี้ขึ้น โดยเนน้ถึงสมรรถนะขององคก์ารในแต่ละดา้นว่า
มีมากนอ้ยเพียงใด ในการท่ีจะผลกัดนั ใหน้โยบายบรรลุ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงเม่ือน าทั้ง
สองแนวคิดมาแก้ไขปัญหาด้านความรู้ความเขา้ใจของประชนชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
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อจัฉริยะ ก็จะท าให้เกิดความเขา้ใจและความร่วมมือจากประชาชนซ่ึงจะเป็นองคป์ระกอบในการท่ี
จะท าใหน้โยบายเมืองอจัฉริยะ ในยคุ Thailand 4.0 ส าเร็จ 
        การศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้
ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปได้
ดงัตาราง 
 
ตารางปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ด้านความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชน 
 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 1 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
นักธุรกจิ/ 

ผู้ประกอบการ 

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
ประชาชน
ท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ 
1) ขาดปัจจยัท่ีส่งผลใหน้โยบาย
ประสบความส าเร็จหรือไม่
ประสบความส าเร็จ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

2) ตน้ทุนทางสังคม √ √ - 
3) ขาดการสนบัสนุนให้ความรู้
ความเขา้ใจจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน    

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
       จากผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใช้
ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ดงัท่ีแสดงใน
ตารางขา้งตน้ พบว่าประเด็นดา้นปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจต่อ
การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะหรอรับรู้ขอ้มูลไม่เพียงพอมีความคลา้ยคลึงกนัทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1) ขาดปัจจยัท่ีส่งผลให้นโยบายประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ  2) ไม่มีตน้ทุนทาง
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สังคม 3) ขาดการสนบัสนุนให้ความรู้ความเขา้ใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงควรเร่งรีบท่ี
จะแกไ้ขปัญหาปัญหาและอุปสรรคดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จาก
เมืองอจัฉริยะ โดยการประชาสัมพนัธ์แนวคิดดา้นการพฒันาเมืองอจัฉริยะ ดว้ยการอธิบายทฤษฎี  ”
เมืองอจัฉริยะ” คือ เมืองท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัและชาญฉลาด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจดัการเมือง ลดค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากร
ของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชนในการพฒันาเมือง ภายใตแ้นวคิดการพฒันา เมืองน่าอยู่ เมืองทนัสมยั ให้ประชาชน
ในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข  อยา่งย ัง่ยนื” ส่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน า และ ให้
ความรู้ถึง ประเภทของเมืองอจัฉริยะ 
        ส านักงานเมืองอจัฉริยะประเทศไทย (2562) ไดจ้ดัประเภทของเมืองอจัฉริยะออกเป็น 7 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองท่ีค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
จดัการอยา่งเป็น ระบบ เช่น การจดัการนา้ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จดัการของเสีย และการ
เฝ้าระวงัภยัพิบติั ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจดัการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตร
อจัฉริยะ เมืองท่องเท่ียวอจัฉริยะ เป็นตน้ 

3. พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองท่ีสามารถบริหารจดัการดา้นพลงังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใชพ้ลงังานในพื้นท่ีเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานและลดการพึ่งพาพลงังานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลกั 

4. การบริหารภาครัฐอจัฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองท่ีพฒันาระบบบริการ
ภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวก แก่ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองผ่านการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมบริการ 

5. การด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองท่ีมีการพัฒนาส่ิงอานวยความ
สะดวกโดยค านึงถึงหลกัอารยะสถาปัตย ์(Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการดารงชีวิต 

6. การเดินทางและขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งเน้นพฒันาระบบ
จราจรและขนส่งอจัฉริยะเพื่อขบัเคล่ือนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของ
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ระบบขนส่งและการสัญจรท่ีหลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและ
ขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

7. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหล่ือมลา้ทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิด
กวา้งสาหรับความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ให้ประชาชน
ในพื้นท่ีได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์นานาประการท่ีจะได้จากเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนน าเสนอ
แผนพฒันาเมืองอจัฉริยะในจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย และ แผนพฒันาเมือง “โคราช สมาร์ท
ซิต้ี” เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีต่ืนตวั และ ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงดา้นการพฒันาประเทศ
เพื่อท่ีจะปรับตวัให้เท่าทนักบัการพฒันาเมืองทั้งในดา้นวตัถุ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ดา้นวฒันธรรม 
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในประเทศไทยต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นอยา่งยิง่ในการท่ีเช่ือมโลก เพื่อการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัในภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หรือ อาเซียน 
        และทา้ยสุด การศึกษาเก่ียวกับแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้
ขอ้มูลกบั ประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา  สามารถสรุปไดด้งัตาราง  
 
ตารางการเปรียบเทียบแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับประชาชน
ต่อ การใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา  
 

  
 เปรียบเทียบ  

แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ประชาชน  
กลุ่มท่ี 1  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ  

 ประชาชน  
กลุ่มท่ี 2  
นักธุรกจิ/  

ผู้ประกอบการ  

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
ประชาชน
ท่ัวไป 

        ส่วนท่ี 3 แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกบัประชาชนต่อการ
ใช้ ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ  
1) เสนอใหมี้การจดัท าโครงการ 
เก่ียวกบัการใหค้วามรู้ความเขา้
เก่ียวต่อ การใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ  

  

√  

  

√   

  

√  
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 เปรียบเทียบ  

แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

ประชาชน  
กลุ่มท่ี 1  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ  

 ประชาชน  
กลุ่มท่ี 2  
นักธุรกจิ/  

ผู้ประกอบการ  

ประชาชน 
กลุ่มท่ี 2 
ประชาชน
ท่ัวไป 

2) เสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ส่งเจา้หนา้ลงพื้นท่ีเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ถึง นโยบาย “เมือง
อจัฉริยะ” ตลอดจน สิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

  

√  

  

  

√  

  

√  

3) เสนอใหมี้การจดัสรร
งบประมาณ และ สวสัดิการมา
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อ
การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 

 

√ 
 

 

√ 

 

√ 

 
        จากผลการเปรียบเทียบแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ขอ้มูลกบั
ประชาชนต่อการใช ้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ดงัท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ พบวา่ประเด็น ท่ีท าให้
ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะหรือรับรู้ขอ้มูลไม่เพียงพอมี
ความคลา้ยคลึงกนัทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เสนอใหมี้การจดัท าโครงการ เก่ียวกบัการใหค้วามรู้ความเขา้
เก่ียวต่อ การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 2) เสนอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเจา้หนา้ลงพื้นท่ีเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ถึง นโยบาย “เมืองอจัฉริยะ” ตลอดจน สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  3) เสนอให้มีการ
จดัสรรงบประมาณ และ  สวสัดิการมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อัจฉริยะ จึงควรเร่งรีบท่ีจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆตามท่ีได้รับการ
เสนอแนะมาจากประชาชนในพื้นท่ี เพื่อท่ีจะเป็น การผลกัดนัให้นโยบาย “เมืองอจัฉริยะ” บรรลุ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.2560 รัฐบาลโดยการน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอ้งการผลกัดนัใหป้ระเทศเขา้สู่ยุค “Thailand 4.0”ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์
เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีจะใชใ้นการผลกัดนัเพื่อใหป้ระเทศไทยกา้วพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง 
(Middle Income Trap) แกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าของรายไดห้รือฐานะ และแกปั้ญหาการพฒันาท่ีไม่
ย ัง่ยนื ดว้ยรูปแบบการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
เข้ามาช่วยในภาคการเงิน การบริหารจัดการและการบริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
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ภาคเอกชน การคา้อุตสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จงัหวดั สถาบนัการศึกษา 
และสถาบนัวิจยัต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม SMEs และ Startup เพื่อให้ทุกภาคส่วนขบัเคล่ือน
ไปในทิศทางเดียวกนั สู่เป้าหมาย “มัน่คงมัง่คัง่ ย ัง่ยืน” เมืองอจัฉริยะ (Smart City) เป็นแนวทางคิด
ในการพฒันาเมืองภายใตก้รอบความคิดท่ีมุ่งให้เกิดความยัง่ยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองท่ี
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ท่ีสุดในโลกหรือเป็นเมืองท่ีมีความสมบูรณ์แบบ
ผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ มีการพฒันาเศรษฐกิจของตวัเอง เป็นตน้ ปัจจุบนัทัว่โลกมี
เมืองท่ีเดินตามแนวทางของ Smart City อยูม่ากมาย ซ่ึงต่างก็มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด แต่ท่ี
เห็นชดัคือมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาคนให้กลายเป็นพลงัขบัเคล่ือน
ดิจิทลัท่ีส าคญัของประเทศโดยท าให้เมืองเช่ือมโยงกนั ดว้ยโครงสร้างพื้นฐานทั้งดา้นเทคโนโลยี 
และ ดา้นต่าง ๆ เพิ่มความสะดวกใหว้ิถีชีวิต เศรษฐกิจสามารถเติบโตในภาพรวม ใหมี้ชุมชนเมืองท่ี
อ านวยความสะดวกแก่ผูอ้ยู่อาศยั ใหไ้ดรั้บคุณภาพสูงในการใชชี้วิต เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศยั มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหบู้รณาการเขา้
ดว้ยกนัผา่นระบบ IT  
        การท่ีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จหรือไม่ จะตอ้งค านึงถึง
การมีความรู้ความเขา้ใจของประชาชน และ ตวัช้ีวดั ระดับความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมี
ความส าคญัมากประการหน่ึง คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านั้น ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในทิศทางการพฒันาชุมชนเพื่อการรองรับการพฒันา
ดา้นวตัถุท่ีชาวบา้นพึงรับรู้และเขา้ใจ เพราะการประยุกต์ใช้และการให้บริการทางจากภาครัฐตาม
แนวคิดเมืองอจัฉริยะนั้น จะตอ้งเร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนใช้งบประมาณของประเทศ  ความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนจะท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งยงัสามารถนาความรู้ท่ีได้มาใช้ในการ เตรียมการและตลอดจนการ
วางแผนในการส่ือสารท าความเขา้ถึง สร้างการยอมรับ อนัจะน าไปสู่การให้ความร่วมมือ เพื่อให้
เกิดผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจ และกา้วทนัยคุเศรษฐกิจดิจิทลัต่อไป 
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18.  อภิปรายผล 
 
        จากการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ และ ปัญหาและอุปสรรคดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ตลอดจนแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐใน
การแนะน าหรือให้ขอ้มูลกบัประชาชนต่อการใช ้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระ
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 
        ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อ
การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะดงัต่อไปน้ี 

ด้านหลกัการ และ วัตถุประสงค์ 
       มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของเมืองอัจฉริยะในเร่ืองของ Smart Mobility  การ
คมนาคมเขม้แข็ง (มอเตอร์เวย ์บางประอิน-นครราชสีมา จุด M6) มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ 
Smart Energy พลงังานอจัฉริยะ และ มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ Smart Living เมืองท่ีพฒันา
ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงยงัถือวา่มีความรู้ความเขา้เพียงบางส่วน โดยยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
ประเภทของเมืองอจัฉริยะครบทั้ง 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
        1. ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองท่ีค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหาร
จดัการอยา่งเป็น ระบบ เช่น การจดัการนา้ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร จดัการของเสีย และการ
เฝ้าระวงัภยัพิบติั ตลอดจนเพิ่ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
       2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) หมายถึง เมืองท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจดัการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตร
อจัฉริยะ เมืองท่องเท่ียวอจัฉริยะ เป็นตน้ 
        3. พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) หมายถึง เมืองท่ีสามารถบริหารจดัการดา้นพลงังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใชพ้ลงังานในพื้นท่ีเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานและลดการพึ่งพาพลงังานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลกั 
        4. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) หมายถึง เมืองท่ีพฒันาระบบบริการ
ภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวก แก่ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองผ่านการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมบริการ 
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        5. การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองท่ีมีการพัฒนาส่ิงอานวยความ
สะดวกโดยค านึงถึงหลกัอารยะสถาปัตย ์(Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการดารงชีวิต 
        6. การเดินทางและขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งเน้นพฒันาระบบ
จราจรและขนส่งอจัฉริยะเพื่อขบัเคล่ือนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของ
ระบบขนส่งและการสัญจรท่ีหลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและ
ขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
        7. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหล่ือมลา้ทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิด
กวา้งสาหรับความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        และ ประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงผูวิ้จยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจใน  การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ เน่ืองจากยงัไม่รู้ความหมาย ประเภท ประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บตลอดจน  นโยบายการพฒันาเมืองอจัฉริยะว่าจะส่งผลดี หรือ ผลร้ายต่อการด าเนินชีวิต 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความ  เป็นอยู่ของตน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐความให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนอย่างเร่งด่วนเพราะหากทราบถึงความรับรู้ของประชาชนก็
จะท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ  เช่นกนั การท่ีนโยบายจะส าเร็จได ้ตอ้งมี
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเป็นส่ิงส าคัญ เพราะจะได้รับความ ร่วมมือ แรงสนับสนุน 
ตลอดจนการนอ้มรับตอบสนองต่อนโยบายท่ีสืบเน่ืองต่อไป   

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากเมืองอจัฉริยะ   
        มีความรู้ความเขา้ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเมืองอจัฉริยะ คือ ดา้นการคมนาคมท่ีรวดเร็ว
ขึ้น , ดา้น พลงังานทดแทน , ดา้นชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นสะดวกขึ้น ซ่ึงยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีประชาชน
ในพื้นท่ียงัไม่ทราบว่าประโยชน์ของเมืองอจัฉริยะมีประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆอีกมากมาย ตลอดจน
สิทธ์ิประโยชน์ท่ี ประชาชนจะไดรั้บจากเมืองอจัฉริยะ  ภาครัฐจึงควรเร่งให้ความรู้ความเขา้ใจกบั
ประชาชนต่อการใช้ ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะเพื่อให้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดของเมือง
อจัฉริยะ และ คุม้ค่าต่อการใชง้บประมาณลงทุนในการพฒันาเมืองอจัฉริยะ 
  การรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัเมืองอจัฉริยะ 
        การถ่ายทอดหรือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากภาครัฐยงัไม่ทัว่ถึง จากการศึกษา
คน้ควา้อิสระผูวิ้จยัไดท้ าการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงผลท่ีออกมานั้นคลายคลึงกนัทั้ง 3 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ไม่ไดรั้บการการประชาสัมพนัธ์ใดๆจากภาครัฐเท่าท่ีควร และ ไม่มีเจา้หนา้ท่ีลง
พื้นท่ีเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ซ่ึงเป็นผลให้ประชาชนใน
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พื้นท่ีไม่ทราบข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย แผนพฒันาประเทศ และ จังหวดั จึงไม่เกิดการ
ตระหนกัรับรู้ ตลอดจนการเตรียมตวักบัผลกระทบไม่ว่าจะดา้นบวกหรือลบต่อการด าเนินชีวิต การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นวตัถุ และ ดา้นวฒันธรรม ตลอดจนดา้นเศรษฐกิจ 

 ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ 
        ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ในพื้นท่ีมีปัญหาและอุปสรรค
ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะดงัต่อไปน้ี 

การขาดปัจจัยท่ีส่งผลให้นโยบายประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
       ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของความประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ เป็น
ส่ิงท่ีประชาชนในพื้นท่ียงัขาดอยู่มาก จึงควรเร่งรีบท่ีจะแกไ้ขปัญหาปัญหาและอุปสรรคดา้นความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ โดยการประชาสัมพนัธ์แนวคิด
ดา้นการพฒันาเมืองอจัฉริยะ ดว้ยการอธิบายทฤษฎี ”เมืองอจัฉริยะ” คือ เมืองท่ีใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบ้ริการและการ
บริหารจดัการเมือง ลดค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเนน้การ
ออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง ภายใตแ้นวคิด
การพฒันา เมืองน่าอยู ่เมืองทนัสมยั ใหป้ระชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข  อยา่งย ัง่ยืน” 
ส่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน า และ ใหค้วามรู้ถึงการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 

การขาดต้นทุนทางสังคม 
       ตน้ทุนทางสังคมท่ีส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการท่ีจะทราบถึงความรับรู้ของประชาชนซ่ึงจะท า
ให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ คือ ความรู้ ดงันั้นจึงควรท่ีจะส่งบุคลากรผูท้รงคุณวุฒิ 
เจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บการอบรมลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีต่อการพฒันา
เมืองอจัฉริยะ และ การใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ตามแนวคิดการพฒันาเมืองอจัฉริยะ ตอ้ง
พฒันาทรัพยากรมนุษยค์วบคู่กนัไปดว้ย การพฒันาเมืองอจัฉริยะประเทศไทยมีนโยบาย “Thailand 
4.0” ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยเศรษฐกิจท่ีตั้งอยู่บนคุณค่า ไม่ใช่ปริมาณ หรือ Value–Based 
Economy คือการน าเอานวตักรรมมาช่วยในการขบัเคล่ือน ถ้าหน่วยย่อย ของประเทศคือเมือง เมือง
ก็ควรจะตอ้งเป็น 4.0 ดว้ย ตอ้งน านวตักรรมเขา้มาขบัเคล่ือน Smart City เป็น แนวทางในการสร้าง 
Thailand 4.0 มองจากภาคประชาชนขึ้นมา หรือท่ีเรียกวา่ Button-Up ซ่ึงเม่ือเมืองเจริญ ประเทศก็จะ
เจริญ ประชาชนก็จะเจริญตามไปดว้ย 
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การขาดการสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
การบรูณาการร่วมกนัเป็นส่ิงส าคญับทบาทของภาคเอกชนอาจเป็นกุญแจส าคญัในการไข

ปัญหาดา้นการขาดความรู้ความเขา้ใจของประชาชน เน่ืองจากการท างานของภาครัฐมีการท างาน
เป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนซ่ึงอาจท าใหล้่าชา้ต่อการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนต่อ
การใช้ประโยชน์จากเมืองอัจฉริยะ ภาคเอกชนจึงเป็นส่วนท่ีน่าจะลงมาช่วยเสริมให้เกิดการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนต่อนโยบายการพฒันาเมืองอจัฉริยะไดดี้กว่า เพราะ ภาคเอกชนมีวิธีการ
ท างานท่ีรวดเร็ว ส่งตรง เขา้ถึงประชาชนได้สะดวกในทุกบริบทของการสนับสนุนด้านความรู้
ใหก้บัประชาชน และ วิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจกวา่ภาครัฐ 

แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับประชาชนต่อการใช้ 
ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 
        ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ในพื้นท่ีมีแนวทางส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ขอ้มูลกบัประชาชนต่อการใช ้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ
ดงัต่อไปน้ี 

การเสนอให้มีการจัดท าโครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวต่อ การใช้ประโยชน์
จากเมืองอจัฉริยะ 
        ขอเสนอของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส่ิงส าคญัเพราะแสดงให้เห็นวา่ประชาชนในพื้นท่ีเองก็
มีความพร้อมท่ีจะเปิดรับนโยบาย และ ส่ิงท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการพฒันาเมืองให้เป็น “เมืองอจัฉริยะ” 
ดังนั้นภาครัฐเองควรจะรับฟังข้อเสนอของประชาชนเพื่อน าไปทบทวน และ ตอบรับข้อเสนอ
ดงักล่าวโดยรีบสนองความตอ้งการขอประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความรู้ความ
เขา้ใจ และ การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนพึง
จะไดรั้บอีกดว้ย เมืองอจัฉริยะ (Smart City) เป็นแนวทางคิดในการพฒันาเมืองภายใตก้รอบความคิด
ท่ีมุ่งให้เกิดความยัง่ยืน ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายท่ีมีความ
หลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าของรายไดห้รือฐานะ และแกปั้ญหา
การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื ดว้ยรูปแบบการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมเขา้มาช่วยในภาคการเงิน การบริหารจดัการและการบริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน การค้าอุตสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัวิจยัต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริม SMEs และ Startup เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั สู่เป้าหมาย “มัน่คงมัง่คัง่ ย ัง่ยนื”  
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การเสนอให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องส่งเจ้าหน้าลงพื้นท่ีเพ่ือประชาสัมพนัธ์ถึง นโยบาย “เมือง 
อจัฉริยะ” ตลอดจน สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ        
        การท่ีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จหรือไม่ จะตอ้งค านึงถึง
การมีความรู้ความเขา้ใจของประชาชน และ ตวัช้ีวดั ระดับความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมี
ความส าคญัมากประการหน่ึง คือ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านั้น ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในทิศทางการพฒันาชุมชนเพื่อการรองรับการพฒันา
ดา้นวตัถุท่ีชาวบา้นพึงรับรู้และเขา้ใจ เพราะการประยุกต์ใช้และการให้บริการทางจากภาครัฐตาม
แนวคิดเมืองอจัฉริยะนั้น จะตอ้งเร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนใช้งบประมาณของประเทศ ความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชนจะท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งยงัสามารถนาความรู้ท่ีได้มาใช้ในการ เตรียมการและตลอดจนการ
วางแผนในการส่ือสารท าความเขา้ถึง สร้างการยอมรับ อนัจะน าไปสู่การให้ความร่วมมือ เพื่อให้
เกิดผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ (ไทยแลนด์ 4.0) ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจ และกา้วทนัยุคเศรษฐกิจดิจิทลัต่อไป ภาครัฐตอ้งเร่งท าโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นนโยบาย 
“เมืองอจัฉริยะ” ใหก้บัประชาชน       

การเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ และ สวัสดิการมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อการ
ใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 
        งบประมาณ และ สวสัดิการจากภาครัฐเป็นส่ิงจ าเป็นให้การท่ีจะจูงใจประชาชนในปฏิบติั
ตามนโยบายการใช้งบประมาณนอกจากจะใช้เพื่อพฒันาดา้นวตัถุ อนัเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
แลว้ ยงัตอ้งใชง้บประมาณในการกระตุน้เศรษฐกิจ การพฒันาดา้นการศึกษา ให้ความรู้ความเขา้ใจ
กบัประชาชนเพราะความรู้ความเขา้ใจของประชาชนจะท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อนโยบาย
ภาครัฐได ้จึงควรใช้งบประมาณ และ สวสัดิการเป็นตวัช่วยให้การพฒันา “เมืองอจัฉริยะ” อย่างท่ี
ควรจะเป็น 
 

19.  ข้อเสนอแนะ 
 
        ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้ง
ภาครัฐ และ ภาคเอกชน 
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        19.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับ แผนการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ ใหป้ระชาชนในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  
        19.1.1  ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการประชาสัมพนัธ์
นโยบายพฒันาเมืองอจัฉริยะส่วนภูมิภาค และ ศึกษาขอ้มูลของประชากรในเขตพื้นท่ีท่ีมีการพฒันา
เมืองอจัฉริยะ ถึงปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์จาก
เมืองอจัฉริยะ โดยใช้หน่วยงานราชการในพื้นท่ี อาทิ เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ จะท า
ให้มีการเขา้ถึงประชาชนไดง้่าย และ สามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหส้ามารถด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกนัจนประสบผลส าเร็จ 
        19.1.2  ควรจดัท าแผนงานส่งเสริมพฒันาดา้นความรู้โครงการแบบบูรณาการ เสนอ
ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดัและภาคเอกชน ตวัแทนภาคประชาชน จดัตั้งทีมงานมาร่วมท าโครงการ
และประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี  
        19.1.3  ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
แผนพฒันาเมืองอจัฉริยะเพื่อให้เจา้หน้าท่ีลงพื้นท่ีถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์
จากเมืองอจัฉริยะสู่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงสิทธิ
ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะอนัจะน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง และ ชุมชน ต่อยอดให้เกิด
การพฒันาอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
        19.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา 
        19.2.1  ควรจดัตั้งบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบในพื้นท่ีลงพื้นท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจกบั
ประชาชน ว่าดว้ยเร่ืองการพฒันาเมืองอจัฉริยะ และ การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ โดยท างาน
โครงการร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
         19.2.2  ควรน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากนโยบาย ”เมืองอจัฉริยะ” อบรมให้ทีมงาน
ท่ีมาร่วมกนัท าโครงการเขา้ใจเพื่อถ่ายทอดใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงการพฒันาเมืองอจัฉริยะ และ 
การใชป้ระโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ 
         19.2.3  ควรช่วยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความรู้ให้ก านัน,ผูใ้หญ่,ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นรวม
ไปถึงผูใ้ตส้ายการบงัคบั บญัชาใหเ้ขา้ใจขอ้มูลและช่วยน าไปถ่ายทอดใหป้ระชาชนท่ีตนปกครองอยู่
ไดรั้บรู้ขอ้มูลและหนัมาสนใจ   
        19.3  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นท่ี ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา  
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        19.3.1  ควรจัดตั้งบุคลากรในองค์การศึกษาข้อมูลให้รู้และเข้าใจเก่ียวกับ ”เมือง
อจัฉริยะ” เพื่อสามารถเป็นทีมคอย สนบัสนุนจดัหาหรือสืบคน้ขอ้มูลในส่วนท่ีภาครัฐเขา้ไม่ถึง และ
น ามาถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้ รับทราบและน าไปเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์จาก
เมืองอจัฉริยะ  
        19.3.2  ควรเป็นส่วนสนบัสนุนในดา้นท่ีภาครัฐไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้น่ืองจาก
นอกเหนืออ านาจของ หน่วยงานตน้สังกดัและในดา้นพื้นท่ีเพราะหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงานจะ
ทราบไปเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกกวา่  
        19.4  ข้อเสนอแนะส าหรับภาคประชาชนในพื้นท่ี ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จังหวดั
นครราชสีมา  
       19.4.1  ผูน้ าชุมชนควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในหมู่บา้นท่ีตนเองปกครองอยู ่ 
        19.4.2  ผูน้ าชุมชนควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมหรือรณรงคใ์ห้ความรู้กบัประชาชน
ในหมู่บา้นตระหนัก ต่ืนตวัและต่ืนรู้เก่ียวกบัการพฒันาเมืองอจัฉริยะ และ การใช้ประโยชน์จาก
เมืองอจัฉริยะ  
        19.4.3  ผูน้ าชุมชนควรเป็นก าลงัหลกัในการชกัจูงโนม้นา้วใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเกิด
ความสนใจในนโยบายเมืองอจัฉริยะเพราะผูน้ าจะทราบถึงบริบทของคนในหมู่บา้นของตนมากว่า
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน  
        19.4.4  ประชาชนท่ีมีความรู้ควรประชาสัมพนัธ์หรือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมีให้คนใน
หมู่บา้นท่ีตนอาศยัอยูโ่ดยเร่ิมจากในหมู่เครือญาติแลว้ค่อยๆขยายวงกวา้งออกไปบา้นใกลเ้รือนเคียง
ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์หรือถ่ายทอดความรู้แบบท่ีเขา้ใจง่ายและรวดเร็วมากเพราะมีการใช้ภาษา
เดียวกนัและมีพื้นท่ีเดียวกนั  
 

20.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
         

20.1  ควรมีการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัต าบล
และระดับอ าเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในนโยบายการพฒันาเมืองอจัฉริยะเพื่อท าให้การ 
บูรณาการทุกภาคร่วมกนัเป็นไปไดง้่ายขึ้น 
        20.2  องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ควรให้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาสู่เมืองอจัฉริยะ ความเป็นเมืองอจัฉริยะ และ การใชป้ระโยชน์จากเมือง
อจัฉริยะ แก่ประชาชนทัว่ไป  
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โดยให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความส าคญัและแนวทางการมีส่วนร่วมพฒันาท่ีไม่ไดมี้เพียง
การร่วมมือด้านงบประมาณ แต่รวมถึงด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
เตรียมพร้อมกา้วสู่เมืองอจัฉริยะเตม็รูปแบบในอนาคต 
        20.3  ควรมีการศึกษาคน้ควา้อิสระเพิ่มเติม ถึงบทบาทของภาครัฐและประชาชนในการ
พฒันาเมือง “โคราช สมาร์ทซิต้ี” สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะเพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปประยุกตใ์ชก้บั
เมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพหรือบริบทใกลเ้คียงกนั 
        20.4  ควรมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเป็นเมืองอจัฉริยะ 
        20.5  ควรท าการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจในวงกวา้งโดยเพิ่มปริมาณกลุ่มตวัอย่างให้
มากขึ้น 
       20.6  ควรมีการสร้างความรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดเมืองอจัฉริยะในระดบัชาติ ให้ประชาชนได้
ตระหนกัและรับรู้ในระดบัประเทศ เน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่เพราะประชาชนส่วนใหญ่
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเมืองอจัฉริยะ 
        20.7  ควรศึกษาถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกนัในนโยบายการพฒันาเมืองอจัฉริยะ ของ
หน่วยงานราชการในระดบักระทรวง เพื่อให้การปฏิบติังานและการขบัเคล่ือนในพื้นท่ีมีเอกภาพ
และเกิดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริง  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ 
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควดิ-19 

 

วรกานต์  ศศิปิยะนนท์9 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน
หมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับ
แอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) แบบเชิงส ารวจ (Survey Search) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัใน 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ 
เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ 
ดา้นทศันคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชนัหมอชนะ ดา้นการใช้งานง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ 
ดา้นอิทธิพลทางสังคม ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ โดยใชก้า
รวิเคระห์สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Multiple Regression 
เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลระหวา่งตวัแปรในรูปของการท านาย  

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพพนกังานเอกชนและผล
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาด
เช้ือไวรัสโควิด-19 พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม
เป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

 

ค าส าคัญ: หมอชนะ การยอมรับเทคโนโลยี 
 

9 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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Factors Affecting the Acceptance of Mor-cha-na Application 
to Cope with the Spread of the COVID-19 

 
Worakan Sasipiyanont10 

 

ABSTRACT 
   

The dependent study is study of factors affecting the acceptance of Mor-cha-na application 
to cope with the COVID-19 pandemic. The purposes of this study were to study levet of acceptance 
of Mor-cha-na application to cope with the COVID-19 pandemic and to study of the factors of 
acceptance of Mor-cha-na application to cope with the COVID-19 pandemic. The data were 
collected by using quantitative method. A tool for collecting data is questionnaires. The population 
used in this research was people living in Nakhon Ratchasima Province, 400 people. Analyze the 
factors affecting the acceptance of Mor-cha-na application to cope with the COVID-19 pandemic, 
including the perception of the benefits of Mor-cha-na application, Attitudes towards the use of 
Mor-cha-na application, In terms of ease of use, the Mor-cha-na application. social influence, 
Convenience of use of Mor-cha-na application. The statistical analyses were descriptive statistic as 
follow; frequency, percentage, Arithmetic mean, standard deviation and Inferential statistics by 
Multiple regression statistic was used to find the factors affecting the variables in the form of 
predictions. 
 The results of the study showed that the majority were female, age between 20 to 30 years, 
bachelor’s degree and company employee. The results of Hypothesis testing were that benefits of 
Mor-cha-na application and social influence are accepted hypotheses and affect the acceptance of 
Mor-cha-na application to cope with the COVID-19 pandemic 
 
Key Words: Technology Acceptance, Mor-cha-na 
 

 
10 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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1.  บทน า 
 

เม่ือปี พ.ศ.2563 ท่ีผ่านมา องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ Pandemic หลงัจากเช้ือลุกลามไปใน 118 
ประเทศและดินแดนทัว่โลก และมีผูติ้ดเช้ือกว่า 121,000 คน ทั้งไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปแลว้กว่า 4,300 
คนขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัจอห์นส์ฮอปกินส์ ของสหรัฐฯ ระบุวา่ เขา้เดือนท่ี 9 การระบาดใหญ่ท่ีเร่ิม
จากจีน ท าให้มีผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ทัว่โลกแลว้กว่า 85 ลา้นคน มีผูเ้สียชีวิตกว่า 1.8 
ลา้นราย ใน 191 ประเทศ เขตเศรษฐกิจ และดินแดน ทัว่โลก ท่ีมา : มหาวิทยาลยัจอห์นส์ฮอปกินส์, 
หน่วยงานสาธารณสุขระดบัประเทศต่าง ๆ ตวัเลขล่าสุด  30 เมษายน 2564 15:43 GMT+7 รวมถึง
ขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกได ้ประกาศช่ือท่ีเป็นทางการส าหรับใชเ้รียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจาก
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ว่า "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19)ขณะท่ีคณะกรรมการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส ( International Committee on Taxonomy of Viruses ) ได้
ก าหนดให้ใช้ช่ือไวรัสท่ีท าให้เกิดโรค Covid-19 ว่า SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลนัรุนแรงชนิดท่ีสอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ) เน่ืองจากมี
ความเก่ียวขอ้งทางพนัธุกรรมอยา่งใกลชิ้ดกบัเช้ือไวรัสโรคซาร์ส 

ส าหรับประเทศไทย มีรายงานของมหาวิทยาลยัจอห์นฮอบส์กิน ท่ีเผยแพร่เม่ือปีท่ีแล้ว
จดัล าดบัให้ไทยเป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงดา้นระบบสาธารณสุขดีท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของโลก นัน่
คือไทยมีความพร้อมในการรับมือกบัโรคระบาดเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ท่ีน่าสนใจก็คือรายงานน้ี
บอกว่าหากเกิดโรคระบาดรุนแรงทัว่โลก (global pandemic) ไม่มีประเทศไหนท่ีมีความพร้อม 100 
เปอร์เซ็นต ์แมแ้ต่ประเทศท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดอยา่งสหรัฐฯ ก็ตาม ส่ิงท่ีแต่ละประเทศท าไดก้็คือ
ลดความรุนแรงของการระบาดลง 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการรับมือการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด ดว้ยระบบไทยชนะท่ี
เป็นเว็บไซต์ส าหรับลงทะเบียนเพื่อใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้บริการ ในสถานท่ีต่างๆ เช่น 
ร้านคา้ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ โดยใชว้ิธีสแกนคิวอาร์โคด้  (QR code )เพื่อท าการลงทะเบียน 
หรือ เช็คอิน ในเว็บไซต์ไทยชนะและเช็คเอา้ท์และท าการประเมินมาตรการการรับมือการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคโควิดเม่ือตอ้งการจะออกจากพื้นท่ีนั้นๆและแจง้เตือนไปยงัโทรศพัทมื์อถือของผู ้
ท่ีเขา้ข่ายเป็นกลุ่มเส่ียง 

หมอชนะเป็นแอปพลิเคชนัท่ีส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) ไดก้ล่าวถึง
แอปพลิเคชนัอีกตวัหน่ึงส าหรับการรับมือการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ี
บนัทึกขอ้มูลการเดินทางของผูใ้ชง้านโดยการใชเ้ทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกบัการสแกน 
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QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานท่ีต่าง ๆ  เพื่อท าให้การบนัทึกการเดินทางมีความ
แม่นย  า เท่ียงตรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กรม
ควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทยต์รวจสอบขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจง้ไปยงั
กลุ่มผูใ้ชง้านท่ีมีประวติัสัมผสัหรือเขา้ใกลก้บัผูติ้ดเช้ือ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง 

อย่างไรก็ตามการยอมรับในการใช้แอปพลิชนัในการช่วยจดัการสถานการณ์โควิด-19 ท่ี
เกิดขึ้น ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชนมากเท่าท่ีควร ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างการ
ยอมรับในการใชแ้อปพลิเคชนัท่ีมากขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
2.1 เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส

โควิด-19 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาด

เช้ือไวรัสโควิด-19 
 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

ตวัแปรในการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระไดแ้ก่ปัจจยั
ส่วนบุคคล(เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ) ปัจจยัการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะไดแ้ก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันหมอชนะ การใช้งานง่ายแอปพลิเคชันหมอชนะ อิทธิพลทางสังคม 
ทศันคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันหมอชนะและ ความสะดวกสบายในการใช้งานของแอป
พลิเคชนัหมอชนะ ส่วนตวัแปรตามคือ การยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาด
เช้ือไวรัสโควิด-19 

จากตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และผลกระทบท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัใน จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีจ านวน 

2,582,089 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2563) กลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน และใช้แบบสอบถามงานวิจยั (Questionnaire) โดย
ลักษณะของแบบสอบถามมีแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) เป็นการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์ ดว้ยเคร่ืองมือทางเลือก ท่ีช่ือว่า “Google From” เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงจ าเป็นใชเ้คร่ืองมือ ทางเลือกดงักล่าวในการตอบแบบสอบถาม หลงัจาก
นั้นรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และ
น าเสนอผลการศึกษาผ่านการใชค้่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics) ไดแ้ก่
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ( Inferential 
statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยโดยใช้สถิติ 
Multiple Regression เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลระหว่างตวัแปรในรูปของการท านายโดยประกอบดว้ย ตวัแปร 
2 ชนิด คือ x เป็นตวัแปรอิสระ มี 1 ตวั หรือมากกวา่ y เป็นตวัแปรตาม มีเพียง 1 ตวัเท่านั้น 

 

4.  ผลการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับแอป
พลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการส่ือสารความหมายใหต้รงกบัผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอวิจยั 
2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 157 39.3 
- หญิง 243 60.8 

รวม 400 100.00 
อายุ 

- ต ่ากวา่ 20 ปี 42 10.5 
- 20-30 ปี 201 50.2 
- 31-40 ปี 96 24.0 
- 40 ปีขึ้นไป 61 15.3 

รวม 400 100.00 
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สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี/เทียบเท่า 57 14.2 
- ปริญญาตรี/เทียบเท่า 250 62.5 
- ปริญญาโท 85 21.3 
- ปริญญาเอก 8 2.0 

รวม 400 100.00 
อาชีพ 

- พนกังานเอกชน 135 33.8 
- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 80 20.0 
- ธุรกิจส่วนตวั 78 19.5 
- อ่ืน ๆ 107 26.8 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.8 และ เป็นเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.2 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ มากกวา่ 40 ปี
ขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.5 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.2 และล าดบัสุดทา้ย ปริญญาเอก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา ไดแ้ก่ อ่ืน ๆ จ านวน 107 คิดเป็นร้อยละ 26.8 ล าดบัท่ี
สาม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 
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ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
               โควิด-19 
ตารางท่ี 2  ภาพรวม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั 
                  หมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. การรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน 3.67 .840 มาก 2 
2. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 3.96 .977 มาก 1 
3. อิทธิพลทางสังคม 3.54 .982 มาก 4 
4. ทศันคติต่อการใชง้าน 3.39 .845 ปานกลาง 5 
5. ความสะดวกสบายในการใชง้าน 3.63 .968 มาก 3 

รวม 3.64 .855 มาก  
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับแอปพลิเคชนั

หมอชนะอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.64, S.D. = .855) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (�̅� = 3.96, S.D. = .977) ล าดับท่ี 2 
ได้แก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 3.67 , S.D. = .840) ล าดับท่ี 3 ได้แก่ ความ
สะดวกสบายในการใชง้าน (�̅� = 3.63, S.D. = .986) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ อิทธิพลทางสังคม (�̅� = 3.54, 
S.D. = .982) และล าดับสุดทา้ย ทศันคติในการใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.39, 
S.D. = .845) 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ  
                  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. แอปพลิเคชนัหมอชนะมีลกัษณะและรูปแบบการใชง้านท่ี
มีความคลา้ยคลึงกนักบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆท่ีท่านเคยใช ้

3.97 1.095 มาก 2 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

2. แอปพลิเคชนัหมอชนะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วกบัโทรศพัทท์ุก
รุ่น 

3.85 1.151 มาก 4 

3. ท่านมีความคิดท่ีจะทดลองใชแ้อปพลิเคชนัใหม่ๆอยูเ่สมอ 4.08 1.059 มาก 1 
4. แอปพลิเคชนัหมอชนะจะสามารถแบ่งปันข่อมูลข่าวสาร
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดง้่าย 

3.86 1.148 มาก 3 

5. แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมากขึ้น 

2.41 1.271 นอ้ย 6 

6. โดยรวมแลว้ท่านคิดวา่แอปพลิเคชนัหมอชนะมีประโยชน์
และมีความจ าเป็นต่อการใชง้าน ณ ปัจจุบนั 

3.84 1.238 มาก 5 

รวม 3.67 .840 มาก  
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้านอยู่ในระดบัมาก 
(�̅� = 3.67, S.D. = .840) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 
ไดแ้ก่ ท่านมีความคิดท่ีจะทดลองใช้แอปพลิเคชนัใหม่ๆ อยู่เสมอ (�̅� = 4.08, S.D. = 1.059) ล าดบัท่ี 2 
ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะมีลกัษณะและรูปแบบการใชง้านท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัแอปพลิเค
ชนัอ่ืนๆท่ีท่านเคยใช ้(�̅� = 3.97, S.D. = 1.095) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะจะสามารถ
แบ่งปันข่อมูลข่าวสารให้แก่ผูอ่ื้นได้ง่าย (�̅� = 3.86, S.D. = 1.148) ล าดับท่ี 4 ได้แก่ แอปพลิเคชนั
หมอชนะสามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็วกบัโทรศพัทท์ุกรุ่น 
(�̅� = 3.85, S.D. = 1.151) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้ท่านคิดวา่แอปพลิเคชนัหมอชนะมีประโยชน์
และมีความจ าเป็นต่อการใชง้าน ณ ปัจจุบนั (�̅� = 3.84, S.D. = 1.238) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ แอป
พลิเคชนัหมอชนะช่วยให้รับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วมากขึ้นอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.41, S.D. 
= 1.271) 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ  
                  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. แอปพลิเคชนัหมอชนะใชง้านง่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยมีากนกั 

4.10 1.089 มาก 2 

2. ท่านสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใชง้านแอป
พลิเคชนัหมอชนะไดด้ว้ยตวัท่านเอง 

4.13 .957 มาก 1 

3. เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชนัหมอชนะ ท่านรู้สึกวา่แอป
พลิเคชนัน่าใชง้านและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะใชง้าน 

3.74 1.224 มาก 6 

4. ท่านสามารถใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

3.97 1.112 มาก 5 

5. ขั้นตอนในการใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะไม่มีความ
ยุง่ยาก 

4.00 1.086 มาก 3 

6. สัญลกัษณ์ในแอปพลิเคชนัหมอชนะง่ายต่อความเขา้ใจ 4.00 1.051 มาก 4 
รวม 3.96 .977 มาก  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 

3.96, S.D. = .977) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่าน
สามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชนัหมอชนะไดด้ว้ยตวัท่านเอง  (�̅� = 4.13, 
S.D. = .957) ล าดับท่ี 2 ได้แก่ แอปพลิเคชันหมอชนะใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีมากนัก (�̅� = 4.10, S.D. = 1.089) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขั้นตอนในการใช้งานแอปพลิเคชนั
หมอชนะไม่มีความยุ่งยาก (�̅� = 4.00, S.D. = 1.086) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ในแอปพลิเคชัน
หมอชนะง่ายต่อความเขา้ใจ (�̅� = 4.00, S.D. = 1.051) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ท่านสามารถใชแ้อปพลิเคชนั
หมอชนะไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว (�̅� = 3.97, S.D. = 1.112) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เม่ือท่านเห็นแอป
พลิเคชนัหมอชนะ ท่านรู้สึกวา่แอปพลิเคชนัน่าใชง้านและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะใชง้าน (�̅� = 3.74, 
S.D. = 1.224) 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ   
                  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดา้นอิทธิพลทางสังคม 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. เพื่อนและญาติพี่นอ้งของท่านมีส่วนสนบัสนุนให้ใชง้าน
แอปพลิเคชนัหมอชนะ 

3.84 1.276 มาก 1 

2. เพื่อนและญาติพี่น้องของท่านส่วนใหญ่มีการใช้แอป
พลิเคชนัหมอชนะ 

3.74 1.211 มาก 4 

3. การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะไดรั้บการยอมรับจากสังคม 2.36 1.239 นอ้ย 6 
4. การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะรู้สึกวา่ตนเองเป็นคน
ทนัสมยัและมีความรับผิดชอบในสังคม 

3.81 1.291 มาก 3 

5. ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงานมีส่วนสนบัสนุนใหใ้ช้
งานแอปพลิเคชนัหมอชนะ 

3.70 1.331 มาก 5 

6. ท่านมีความสนใจหากมีบทสนทนาเก่ียวกบัหมอชนะ 3.81 1.299 มาก 2 
รวม 3.54 .982 มาก  

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ ภาพรวมรายดา้นอิทธิพลทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.54, S.D. = 

.982) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เพื่อนและญาติพี่
นอ้งของท่านมีส่วนสนบัสนุนให้ใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.84, S.D. = 1.276) ล าดบัท่ี 2 
ได้แก่ ท่านมีความสนใจหากมีบทสนทนาเก่ียวกับหมอชนะ (�̅� = 3.81, S.D. = 1.299) ล าดับท่ี 3 
ไดแ้ก่ การใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนทนัสมยัและมีความรับผิดชอบในสังคม 
(�̅� = 3.81, S.D. = 1.2.91) ล าดับท่ี 4 ได้แก่ เพื่อนและญาติพี่น้องของท่านส่วนใหญ่มีการใช้แอป
พลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.74, S.D. = 1.211) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา/หัวหน้าหน่วยงานมี
ส่วนสนับสนุนให้ใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ (�̅� = 3.70, S.D. = 1.331) ยกเวน้ล าดับสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะไดรั้บการยอมรับจากสังคมอยู่ในระดบันอ้ย (�̅� = 2.36, S.D. = 
1.239) 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ  
                  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ท่านมีความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัแอปพลิเค
ชนัหมอชนะ 

4.04 1.160 มาก 1 

2. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาการเขา้ใชบ้ริการในแอปพลิเคชนั
หมอชนะไดแ้ละยงัคงใชแ้อปพลิเคชนัต่อไป 

3.83 1.178 มาก 2 

3. ท่านสามารถหาขอ้มูลข่าวสารผา่นแอปพลิเคชนัหมอชนะ 2.45 1.312 นอ้ย 6 
4. ท่านคิดว่าการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเป็นความคิดท่ี
ฉลาด 

3.73 1.226 มาก 4 

5. ท่านคิดวา่การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะเป็นความคิดท่ีดี 2.46 1.335 นอ้ย 5 
6. ท่านชอบใช้บริการแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อสร้างความ
ปลอดภยัต่อตนเองและสังคม 

3.82 1.233 มาก 3 

รวม 3.39 .845 มาก  
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ภาพรวมรายดา้นทศันคติในการใช้งานอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.39, 

S.D. = .845) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมี
ความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 4.04, S.D. = 1.160) ล าดบัท่ี 2 
ได้แก่ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาการเขา้ใช้บริการในแอปพลิเคชนัหมอชนะได้และยงัคงใช้แอป
พลิเคชันต่อไป (�̅� = 3.83, S.D. = 1.178) ล าดับท่ี 3 ได้แก่ ท่านชอบใช้บริการแอปพลิเคชันหมอ
ชนะเพื่อสร้างความปลอดภยัต่อตนเองและสังคม (�̅� = 3.82, S.D. = 1.233) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ท่านคิด
ว่าการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเป็นความคิดท่ีฉลาด (�̅� = 3.73, S.D. = 1.226) ยกเวน้ล าดับท่ี 5 
ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะเป็นความคิดท่ีดี (�̅� = 2.46, S.D. = 1.335) และล าดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านสามารถหาขอ้มูลข่าวสารผา่นแอปพลิเคชนัหมอชนะอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.45, 
S.D. = 1.312) 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 172 

 

ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ  
                  เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชันหมอชนะ  
เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

�̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ท่านสามารถรับขอ้มูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชนัหมอชนะ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัทีทนัใด (Real Time) 

2.39 1.297 นอ้ย 6 

2. ท่านสามารถใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะไดทุ้กท่ีทุกเวลา 4.05 1.114 มาก 1 
3. การใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะช่วยให้ท่านสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นสะดวกขึ้น 

3.81 1.243 มาก 5 

4. แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการ
ด าเนินชีวิต 

3.82 1.243 มาก 4 

5. แอปพลิเคชันหมอชนะช่วยสร้างบรรทัดฐานแห่งความ
รับผิดชอบในสังคม 

3.84 1.229 มาก 3 

6. ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและยินดีท่ีจะแนะน าเพื่อนร่วมงาน
ใหใ้ชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะ 

3.85 1.239 มาก 2 

รวม 3.63 .968 มาก  
 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ภาพรวมรายดา้นความสะดวกสบายในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก (�̅� 

= 3.63, S.D. = .968) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ 
ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะไดทุ้กท่ีทุกเวลา (�̅� = 4.05, S.D. = 1.114) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 
ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและยินดีท่ีจะแนะน าเพื่อนร่วมงานให้ใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.85, 
S.D. = 1.239) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างบรรทดัฐานแห่งความรับผิดชอบใน
สังคม (�̅� = 3.84, S.D. = 1.229) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างความสะดวกสบาย
ในการด าเนินชีวิต (�̅� = 3.82, S.D. = 1.243) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ การใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะช่วย
ให้ท่านสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นสะดวกขึ้น (�̅� = 3.81, S.D. = 1.243) ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ท่านสามารถรับขอ้มูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชนัหมอชนะไดอ้ย่างรวดเร็วทันทีทนัใด (Real Time) 
อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.39, S.D. = 1.297) 
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ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะ เพ่ือรับมือการแพร่ระบาด 
เช้ือไวรัสโควิด-19 
 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาด 
เช้ือไวรัสโควิด-19 รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ไป คือ 
  สูตร ; Y=b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …… + bnXn 

เม่ือ ;  Y  คือ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม 
  X1, X2, …. Xn คือ ตวัแปรอิสระ ท่ี 1,2,3, ... จนถึงตวัแปรท่ี n 
  b0  คือ ค่าคงท่ีสมการ 

b1, b2, … bn คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระท่ี    
1, 2, 3, ... จนถึงตวัแปรอิสระท่ี n 

  X1  คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั  
  X2  คือ การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนั  
  X3  คือ อิทธิพลทางสังคม 

X4  คือ ทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนั 
X5  คือ ความสะดวกสบายในการใชง้าน 
Y1  คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อ

รับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ตารางท่ี 8  แสดงผลการเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาด 
                  เช้ือไวรัสโควิด-19 (Y1) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig. 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ 

.249 1.505 .033 

2. การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ -.095 -.567 .571 
3. อิทธิพลทางสังคม .255 1.670 .046 
4. ทัศนคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน
หมอชนะ 

-.029 -.161 .872 

5. ความสะดวกสบายในการใช้งานของแอป
พลิเคชนัหมอชนะ 

-.479 -.940 .348 

ค่าคงท่ี 4.302 21.625 .000 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 174 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
5 ตวัแปร โดยความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ, การใชง้านง่ายแอปพลิเค
ชนัหมอชนะ และทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะไม่มีผลการยอมรับแอปพลิเคชนั
หมอชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเค
ชนัหมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีผลสูงสุด คือ การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ, อิทธิพลทางสังคม, ความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชนัหมอชนะ,การใชง้าน
ง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ และทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะตามล าดบั โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.218 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 4.7 
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

 
Y1 = (0.249 + 1.505X1) + (-0.095 + -0.567X2) + (0.255 + 1.670X3) + (-0.029 + -0.161X4) + (-0.479 + -
0.940X5) 
 
ตารางท่ี 9  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการ 
                 แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 
 

สมมติฐาน Sig. การยอมรับ 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ .033* ยอมรับได ้
2. การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ .571 ไม่สามารถยอมรับได ้
3. อิทธิพลทางสังคม .046* ยอมรับได ้
4. ทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ .872 ไม่สามารถยอมรับได ้
5. ความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ 

.348 ไม่สามารถยอมรับได ้

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 9  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ
เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ โดยใช้สถิติ Multiple 
Regression ในการวิเคราะห์ พบวา่ การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ ทศันคติต่อการใชง้านของ
แอปพลิเคชันหมอชนะ และความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชันหมอชนะเป็น
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สมมติฐานท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ และ
อิทธิพลทางสังคม เป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันหมอ
ชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 
 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน โดยจ าแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 และ เป็นเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี  จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.2 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.5 จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.2 และล าดบัสุดทา้ย ปริญญาเอก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.8 รองลงมา ไดแ้ก่ อ่ืน ๆ จ านวน 107 คิดเป็นร้อยละ 26.8 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 

ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะ เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ื อ
ไวรัสโควิด-19 

ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะอยู่ในระดบั
มาก (�̅� = 3.64, S.D. = .855) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 
1 ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  (�̅� = 3.96, S.D. = .977)  ล าดับท่ี 2 ได้แก่ การรับรู้
ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 3.67, S.D. = .840) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในการใช้
งาน (�̅� = 3.63, S.D. = 9.86) ล าดับท่ี 4 ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม (�̅� = 3.54, S.D. = 9.82) ยกเวน้
ล าดบัสุดทา้ย ทศันคติในการใชแ้อปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 3.39, S.D. = .845) 

ภาพรวมรายด้านการรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 
.840) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมีความคิดท่ี
จะทดลองใชแ้อปพลิเคชนัใหม่ๆอยู่เสมอ (�̅� = 4.08, S.D. = 1.059) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 176 

 

หมอชนะมีลกัษณะและรูปแบบการใชง้านท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆท่ีท่านเคยใช ้
(�̅� = 3.97, S.D. = 1.095) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะจะสามารถแบ่งปันข่อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผูอ่ื้นไดง้่าย (�̅� = 3.86, S.D. = 1.148) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะสามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วกบัโทรศพัทท์ุกรุ่น (�̅� = 3.85, S.D. = 1.151) 
ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้ท่านคิดวา่แอปพลิเคชนัหมอชนะมีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อการ
ใชง้าน ณ ปัจจุบนั (�̅� = 3.84, S.D. = 1.238) ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วย
ใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึ้นอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.41, S.D. = 1.271) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.96, S.D. = .977) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านสามารถท าความ
เขา้ใจและเรียนรู้การใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะไดด้ว้ยตวัท่านเอง (�̅� = 4.13, S.D. = .957) ล าดบั
ท่ี 2 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะใชง้านง่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีมากนัก (�̅� = 
4.10, S.D. = 1.089) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขั้นตอนในการใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะไม่มีความยุ่งยาก 
(�̅� = 4.00, S.D. = 1.086) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ในแอปพลิเคชนัหมอชนะง่ายต่อความเขา้ใจ 
(�̅� = 4.00, S.D. = 1.051) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว (�̅� = 3.97, S.D. = 1.112) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชนัหมอชนะ ท่านรู้สึก
วา่แอปพลิเคชนัน่าใชง้านและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะใชง้าน (�̅� = 3.74, S.D. = 1.224) 

ภาพรวมรายดา้นอิทธิพลทางสังคมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.54, S.D. = .982) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เพื่อนและญาติพี่น้องของท่านมี
ส่วนสนับสนุนให้ใช้งานแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.84, S.D. = 1.276) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านมี
ความสนใจหากมีบทสนทนาเก่ียวกบัหมอชนะ (�̅� = 3.81, S.D. = 1.299) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ การใช้
แอปพลิเคชันหมอชนะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนทนัสมยัและมีความรับผิดชอบในสังคม ( �̅� = 3.81, 
S.D. = 1.2.91) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ เพื่อนและญาติพี่นอ้งของท่านส่วนใหญ่มีการใชแ้อปพลิเคชันหมอ
ชนะ (�̅� = 3.74, S.D. = 1.211) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา/หัวหน้าหน่วยงานมีส่วนสนับสนุน
ให้ใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.70, S.D. = 1.331) ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใช้แอป
พลิเคชนัหมอชนะไดรั้บการยอมรับจากสังคมอยู่ในระดบันอ้ย (�̅� = 2.36, S.D. = 1.239) 

ภาพรวมรายด้านทัศนคติในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.39, S.D. = .845) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ ท่านมีความสนใจและ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชันหมอชนะ (�̅� = 4.04, S.D. = 1.160) ล าดับท่ี 2 ได้แก่ ท่าน
สามารถแกไ้ขปัญหาการเขา้ใชบ้ริการในแอปพลิเคชนัหมอชนะไดแ้ละยงัคงใชแ้อปพลิเคชนัต่อไป 
(�̅� = 3.83, S.D. = 1.178) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ท่านชอบใชบ้ริการแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อสร้างความ
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ปลอดภยัต่อตนเองและสังคม (�̅� = 3.82, S.D. = 1.233) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่การใชแ้อปพลิเค
ชนัหมอชนะเป็นความคิดท่ีฉลาด (�̅� = 3.73, S.D. = 1.226) ยกเวน้ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่การใช้
แอปพลิเคชันหมอชนะเป็นความคิดท่ีดี (�̅� = 2.46, S.D. = 1.335) และล าดับสุดทา้ย ได้แก่ ท่าน
สามารถหาขอ้มูลข่าวสารผา่นแอปพลิเคชนัหมอชนะอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.45, S.D. = 1.312) 

ภาพรวมรายดา้นความสะดวกสบายในการใชง้านอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.63, S.D. = .968) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านสามารถใช้แอป
พลิเคชนัหมอชนะไดทุ้กท่ีทุกเวลา (�̅� = 4.05, S.D. = 1.114) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกวา่มีความสุข
และยนิดีท่ีจะแนะน าเพื่อนร่วมงานใหใ้ชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.85, S.D. = 1.239) ล าดบัท่ี 3 
ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างบรรทดัฐานแห่งความรับผิดชอบในสังคม (�̅� = 3.84, S.D. = 
1.229) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต (�̅� = 
3.82, S.D. = 1.243) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ การใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยให้ท่านสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นสะดวกขึ้น (�̅� = 3.81, S.D. = 1.243) ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านสามารถรับขอ้มูล
ข่าวสารผ่านแอปพลิเคชนัหมอชนะไดอ้ย่างรวดเร็วทนัทีทนัใด (Real Time) อยู่ในระดบันอ้ย (�̅� = 
2.39, S.D. = 1.297) 

 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร โดยการ

รับรู้ความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ , การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ และทศันคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชนัหมอชนะไม่มีผลการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีผลสูงสุด คือ การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ, อิทธิพลทางสังคม, ความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชนัหมอชนะ ,การใชง้าน
ง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ และทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะตามล าดบั โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.218 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ร้อยละ 4.7 
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 
Y1 = (0.249 + 1.505X1) + (-0.095 + -0.567X2) + (0.255 + 1.670X3) + (-0.029 + -0.161X4) + (-0.479 + -
0.940X5) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อรับมือการ

แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ โดยใช้สถิติ Multiple Regression ใน
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การวิเคราะห์ พบว่า การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ, ทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ และความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชันหมอชนะเป็นสมมติฐานท่ีไม่
สามารถยอมรับได ้ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม 
เป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ข้อเสนอแนะในการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะเพ่ือรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 

จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ข้อเสนอแนะในเร่ืองของแอปพลิเคชันหมอชนะ คือ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์โควิดเป็นเร่ืองท่ีดี และการสร้างแอปพลิเคชนัเป็นความคิดท่ีดีแต่เม่ือน ามาใช้ในเชิง
ปฏิบติั ยงัไม่เหมาะสม และ ยงัขาดความมีเสถียรภาพในการใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะ  

อภิปรายผล 
ภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะอยู่ในระดบั

มาก (�̅� = 3.64, S.D. = .855) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 
1 ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (�̅� = 3.96, S.D. = .977) จะสอดคลอ้งกบับุษรา ประกอบ
ธรรม (2556) เร่ืองการศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีกล่าวไวว้่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 3.67, S.D. = 
.840) สอดคลอ้งกบับุษรา ประกอบธรรม (2556) เร่ืองการศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนกัศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ีกล่าวไวว้่า การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในการใชง้าน 
(�̅� = 3.63, S.D. = 9.86) สอดคลอ้งกบั เฉลิมศกัด์ิ บุญประเสริฐ (2560) เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผูสู้งอายุ ท่ีกล่าวไวว้่า ความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเค
ชันไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผูสู้งอายุ ล าดับท่ี 4 ได้แก่ อิทธิพลทาง
สังคม (�̅� = 3.54, S.D. = 9.82) สอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีกล่าวไวว้่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในระบบ
สังคม และมีความส าคญัต่อความเร็วหรือความล่าชา้ในการยอมรับเทคโนโลยี ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย 
ทศันคติในการใช้แอปพลิเคชนัอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.39, S.D. = .845) สอดคลอ้งกบั จกัร
พงษ์ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2554) เร่ืองการยอมรับบริการการส่ือสารระหว่างกันผ่านขอ้ความ และ
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รูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Instant Messaging : MIM) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวไวว้่า ทศันคติในการใชแ้อปพลิเคชนัส่งผลต่อการส่ือสารส่งผลท าให้การ
ยอมรับเทคโนโลยดีา้นบริการMIM มากยิง่ขึ้น 

ภาพรวมรายด้านการรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 
.840) ) สอดคลอ้งกบั Rogers (1983 อา้งใน อรทยั เล่ือนวนั, 2555) เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ ท่ีกล่าวไวว้่า ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์
ในการใชง้านอยูใ่นขั้นทดลองของการยอมรับเทคโนโลย ีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมีความคิดท่ีจะทดลองใชแ้อปพลิเคชนัใหม่ๆอยู่เสมอ (�̅� = 
4.08, S.D. = 1.059) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะมีลกัษณะและรูปแบบการใช้งานท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนักบัแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยใช้ (�̅� = 3.97, S.D. = 1.095) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ 
แอปพลิเคชนัหมอชนะจะสามารถแบ่งปันข่อมูลข่าวสารใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดง้่าย (�̅� = 3.86, S.D. = 1.148) 
ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วกบัโทรศพัท์ทุกรุ่น (�̅� = 3.85, S.D. = 1.151) ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้ท่านคิดว่า
แอปพลิเคชนัหมอชนะมีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อการใชง้าน ณ ปัจจุบนั (�̅� = 3.84, S.D. = 
1.238) ยกเวน้ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยให้รับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว
มากขึ้นอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.41, S.D. = 1.271) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.96, S.D. = .977) 
สอดคลอ้งกบั พชร แกว้เขียว (2555) เร่ืองการยอมรับการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือของ
วยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวไวว้่า ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการยอมรับการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือของวนัรุ่นในกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใชง้านแอป
พลิเคชนัหมอชนะไดด้ว้ยตวัท่านเอง (�̅� = 4.13, S.D. = .957) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอ
ชนะใชง้านง่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีมากนกั (�̅� = 4.10, S.D. = 1.089) ล าดบัท่ี 3 
ได้แก่ ขั้นตอนในการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะไม่มีความยุ่งยาก (�̅� = 4.00, S.D. = 1.086) 
ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ในแอปพลิเคชนัหมอชนะง่ายต่อความเขา้ใจ (�̅� = 4.00, S.D. = 1.051) 
ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว (�̅� = 3.97, S.D. = 
1.112) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชนัหมอชนะ ท่านรู้สึกว่าแอปพลิเคชนัน่าใชง้าน
และเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะใชง้าน (�̅� = 3.74, S.D. = 1.224) 

ภาพรวมรายดา้นอิทธิพลทางสังคมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.54, S.D. = .982) สอดคลอ้งกบั 
ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) เร่ืองพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นใประเทศไทย ท่ี
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กล่าวไวว้่า ดา้นอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นใน
ประเทศไทย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เพื่อน
และญาติพี่นอ้งของท่านมีส่วนสนบัสนุนใหใ้ชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.84, S.D. = 1.276) 
ล าดับท่ี 2 ได้แก่ ท่านมีความสนใจหากมีบทสนทนาเก่ียวกับหมอชนะ (�̅� = 3.81, S.D. = 1.299) 
ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนทนัสมยัและมีความรับผิดชอบ
ในสังคม (�̅� = 3.81, S.D. = 1.2.91) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ เพื่อนและญาติพี่น้องของท่านส่วนใหญ่มีการ
ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ (�̅� = 3.74, S.D. = 1.211) ล าดับท่ี 5 ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชา/หัวหน้า
หน่วยงานมีส่วนสนบัสนุนให้ใชง้านแอปพลิเคชนัหมอชนะ (�̅� = 3.70, S.D. = 1.331) ยกเวน้ล าดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะไดรั้บการยอมรับจากสังคมอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.36, 
S.D. = 1.239) 

ภาพรวมรายดา้นทศันคติในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.39, S.D. = .845) สอดคลอ้ง
กบั ลี โช เกย ์เดวิดสัน และอินกราฟฟี (Lee Cho Gay Davidson & Ingraffea, 2003) เร่ืองการยอมรับ
เทคโนโลย ีและเครือข่ายสังคมในการเรียนทางไกล ท่ีกล่าวไวว้า่ ดา้นทศันคติในการใชง้านมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลย ีและเครือข่ายสังคมในการเรียนทางไกล เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมีความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัแอปพลิเค
ชนัหมอชนะ (�̅� = 4.04, S.D. = 1.160) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาการเขา้ใชบ้ริการ
ในแอปพลิเคชนัหมอชนะไดแ้ละยงัคงใช้แอปพลิเคชนัต่อไป (�̅� = 3.83, S.D. = 1.178) ล าดบัท่ี 3 
ไดแ้ก่ ท่านชอบใชบ้ริการแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อสร้างความปลอดภยัต่อตนเองและสังคม (�̅� = 
3.82, S.D. = 1.233) ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าการใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะเป็นความคิดท่ีฉลาด 
(�̅� = 3.73, S.D. = 1.226) ยกเว้นล าดับท่ี 5 ได้แก่ ท่านคิดว่าการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเป็น
ความคิดท่ีดี (�̅� = 2.46, S.D. = 1.335) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านสามารถหาขอ้มูลข่าวสารผ่าน
แอปพลิเคชนัหมอชนะอยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.45, S.D. = 1.312) 

ภาพรวมรายดา้นความสะดวกสบายในการใชง้านอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.63, S.D. = .968) 
สอดคลอ้งกบั แอมมาร่ี ชีรูคิ และชีรูคิ (Ammary, Sherooqi, & Sherooqi, 2014) เร่ืองการยอมรับของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยับาห์เรน ท่ีกล่าวไวว้่า ด้าน
ความสะดวกสบายในการใชง้านมีผลต่อความสะดวกสบายของนกัศึกษาท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
ยอมรับของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย
ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะไดทุ้กท่ีทุกเวลา (�̅� = 4.05, S.D. = 1.114) 
ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและยินดีท่ีจะแนะน าเพื่อนร่วมงานใหใ้ชแ้อปพลิเคชนัหมอชนะ 
(�̅� = 3.85, S.D. = 1.239) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัหมอชนะช่วยสร้างบรรทดัฐานแห่งความ
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รับผิดชอบในสังคม (�̅� = 3.84, S.D. = 1.229) ล าดับท่ี 4 ได้แก่ แอปพลิเคชันหมอชนะช่วยสร้าง
ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต (�̅� = 3.82, S.D. = 1.243) ล าดับท่ี 5 ได้แก่ การใช้งานแอป
พลิเคชันหมอชนะช่วยให้ท่านสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นสะดวกขึ้น (�̅� = 3.81, S.D. = 1.243) 
ยกเวน้ล าดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะได้อย่าง
รวดเร็วทนัทีทนัใด (Real Time) อยูใ่นระดบันอ้ย (�̅� = 2.39, S.D. = 1.297) 

ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร โดยการ
รับรู้ความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ , การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะ และทศันคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชนัหมอชนะไม่มีผลการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอ
ชนะเพื่อรับมือการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อรับมือการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีผลสูงสุด คือ การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ, 
อิทธิพลทางสังคม, ความสะดวกสบายในการใชง้านของแอปพลิเคชนัหมอชนะ,การใชง้านง่ายแอป
พลิเคชันหมอชนะ  และทัศนคติต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันหมอชนะตามล าดับ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.218 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 4.7 
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ ได้ดังน้ี Y1 = (0.249 + 1.505X1) + (-0.095 + -0.567X2) + 
(0.255 + 1.670X3) + (-0.029 + -0.161X4) + (-0.479 + -0.940X5) ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั กนัตพล บนัทดัทอง 
(2557) เร่ืองพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวไวว้่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั และอิทธิพลทางสังคม 
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อรับมือการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ โดยใช้สถิติ Multiple Regression ใน
การวิเคราะห์ พบว่า การใชง้านง่ายแอปพลิเคชนัหมอชนะ, ทศันคติต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ และความสะดวกสบายในการใช้งานของแอปพลิเคชันหมอชนะ เป็นสมมติฐานท่ีไม่
สามารถยอมรับได ้ส าหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม 
เป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะเพื่อรับมือการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั กนัตพล บนัทดัทอง (2557) เร่ืองพฤติกรรมการ
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าว
ไวว้า่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั และอิทธิพลทางสังคม ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
ผลการวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือ

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามสมมติฐาน ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั
หมอชนะ และอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อรับมือการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชนัหมอชนะ มีความสามารถท่ีโดด
เด่นในเร่ืองการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน และอิทธิพลทางสังคม ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์
ของแอปพลิเคชนั และอิทธิพลทางสังคมเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละเป็นรูปธรรม เน่ืองจากเป็น
แอปพลิเคชนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19ไดดี้ และ
ยงัเป็นแอปพลิเคชนัท่ีทุกคนควรมีติดโทรศพัทมื์อถือไว ้เพื่อบนัทึกและวิเคราะห์แสดงการเดินทาง
ของท่านว่าท่านไดเ้ดินทางไปยงัจุดเส่ียงต่าง ๆ หรือไม่  จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันหมอชนะ และอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการใช้งาน ดังนั้น หาก
ตอ้งการกระตุน้ใหแ้อปพลิเคชนัหมอชนะใหม้ากขึ้น จะตอ้งเร่ิมจากการท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ไดจ้าก
ความเป็นรูปธรรมของแอปพลิเคชนั ยกตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์บนส่ือต่างๆ 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัหมอชนะ สามารถน าไปปรับใชใ้นการท างาน 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงอิทธิพลทางสังคมท าให้ผูใ้ช้บริการให้ความสนใจ และ
สนับสนุนการใช้แอปพลิเคชนั ส่งผลต่อการใช้แอปพลิชนัหมอชนะอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการ
เช่ือมต่อประสานงานกบัส่วนเก่ียวขอ้งได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูใ้ชไ้ดม้ากกว่าท่ีเป็นอยู่ ให้
คุม้ค่ากบังบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันา รวมถึงควรพฒันาแอปพลิเคชนัหมอชนะ เพื่อให้มีฟังก์ชนั
การท างานท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อการใช้งานด้านต่างๆ น่าจะได้รับการยอมรับและความ
ร่วมมือจากประชาชนมากกว่าน้ีเพื่อเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการกระตุน้การใช้งานแอปพลิเคชนั
หมอชนะ  

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัวิจัยท่ีควรท าต่อไป 
เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสามารถเกิดการน าไปพฒันาและต่อยอดการใชง้านแอปพลิเคหมอ

ชนะ และแอปพลิเคชันอ่ืนในอนาคต ผูว้ิจยัจึงเสนอเก่ียวกับการท าวิจยัในอนาคตว่า ควรมีการ
ทดสอบการเปรียบเทียบการท างานของแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น 
โดยเฉพาะการใช้งานง่าย ทศันคติต่อการใช้งาน และความสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีเร็วต่อการใช้ของผูใ้ช้งาน ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และ
ความง่ายต่อการใชง้าน ท่ีจะท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านแอปพลิชนัในอนาคต 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง
ศรีสะเกษ กรณศึีกษา อ าเภอกนัทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 
รัตนกร  สุวรรณดี11 

 

บทคัดย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

หอมแดงศรีสะเกษ กรณีศึกษา อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาเปรียบกระบวนการผลิต ตั้ งแต่ก่อนการผลิต 
ระหวา่งการผลิต หลงัการผลิต ปัญหาอุปสรรค ระหวา่งเกษตรกรหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบมี
โครงสร้าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ บทความ 
วารสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือมาปรับประยุกตใ์ชใ้นการวิจยั เพื่ อให้สอดคลอ้ง
กับกรอบแนวคิดการวิจยั โดยศึกษาจากเกษตรกร ผูป้ลูกหอมแดงจ านวน 2 กลุ่ม คือ เกษตรกร
หอมแดงท่ีขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่ขึ้ น
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจากตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ คือ 1) ไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้นราคา ท าให้ขายผลผลิตไดร้าคา
สูงมากกว่าราคาทอ้งตลาดทัว่ไป เน่ืองจากสินคา้ไดรั้บรองคุณภาพมาตรฐานจากหลายประเทศท า
ให้ไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นราคา และไดรั้บสิทธิการประกนัราคาขั้นต ่าจากผูซ้ื้อท่ีเป็นคู่สัญญาซ้ือขาย 
ท าให้เกษตรกรสามารถค านวณรายไดจ้ากการขายผลผลิตไดอ้ย่างแน่นอน ท าให้เกิดความยัง่ยืน
ทางดา้นรายได ้2) มีช่องทางจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากสินคา้ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานจาก
หลายประเทศท าให้เกิดช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลาย และเกษตรสามารถขายผลผลิตไดต้ลอด

 
11 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ทั้งปี 3) สินคา้ท่ีผลิตโดยควบคุมกระบวนการปลูก พบว่านอกจากสินค้าจะขายได้ราคาสูงแล้ว 
สินคา้ท่ีไดค้ือสินคา้ท่ีปลอดสารเคมีส่งผลดีต่อผูบ้ริโภค 4) กระบวนการผลิตเป็นปัจจยัในการตดัสิน
ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากเป็นการควบคุมคุณภาพสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานตั้งแต่ก่อน
การผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต ซ่ึงส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดกระบวนการผลิตมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ท่ีมีความช านาญในการประกอบอาชีพปลูก
หอมแดง อาจเกิดความยุ่งยากท่ีต้องเปล่ียนกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพราะยงัท่ีใช้ภูมิปัญญา
แบบเดิมและยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบักระบวนควบคุม 
 
ค าส าคัญ: ภูมิศาสตร์ หอมแดง กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 188 

 

1. บทน า 
 
 หอมแดง (Shallot) เป็นพืชผกัท่ีนิยมน ามาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ เป็นพืชผกัท่ี
บริโภคส่วนหัว และเป็นพืชเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน คนไทยนิยมปลูกและทานกนัมากเน่ืองจากเป็น
สมุนไพรท่ีมีสาร Allicn และ n-Propyl Disulphide ท่ีท าใหมี้กล่ินฉุน หอมแดงสามารถปลูกไดต้ลอด
ปีในพื้นท่ีขนาดใหญ่ จะให้ผลผลิตมากในช่วงท่ีอุณภูมิค่อนขา้งเยน็ โดยในประเทศไทยนิยมปลูก
ประมาณเดือนพฤศจิกายนและผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพนัธ์ 
เน่ืองจากหอมแดงเป็นพืชท่ีช่วยให้ดินร่วนตอ้งการความช้ืนในดินค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในช่วงท่ี
ก าลงัเติบโตและตอ้งการดินแห้งในระยะเวลาท่ีใกลจ้ะเก็บเก่ียว ตอ้งการแสงแดดเต็มท่ีตลอดวนั 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ประมาณ 12.7-23.8 องศาเซลเซียสสามารถปลูกได้
ตั้ งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่พบมากท่ีสุดคือภาคตะวนัออเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือของประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย ์ยโสธร ชยัภูมิ และภาคเหนือ มี 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าพูน พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย ล าปาง สุโขทยั แพร่ น่าน ผลผลิต
สินค้าหอมแดงส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยใช้บริโภคในครัวเรือนและใน
อุตสาหกรรมแปรรูปประมาณ ร้อยละ 70% และ ส่งจ าหน่ายต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 30% 

หอมแดง (Shallot) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium Ascalonicum Linn มีลกัษณะเปลือก
หนาและเหนียว ลกัษณะหัวกลมขนาดหัวใหญ่ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 .5-3.5 เซนติเมตร หอมแดง  
1 กิโลกรัม มีจ านวนหัวตั้งแต่ 50-150 หัว เม่ือลอกเปลือกออกจะเห็นหัวแบ่งออก 2-5 หัวมีสีม่วง
อ่อน เน้ือข้างในสีขาว ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) เป็นสินค้าท่ีมีช่ือหรือ
เคร่ืองหมายเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในอดีต
สินคา้ทอ้งถ่ินไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือวิธีการจดัการ การควบคุมคุณภาพ และคุม้ครอง
ช่ือเสียงจึงท าให้เกิดการลอกเลียนแบบ การตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคุม้ครองการอา้งช่ือ
หรือเคร่ืองหมายแสดงแหล่งผลิตสินคา้ จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาระบบความคุม้ครองเพื่อป้องกนัมิ
ใหอ้า้งช่ือหรือเคร่ืองหมาย แสดงแหล่งผลิตสินคา้ท่ีไม่ชอบหรือท าใหส้าธารณชนสับสนหลงผิดใน
แหล่งก าเนิดอนัแทจ้ริงของสินคา้ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตอ้งสามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพ ช่ือเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งท้องถ่ินนั้น มีลักษณะเด่นของสินค้า มีความ
แตกต่างซ่ึงอาจเกิดจาก คุณภาพวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิตหรือวิธีการผลิต ทกัษะการผลิต หรือการ
แปรรูปในทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึง ประโยชน์ท่ีธุรกิจไดรั้บจากการน า GI มาใชก้บัสินคา้ ไดแ้ก่ โอกาส
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ ซ่ึงไดจ้ากความแตกต่างทางดา้นคุณภาพเม่ือเทียบกบัสินคา้เดียวกนัท่ี
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ผลิตจากแหล่งอ่ืน รวมถึงการมีเร่ืองราวเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน โอกาสทางดา้นการเพิ่มมูลค่าตลาดอ าเภอ
กนัทรารมย ์เป็นอีกหน่ึงอ าเภอท่ีมีเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่สมยัปู่ ย่าตา
ยายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากกวา่ 30 ปีเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมายาวนาน ดว้ยสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในท้องถ่ินท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชหอมแดง หอมแดงศรีสะเกษ มีลกัษณะ
เปลือกแหง้มนั สีแดงเขม้ปนม่วง หวัมีลกัษณะกลม มีกล่ินฉุน พื้นท่ีในการปลูกหอมแดงของจงัหวดั
ศรีสะเกษเป็นดินมูลทรายท่ีเป็นดินตะกอนลุ่มน ้าโบราณล าน ้ามูลและล าน ้าสาขา ท่ีทบัถมมานาน ท า
ให้ดินอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบกับเม่ือผสมกับดินโพนหรือดินจอมปลวกตามภูมิปัญญาของ
ปราชญช์าวบา้น จึงท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ กล่ินหอมอร่อยเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงหอมแดงถือเป็น
พืชเศรษฐกิจประจ าอ าเภอกนัทรารมยด์งัค าขวญัประจ าอ าเภอกนัทรารมยว์่า กนัทรารมยอุ์ดมพริก
หอมกระเทียม ยอดเยี่ยมกลองตุม้ ปลาชุมมูลชี หมอ้ดินดีโพนทราย มีฝายหัวนา งามสง่าพระมงคล
ม่ิงเมือง เหตุผลท่ีผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ เน่ืองจากจงัหวดัศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมแดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ผูผ้ลิตบางรายประกอบอาชีพปลูกหอมแดงเป็นระยะเวลามากกวา่ 30 ปี และหอมแดงศรีสะ
เกษเป็นท่ียอมรับดา้นคุณภาพ แต่เกษตรกรประสบปัญหาเร่ืองราคาผลผลิต ท่ีไม่แน่นอนทุกปีท าให้
เกิดความไม่มัน่คงดา้นรายได ้โดยเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงจะประสบปัญหาเก่ียวกบัราคาผลผลิต
หอมแดงท่ีไม่คงท่ี และปัจจุบนัความเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป
มากท าใหมี้เกษตรกรบางรายไดมี้การปรับตวัพฒันาสินคา้หอมแดงใหมี้คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั
ผลผลิต เน่ืองจากหอมแดงมีตลาดการส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีช่องทางการจ าหน่าย
ท่ีหลากหลาย ท าให้ฝ่ายผลิตตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดท าให้ผลผลิตมีความแตกต่างจากเดิม มี
กระบวนการผลิตท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน สร้างความมัน่ใจดา้นคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคซ่ึงผูวิ้จยัคิดวา่
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีน าหอมแดงไปขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีควรท าการศึกษาและค้นควา้เพื่อ ให้ได้
ค  าตอบว่า ปัจจยัอะไรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการน าหอมแดงไปขึ้นทะเบียน ส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และกระบวนการผลิตหอมแดงมีความแตกต่างกันอย่างไร รายได้จากราคา
ผลผลิตมีความแตกต่างกนัอยา่งไรและสามารถเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ก าลงัศึกษาในเร่ืองดงักล่าวได้ดว้ย 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง
ศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบกระบวนการผลิต ตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต หลงัการผลิต 
ปัญหาอุปสรรค ระหว่างเกษตรกรหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง 
ศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

3.1  วิธีการศึกษา 
3.1.1 วิธีด าเนินการวิจยั 
วิธีการด าเนินการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการ

วิจยัแบบเฉพาะเจอะจง (Purposive Selection) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก มีความน่าเช่ือถือและมีเหตุผล 
ทางผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและตรงตามวตัถุประสงค ์ 
ในการศึกษาวิจยัมากท่ีสุดโดยมีวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานโดย

การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ขั้นตอนท่ี 2 
การก าหนดและคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่ม

เกษตรผูใ้ห้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผล ด้วยวิธีแบบเฉพาะเจอะจง (Purposive 
Sampling) โดยแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  เกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีด าเนินการปลูกหอมแดงในพื้นท่ีอ าเภอกนัทรารมย ์
ท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และด าเนินการผลิตลักษณะกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 คน 

2)  เกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีด าเนินการปลูกหอมแดงในพื้นท่ีอ าเภอกนัทรารมย ์
ท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และด าเนินการผลิตลกัษณะรายเดียว  
เกิน 10 ปี จ านวน 10 คน 
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ขั้นตอนท่ี 3 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้เคร่ืองมือคือ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด (Question) และแบบปลายเปิด 
เพื่อท าการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผูป้ลูกหอมแดงในพื้นท่ีอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั
ศรีสะเกษ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) หอมแดงศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะ
เกษ ส าหรับแบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานและกระบวนการผลิต แบ่งเป็น 
3 ส่วน คอื กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหวา่งการผลิต และกระบวนการหลงัการผลิต 

3.1.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต าราทางวิชาการ  
บทความ วารสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ืออินเทอร์เน็ต ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ 
เช่น ประกาศของกระทรวงพาณิชย ์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมส่งเสริมการเกษตรและวิชาการ
เกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

3.1.3  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการคน้หาความรู้ท่ีเป็นความจริง จากผูท่ี้รู้จริง ใน
ประเด็นท่ีค้นหาค าตอบ ขอ้มูลท่ีได้จึงเป็นเน้ือหาท่ีเรียบเรียงเรียบร้อย ซ่ึงเขียนในลกัษณะของ
เรียงความเร่ืองเล่า ถอดเทปการสนทนา เน้ือความจากเอกสาร และการตีความสร้างขอ้สรุปแบบ
อุปนยั (Induction) จากนั้นน ามาสร้างขอ้สรุปและน าเสนอเป็นความเรียง 

3.1.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structure Interview) คือการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการก าหนด
ค าถาม ไวล้่วงหน้า เป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงผูวิ้จยัไดล้งพื้นท่ีดว้ยตนเองเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์
เกษตรกรจ านวน 2 กลุ่ม คือเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ และเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สภาพพื้นท่ีการผลิต การคดัเลือกพนัธุ์หอมแดง 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) หอมแดงศรีสะเกษ อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชข้อ้มูลเพื่อเปรียบกระบวนการ
ผลิต 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 ขอ้มูลก่อนการผลิตหอมแดง เพื่อให้ทราบงบประมาณในการลงทุน 
งบประมาณในการจา้งแรงงาน และขั้นตอนเตรียมแปลงเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก 

ขั้นตอนท่ี 2 ข้อมูลระหว่างการผลิตหอมแดง เพื่อให้ทราบงบประมาณในการ
ลงทุนงบประมาณในการจา้งแรงงาน ขั้ วิธีด าเนินการระหวา่งการผลิต 

ขั้นตอนท่ี 3  ขอ้มูลหลงัการผลิตหอมแดง เพื่อให้ทราบงบประมาณในการจ้าง
แรงงาน คุณภาพผลผลิตท่ีไดรั้บ รายไดต้่อฤดูกาลผลิต  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

3.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง 

ศรีสะเกษ กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ โดยท าการศึกษาถึงขอ้มูล 1) กระบวนการ
ก่อนการผลิต 2) กระบวนการระหว่างผลิต 3) กระบวนการหลงัการผลิต การเปรียบกระบวนการ
ผลิต ตน้ทุนการผลิต รายไดห้ลงัเก็บเก่ียวผลผลิต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสอบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไปเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจของเกษตรกรผูป้ลูก
หอมแดงเก่ียวกบัการน าหอมแดงไปจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยใชก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 
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4.  ผลการศึกษา 
 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

เกษตรกรหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่
ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ อายุประมาณ 30-70 ปี ระดบัการศึกษา
ระหวา่งประถมศึกษาท่ี 4 ถึง ระดบัปริญญาตรี 
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2)  ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ  

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ มีขั้นตอน

การผลติแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้อมูลก่อนการผลติหอมแดง 
1. การคดัเลือกพนัธุ์หอมแดงมี 2 วิธี คือ 

(1) วิธีคดัเลือกพนัธุ์ท่ี1 เป็นกรณีท่ีปลูกหอมแดงคร้ังแรก เกษตรกรจะซ้ือพนัธุ์
หอมแดงศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นพันธุ์หอมแดงประจ าท้องถ่ินจากเกษตรท่ี ท่ีปลูกหอมแดงโดย
กระบวนการผลิตผ่านมาตรฐาน GAP ซ่ึงพนัธุ์ขายราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดยพื้นท่ี 1 ไร่ จะใช้
หอมแดง 200 กิโลกรัมต่อไร่ งบประมาณการลงทุนซ้ือพนัธุ์หอมแดงคร้ังแรก จ านวน 1,600 บาทต่อไร่ 

(2) วิธีคดัเลือกพนัธุ์ท่ี 2 เป็นกรณีปีท่ี 2 หลงัจากปลูกเองคร้ังแรก โดยการลงทุน
ปลูกปีท่ี 2 จะไม่เสียงบประมาณในการลงทุน เน่ืองจากส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกและเก็บพนัธุ์จาก
การปลูกเองรอบแรก ท าใหปี้ท่ี 2 เกษตรกรลดตน้ทุนในการลงทุน ท าใหง้บประมาณในการซ้ือพนัธุ์
หอมแดงในปีท่ี 2 ไม่ตอ้งลงทุนซ้ือพนัธุ์ปลูก 

   2. สภาพพื้นท่ีการผลิต เกษตรกรมีสถาพพื้นท่ีการผลิตเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกหอมแดง
โดยเฉพาะ เน่ืองจากหอมแดงสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี แต่ผลผลิตท่ีไดดี้จะเป็นช่วงประมาณเดือน
ตุลาคม ถึง มกราคม เน่ืองจากมีอุณภูมิท่ีค่อนขา้งเยน็ท าใหผ้ลผลิตดี จากการสอบถามเกษตรกรทุก
รายจะมีพื้นท่ีเพาะปลูกหอมแดงโดยเฉพาะและนิยมปลูกหอมแดงปีละ 2 คร้ัง คือเดือนตุลาคม และ
เดือนเมษายน ของปีถดัไป 

3. ขั้นตอนการเตรียมดิน 
(1) คร้ังท่ี 1 คือการไถพรวนดินเพื่อกลบวชัพืช โดยการไถคร้ังแรกมีค่าจ้าง

ลูกจา้ง ไร่ละ 250 บาท 
(2) คร้ังท่ี 2 คือไถเพื่อตากดิน มีค่าจา้งลูกจา้ง ไร่ละ 250 บาท 
(3) คร้ังท่ี 3 คือไถป่ันเตรียมปลูก โดยการไถป่ันดินจะผสมปูนขาว และปุ๋ ยคอก 

เพื่อรองพื้นบ ารุงดิน 
(3.1) ราคาปูนขาว กระสอบละ 100 บาท กระสอบบรรจุละ 100 กิโลกรัม 

ใชจ้ านวน 4 กระสอบต่อไร่ รวมราคาปูนขาว 400 บาทต่อไร่ ผสมกบัปุ๋ ยคอก 1,000 กิโลกรัมต่อไร 
(3.2) ราคาค่าจา้งคนงานไถป่ันเตรียมดิน ไร่ละ 500 บาท 
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ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลระหว่างการผลติหอมแดง 
1) วนัปลูกหอมแดง มีกระบวนการดงัน้ี การเตรียมแปลงปลูก 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

(1) การเตรียมแปลงเพาะปลูกช่วงฤดูฝน การยกร่องแปลงขนาด ความกวา้งของ
แปลง 1.2 เมตร 

(2) การเตรียมแปลงเพาะปลูกช่วงฤดูหนาว การยกร่องแปลงขนาด ความกวา้ง
ของแปลง 8 เมตร ถึง 10 เมตร 

2) การจา้งงานลูกจา้ง 30 คนต่อไร่ ค่าจา้งคนงานเพาะปลูกรายละ 300 บาทต่อวนั 
รวมค่าใชจ่้ายจา้งคนงานวนัปลูก ใชง้บประมาณ 9,000 บาท 

3) เม่ือปลูกเสร็จจะคลุมดว้ยฟาง ราคาฟางกอ้นละประมาณ 15 บาท ใช ้30 กอ้นต่อ
ไร่รวมค่าฟางใชง้บประมาณ 450 บาท 

4) เม่ือปลูกแดงเสร็จให้รถน ้าทุกเชา้ติดต่อกนัเป็นเวลา 30 วนั โดยค่าไฟเฉล่ียเดือน
ละ 400 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนน ้าใชธ้รรมชาติน ้าเจอะบาดาลไม่เสียค่าใชจ่้าย รวมค่าไฟ 800 
บาทต่อฤดูกาล โดยหอมแดงจะสามารถเก็บผลผลิตไดอ้ายุประมาณ 45 วนั ถึง 60 วนั 

5) วิธีการใหน้ ้า นิยมใชส้ายยางรดน ้าหรือสปริงเกอร์โดยการใหน้ ้าแบ่งเป็น 4 ช่วง
คือ  

ช่วงท่ี 1 ใหน้ ้าทุกเชา้ทั้งหมด 30 วนั 
ช่วงท่ี 2 วนัท่ี 31-40 ใหน้ ้าวนัเวน้วนั 
ช่วงท่ี 3 วนัท่ี 40-45 ใหน้ ้า 2 วนัต่อคร้ัง เพื่อใหห้อมลงหวั 
ช่วงท่ี 4 ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตให้งดน ้ า 5-7 วนั เพื่อให้หอมลงหัวจะท าให้ได้

หอมหวัใหญ ่
6) หลงัจากปลูกหอมแลว้จ านวน 1 สัปดาห์ หอมเร่ิมแตกหน่อ 

(1) ใหใ้ส่ปุ๋ ยเพื่อบ ารุงโดยใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ตรานกกะเรียน ซ่ึงเป็นปุ๋ ยอินทรียท่ี์ผา่น
การรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements: IFOAM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีทั่วโลกให้การยอมรับ ปุ๋ ยอินทรีย์บรรจุ
กระสอบละ 50 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 200 บาท ใช ้2 กระสอบหรือราคา 400 บาทต่อไร่ 

(2) หรือ กรณีใส่ปุ๋ ยหมกัมูลสัตวท่ี์หมกัเอง จ านวน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
(3) การก าจัดแมลง หลังจากใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ให้ใส่ BT คือไตรโคเดอร์มาใช้

ร่วมกบัปุ๋ ยหมกัจอมปลวกหรือน ้าหมกัท่ีหมกัเอง ราคา 250 บาทต่อไร 
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7) การบ ารุงพืชหอมแดง โดยฉีดยาบ ารุง ซีวิว (Sea View) ซ่ึงเป็นอาหารเสริม
สาหร่ายทะเลสูตรเขม้ขน้ 500 ซีซี ยนิูไลฟ์ ขวดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 390 บาท 

(1) โดยใหย้าบ ารุง 3 คร้ังต่อฤดูกาลผลิต 
(2) สัปดาห์ละคร้ัง คือให้หลังจากสัปดาห์ท่ี 2 หลังจากปลูก หมายความว่า 

หลงัจากปลูกสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 4 นบัจากวนัปลูก 
8) ปัญหาและอุปสรรคระหวา่งปลูก ประกอบดว้ย 

(1) สภาพภูมิอากาศ 
(2) ศตัรูพืช ไดแ้ก่ (1) โรคหัวและรากเน่า แกปั้ญหาโดยใชไ้ตรโคเดอร์มา เช้ือ

ราเขียว ราคาขวดละ 190 บาท (2) โรคไรหอมแดง มีลกัษณะใบมว้น หนอนหลอดหอม เพล้ียไฟ มี
ลกัษณะใบไหมห้รือใบขาดกุด มีจุดสีน ้าตาลเหมือนโดนไฟไหม ้แกปั้ญหาโดยใชก้ ามะถนั กิโลกรัมละ 
140 บาท ใช ้1 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่เกิน 1 กิโลต่อหน่ึงฤดูการผลิต  

ข้ันตอนท่ี 3 ข้อมูลหลงัการผลติหอมแดง 
1)  การจา้งงานลูกจา้ง เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิต จ านวน 30 คนงาน รายละ 300 บาท 

รวมค่าใชจ่้ายจา้งคนในวนัถอนหอมเก็บเก่ียวผลผลิต ใชง้บประมาณ 9,000 บาท 
2)  การตากหอม ใหน้ าไปตากกบัราวไมไ้ผบ่ริเวณอากาศถ่ายเท ระยะเวลาการตาก

ประมาณ 2 สัปดาห์  
3) การขายหอมแดง นิยมขายหอมแดงท่ีตากแหง้แลว้และตกแต่งเรียบร้อย (ตน้ทุน

ผลผลิต) 
(1) หอมแต่งมดัจุก ราคาขายกิโลกรัมละ 60 บาท 
(2) ค่าตดัแต่ง คิดเพิ่มจากราคาขาย กิโลกรัมละ 3 บาท 
(3) ค่าบรรจุภณัฑ ์กิโลกรัมละ 2 บาท 

4) น าหนกัหอมท่ีไดรั้บหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต 
(1) ซ้ือพนัธุ์ปลูกคร้ังแรก ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ใชป้ริมาณ 200 กิโลกรัมต่อ

ไร่ รวมราคาลงทุนซ้ือหอมแดง 16,000 บาทต่อไร่ 
(2) น ้ าหนักหอมท่ีไดรั้บหลงัการเก็บผลผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหอมท่ี

ปลูกผา่นระบบควบคุมมาตรฐาน CMP จะไดรั้บประกนัราคาขายไม่ต ่ากวา่กิโลกรัมละ 60 บาท รวม
ราคา  ท่ีขายได ้120,000 บาทต่อไร่ 

5) ช่องทางการจ าหน่ายดงัน้ี 
(1) ก่อนปลูกคือมีผูรั้บซ้ือมาติดต่อเพื่อท าสัญญาซ้ือขายก่อนปลูก ท าสัญญา 

MOUโดยคร้ังแรกติดต่อเขา้มาผ่านเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ส่วนมากจะน าผลผลิตท่ีได้ส่งออกจ าหน่าย  
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ยงัต่างประเทศ ซ่ึงในการท า MOU เร่ีองสัญญาซ้ือขายจะมีขอ้ตกลงเร่ืองคุณภาพผลผลิตและจ านวน
ปริมาณท่ีจะรับซ้ือต่อรอบฤดูการผลิต ในสัญญาจะระบุวา่ผลผลิตท่ีไดต้อ้งผา่นมาตรฐาน GMP และ
อาจตอ้งผ่านมาตรฐานประเทศท่ีจะรับซ้ือดว้ย เช่น มาตรฐาน EU หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
USDA หรือ มาตรฐานญ่ีปุ่ น JAS (Japanese Agricultural Standard) อยู่ท่ีผูรั้บซ้ือจะน าผลผลิตไปยงั
ประเทศใด โดยผูป้ลูกตอ้งด าเนินการปลูกตามระบบท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขาย 
และให้ท าบนัทึกฟาร์ม คือการบนัทึกกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมกระบวนการปลูก  
ทราบแหล่งท่ีมาและกระบวนการผลิตทั้งหมด ไดแ้ก่ บนัทึกการกระบวนการปลูก การใหน้ ้า การใช้
ยาปราบศตัรูพืช การใชย้าบ ารุง การเคล่ือนยา้ย โรงเรือนตากหอม 

(2) งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนการผลิตหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI หอมแดงศรีสะเกษ 
 

ข้อมูลการลงทุน รวมงบประมาณ/บาท/ไร่ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้อมูลก่อนการผลติ  
1) คดัเลือกพนัธุ์ปลูก 80 บาท 200 กิโลกรัม/ต่อไร่ 1,6000 บาท 
2) ขั้นตอนเตรียมดิน (ค่าจา้งคนงาน)  

 
            1,4040 บาท 

- ไถพรวนดินไร่ละ 250 บาท 
- ไถตากดินไร่ละ 250 บาท 
- ไถและป่ัน ไร่ละ 500 บาท 
- ปูนขาว กระสอบละ 100 บาท จ านวน 4 กระสอบต่อไร่  
รวม 400 บาท 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลระหว่างการผลติหอมแดง  
1) ค่าจา้งคนงานวนัปลูกหอม 30 คน คนละ 300 บาทต่อวนั 9,000 บาทต่อไร่ 
2) ฟางกอ้นราคากอ้นละ 15 บาท ให ้30 กอ้นต่อไร่ 450 บาทต่อไร่ 
3) ค่าไฟฟ้ากรณีใหน้ ้าหอมแดง (น ้าธรรมชาติไม่มีค่าใชจ่้าย) 
เดือนละ 400 บาท จ านวน 2 เดือน 

800 บาท 

4) ปุ๋ ยอินทร์ยบ์ ารุงหอม ราคากระสอบละ 200 บาท  
จ านวน 2 กระสอบต่อไร่ 

 
400 บาท 

5) ปุ๋ ยอินทรีย ์BT ไตรโคเดอร์มา เพื่อก าจดัแมลง 250 บาทต่อไร่ 250 บาทต่อไร่ 
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ข้อมูลการลงทุน รวมงบประมาณ/บาท/ไร่ 
6) บ ารุงพืชหอมแดง โดยใชย้าบ ารุง ซีวิ (Sea View)  
เป็นอาหารเสริมสาหร่าย 390 บาท 

390 บาท 

7) กรณีหอมเกิดโรคหวัและรากเน่า ใช ้ไตรโดเดอร์มา  
เช้ือราเขียว ราคาขวดละ 190 บาท 

190 บาท 

8) ก ามะถนั กรณีหอมมีโรคไรหอม เพล้ียไฟ ใบมว้น ใบไหม ้ 
ขาดดุก 1 กิโลกรัม ราคา 140 บาทต่อไร่ 

140 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้อมูลหลงัการผลติหอมแดง  
ค่าจา้งคนงาน เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 30 คน คนละ 300 บาท  
การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

9,000 บาท 

รวมรายจ่ายในการลงทุนท้ังหมด 36,260 บาท 

4. รวมราคาผลผลติท่ีได้รับ  
- น ้าหนกัหอมท่ีเพิ่มขึ้น เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อไร่   
- ราคาขาย รับประกบัขั้นต ่า กิโลกรัมละ 60 บาท  
(เดิมซ้ือพนัธุ์ 200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท  
รวม 16,000 บาทต่อไร่) 

ราคาท่ีขายได ้ 
120,000 บาทต่อไร่ 

 
เกษตรกรท่ีจะน าหอมแดงไปขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI หอมแดงศรีสะเกษ 

กระบวนการผลิตตอ้งผา่นระบบควบคุมคุณภาพ หรือ GAP คือผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ท าให้
หอมแดง มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด
ไว ้ท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูงคุม้ค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิตตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด ท าใหเ้กิดความยัง่ยนืทางการเกษตรและไม่ท าใหเ้กิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมาตรฐาน GAP ได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) 
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กลุ่มท่ี 2  เกษตรกรท่ีไม่ได้ขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลก่อนการผลติหอมแดง 
1) การคดัเลือกพนัธุ์ ส่วนมากนิยมซ้ือหอมแดงพนัธุ์ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์กิโลกรัมละ 

19-20 บาท เพื่อน ามาเป็นพนัธ์ปลูก ใช้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อไร รวมงบประมาณซ้ือพนัธุ์
หอมแดงเพื่อปลูกต่อฤดูการผลิต ประมาณ 28,500–30,000 บาทต่อไร่ 

2) ขั้นตอนการเตรียมดิน 
(1) เตรียมดินคร้ังท่ี 1 คือการไถพรวนดินเพื่อกลบวชัพืช โดยการไถคร้ังแรกมี

ค่าจา้งลูกจา้ง ไร่ละ 350 บาท และซ้ือยาฆ่าหญา้ แกลลอนละ 470 บาท ต่อไร 
(2) เตรียมดินคร้ังท่ี 2 คือไถเพื่อตากดิน ทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 สัปดาห์  มีค่าจา้ง

ลูกจา้ง ไร่ละ 350 บาท 
(3) เตรียมดินคร้ังท่ี 3 ไถป่ันเตรียมตีแปลงปลูก ไถทิ้งไวก่้อนวนัปลูกประมาณ   

3 วนั  ไร่ละ 500 บาท 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลระหว่างการผลติหอมแดงมีงบประมาณในการใช้จ่าย ดังนี ้
1) การจา้งงานลูกจา้ง 25 คนต่อไร่ ค่าจา้งคนงานเพาะปลูกรายละ 250 บาทต่อวนั

รวมค่าใชจ่้ายจา้งคนงาน ใชง้บประมาณ 6,250 ต่อไร่ 
2) เม่ือปลูกหอมแดงฉีดยาคุมหญา้ สารก าจดัวชัพืช โกล 2 อี (อ๊อกซีฟลูออร์เฟน) 

ราคาขวดละ 900 บาท ใช ้1 ขวดต่อไร่ 
3) เม่ือปลูกเสร็จจะคุมดว้ยฟาง ราคาฟางกอ้นละประมาณ 15 บาท ใช ้30 กอ้นต่อไร่ 

รวมค่าฟางใชง้บประมาณ 450 บาท 
4) โดยระยะเวลาท่ีหอมแดงสามารถเก็บเก่ียวไดค้ืออาย ุ50-60 วนั 
เม่ือปลูกเสร็จใหร้ถน ้าทุกเชา้เป็นเวลา 40 วนั ยอดค่าไฟราคาเดือนละ 300 บาท ส่วน

น ้ าใชธ้รรมชาติน ้ าเจอะบาดาลไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยค่าไฟรวม 2 เดือน ใชง้บประมาณ 600 บาทต่อ
ฤดูการผลิต 

5) วิธีการให้น ้ า นิยมใชส้ายยางรดน ้ าหรือสปริงเกอร์โดยการให้น ้ าแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ 

ช่วงท่ี 1 ใหน้ ้าทุกเชา้ 
ช่วงท่ี 2 ก่อนการเก็บผลผลิตใหน้ ้าทุกวนัแต่ลดปริมาณน ้านอ้ยลง คือรดน ้าใหไ้ม่

เปียกแฉะ 
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6) การใหปุ้๋ ย ทั้งหมด 3 คร้ัง 
(1) ให้ปุ๋ ยคร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ ยรองพื้น คือให้ผสมปุ๋ ยตอนเตรียมตีแปลงก่อนลงมือ

ปลูก ใชปุ้๋ ยเคมี สูตร 16-16-8 เพื่อให้พืชมีสีเขียวเขม้ ราคากระสอบละ 660 บาท จ านวน 2 กระสอบ
ต่อไร่ รวมราคาปุ๋ ย 1,320 บาท 

(2) ใหปุ้๋ ยคร้ังท่ี 2 คือหลงัจากวนัปลูกไปประมาณ 7-10 วนัเน่ืองจากหอมเร่ิม
งอก ใหใ้ส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15  เพื่อบ ารุงตน้ ใบ ราคากระสอบละ700 บาทจ านวน 2 กระสอบต่อไร่ 
รวมราคาปุ๋ ย 1,400 บาท 

(3) ใหปุ้๋ ยคร้ังท่ี 3 หลงัจากปลูก 35 วนั ใหใ้ส่ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 เพื่อเพิ่มน ้าหนกั
หอม หอมหวัใหญ่ สีเขม้ ราคาประสอบละ 700 บาท ใชจ้ านวน 2 กระสอบต่อไร่ รวมราคาปุ๋ ย 1,400 
บาท หลงัจากนั้นให้น ้ าทุกเชา้แต่ไม่เปียกแฉะ เพราะหากให้เยอะจะเป็นโรคหมานอน หรือเรียกว่า 
โรคหอมเล้ือย ใบด่าง 

7) การฉีดยาบ ารุง 
(1) เม่ือปลูกหอมลงแปลงแลว้ 10 วนั ให้ฉีดยาบ ารุง ตรากิเลนคู่ แกลลอนละ 

2,400 บาท ใช ้8 ฝาต่อน ้า 200 ลิตรต่อไร่ 
(2) เม่ือหอมได้ 30-35 วนัแลว้ หลงัจากวนัท่ี 36 เป็นตน้ไปให้หยุดการให้ยา

บ ารุง 
8) หากหอมมีเช้ือรา การแกไ้ขโดยใชเ้คมีเกษตร เจอราจ เพื่อก าจดัเช้ือรา ราคาขวดละ 

570 บาท โดยใชผ้สมเจอราจ 1 ขวดกระทิงแดง ต่อน ้า 200 ลิตรหรือต่อน ้า 1 ถงัต่อไร่โดยหากยงัมี
เช้ือราใหฉี้ด 7 วนัต่อคร้ังและสามารถผสมกบัยาบ ารุง ได ้

ข้ันตอนท่ี 3 ข้อมูลหลงัการผลติหอมแดง 
1) เม่ือหอมมีอาย ุ50-60 วนั สามารถเก็บผลผลิตได ้โดยการจา้งงานลูกจา้ง เพื่อเก็บ

เก่ียวผลผลิต จ านวน 30 คนงาน รายละ 200 บาท รวมค่าใชจ่้ายจา้งคนวนัถอนหอมเก็บเก่ียวผลผลิต 
ใชง้บประมาณ 6,000 บาท (รวมค่าจา้งวนัปลูก ใชง้บประมาณ 5,000 บาท และวนัเก็บผลผลิต 6,000 
บาทใชง้บประมาณ 11,000 บาทต่อไร่) 

2) การตากหอม ให้น าไปตากโดรงเรือนเปิดอากาศถ่ายเท แขวนหอมกบัราวไมไ้ผ่ 
ระยะเวลาการตากประมาณ 2 สัปดาห์  

3) การขายหอมแดง นิยมขายหอมแดงดงัน้ี 
(1) ขายหอมสดโดยมีพ่อคา้คนกลางมารับเหมาท่ีสวน เป็นหอมสดราคาแต่ละปี

จะแตกต่างกนัอยูท่ี่เศรษฐกิจของแต่ละปี แบ่งเป็น 3 ช่วง 
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ช่วงท่ี 1 หากช่วงต้นผลผลิตท่ีหอมยงัออกไม่มาก ประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายน ราคาจะอยูป่ระมาณ 25-26 บาท 

ช่วงท่ี 2 ประมาณตน้เดือนธนัวาคม ราคาหอมสดประมาณ 20-23 บาท 
ช่วงท่ี 3 ประมาณปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม ราคาประมาณ  

13 บาท 
(2) หอมป๋ึงหรือหอมท่ีตากในโรงเรือนกบัราวไมไ้ผ ่เป็นหอมท่ีไม่ตกแต่งมี

พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือท่ีโรงเรือนราคาหอมป๋ึงแต่ละปีจะแตกต่างกนัอยูท่ี่เศรษฐกิจของแต่ละปี 
แบ่งเป็น 3 ช่วง 

ช่วงท่ี 1 ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ราคาหอมป๋ึงประมาณ 50-60 บาท 
ช่วงท่ี 2 ประมาณตน้เดือนธนัวาคม ราคาหอมป๋ึงประมาณ 20-30 บาท 
ช่วงท่ี 3 ประมาณปลายเดือนธนัวาคม ถึง เดือน มกราคม 7-10 บาท 

(3) หอมตกแต่งเรียบร้อย มีช่องทางจ าหน่าย ดงัน้ี 
(3.1) น าไปขายต่างจงัหวดัเช่นจงัหวดัระยอง จะไดร้าคา 50-70 บาท 
(3.2) น าไปวางขายตามแผงจะไดร้าคาเร่ิมตน้ 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท และ 

4 กิโลกรัมต่อ 100 บาท และ 5 กิโลกรัมต่อ 100 บาท ตามสภาพระยะเวลาการเก็บรักษา ยิ่งเก็บไว้
นานหอมยิง่ราคาลดลง 
 
ตารางท่ี 2 กระบวนการผลิตหอมแดงท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI หอมแดงศรีสะเกษ 
 

ข้อมูลการลงทุน รวมงบประมาณ/บาท/ไร่ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลก่อนการผลติหอมแดง  
1) คดัเลือกพนัธุ์ปลูกกิโลกรัมละประมาณ 19-20 บาท  
ประมาณ 500 กิโลกรัม/ต่อไร่ 

9,000–10,000 บาท 

2) ขั้นตอนเตรียมดิน (ค่าจา้งคนงาน)  
 

          1,200 บาท 
- ไถพรวนดินไร่ละ 350 บาท 
- ไถตากดินไร่ละ 350 บาท 
- ไถและป่ัน ไร่ละ 500 บาท 
- ซ้ือยาปราบวชัพืช แกลลอนละ 470 บาท ต่อไร่  470 บาท 
ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลระหว่างการผลติหอมแดง  
1) ค่าจา้งคนงานวนัปลูกหอม 25 คน คนละ 250 บาทต่อวนั 6,250 บาทต่อไร่ 
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ข้อมูลการลงทุน รวมงบประมาณ/บาท/ไร่ 
2) ฟางกอ้นราคากอ้นละ 15 บาท ให ้30 กอ้นต่อไร่ 450 บาทต่อไร 
3) ค่าไฟฟ้ากรณีใหน้ ้าหอมแดง (น ้าธรรมชาติไม่มีค่าใชจ่้าย)  
เดือนละ 300 บาท จ านวน 2 เดือน 

600 บาท 

4) ฉีดยาคุมหญา้ดว้ยสารก าจดัวชัพืชโกลิ 2 อี ราคาขวดละ 900 
บาท 

900 บาท 

5) ปุ๋ ยรองพื้น ปุ๋ ยเคมี สูตร 16-16-8 กระสอบละ 660 บาท 
- จ านวน 2 กระสอบต่อไร่  

1,320 บาทต่อไร่ 

6) ปุ๋ ยบ ารุง ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 กระสอบละ 700 บาท  
- จ านวน 2 กระสอบต่อไร่ 

1,400 บาท 

7) ยาบ ารุงตรากิเลนคู่ แกลลอนละ 2,400 บาท 2,400 บาท 
8) ปุ๋ ยเพิ่มน ้าหนกัหอม ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-21 กระสอบละ 700 
บาท 
- จ านวน 2 กระสอบต่อไร่ 

1,400 บาท 

9) หอมมีเช้ือรา ใชเ้คมีเกษตร เจอราจ ราคาขวดละ 570 บาท 570 บาท 
 
ข้ันตอนท่ี 3 ข้อมูลหลงัการผลติหอมแดง 

 

ค่าจา้งคนงาน เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 30 คน คนละ 200 บาท 6,000 บาท 
รวมรายจ่ายในการลงทุนท้ังหมด 31,960 บาท 

รวมราคาผลผลผลติ  
- น ้าหนกัหอมท่ีเพิ่มขึ้น เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
ประมาณ 3,500 กิโลกรัมต่อไร่  

 

1) หอมสด  
- กลางเดือนพฤศจิกายน ราคาประมาณกิโลกรัมละ 25-26 บาท 87,000-91,000 บาทต่อไร่ 
- ตน้เดือนธนัวาคม ราคาหอมสดประมาณ 20-23 บาท 70,000–80,500 บาทต่อไร่ 
- ปลายเดือนธนัวาคม ถึง เดือนมกราคม ราคาประมาณ 13 บาท 45,500 บาทต่อไร่ 
2) หอมป๋ึงหรือหอมท่ีตากในโรงเรือน  
- กลางเดือนพฤศจิกายน ราคาหอมป๋ึงประมาณ 50-60 บาท 175,000–210,000 บาทต่อไร่ 
- ตน้เดือนธนัวาคม ราคาหอมป๋ึงประมาณ 20-30 บาท 70,000–105,000 บาทต่อไร่ 
- ปลายเดือนธนัวาคม ถึง เดือนมกราคม 7-10 บาท 24,000–35,000 บาทต่อไร่ 
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ข้อมูลการลงทุน รวมงบประมาณ/บาท/ไร่ 
3) หอมตกแต่งเรียบร้อย  
- ขายต่างจงัหวดัเช่นจงัหวดัระยอง (พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ) 
จะไดร้าคา 50-70 บาท 

175,000–245,000 บาทต่อไร่ 

- วางขายตามแผง  
- ราคาเร่ิมตน้ 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท ประมาณ 115,000 บาท 
- หรือ 4 กิโลกรัมต่อ 100 บาท  80,000–90,000 บาท 
- หรือ 5 กิโลกรัม ต่อ 100 บาท 70,000–80,000 บาท 

 
ข้อเสนอแนะท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 

กรณีศึกษา อ าเภอกนัทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
1) ขอ้คิดเห็นของเกษตรกรท่ีน าผลผลิตหอมแดงไปขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

(1) ดา้นราคาผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้นราคา คือไดรั้บการประกนั
ราคาขั้นต ่าตั้งแต่ก่อนการผลิต โดยมีผูรั้บซ้ือเขา้มาท าสัญญาซ้ือขายหรือท า MOU ก่อนการผลิต และ
แจง้ราคาปประกนัขั้นต ่าให้ทราบ ท าให้ประเมินราคาและผลตอบแทนไดเ้องว่าฤดูกาลผลิตปีน้ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนเท่าใด เน่ืองจากทราบราคาซ้ือขายท่ีชดัเจนท่ีและเกิดความภาคภูมิใจท่ีผลผลิตได้
คุณภาพเป็นท่ียอมรับต่อตลาดสากล มีแบรนดสิ์นคา้เป็นของตนเอง 

(2) ดา้นคุณภาพผลผลิตไดรั้บรองตามมาตรฐานสากล สินคา้ไดรั้บการยอมรับสามารถ
เพิ่มมูลค่าใหผ้ลผลิต ตลาดการคา้กวา้งมากขึ้น 

(3) ด้านความปลอดภยัต่อสารเคมี หอมแดงเป็นพืชท่ีนิยมน ามาประกอบอาหารและ
เป็นพืชเศรษฐกิจพื้นถ่ิน เม่ือน ามาขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท าใหมี้การควบคุมเร่ืองคุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภยั จึงท าใหผู้ซ้ื้อไดรั้บความปลอดภยัดา้นอาหารและมัน่ใจเม่ือน าผลผลิต
ของตนเองไปบริโภค 

(4) ดา้นสุขภาพ เดิมเกษตรกรแจง้ไดท้ าการปลูกหอมแดงโดยใชส้ารเคมีมาตลอดและมี
ปัญหาดา้นสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อย ซ่ึงอาจมีส่วนจากเคมีท่ีตกคา้ง การสูบดมสารเคมีหรือการน าพืชไป
ประกอบอาหาร แต่หลงัจากไดเ้ขา้สู่กระบวนการน าสินคา้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท า ให้
ไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั สุขภาพแขง็แรงขึ้นปลอดโรค 

2) ขอ้คิดเห็นของเกษตรกรท่ีไม่น าผลผลิตหอมแดงไปขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ดา้นกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน และไม่มีความเช่ือมัน่ดา้น

คุณภาพของผลผลิตท่ีจะไดรั้บหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตว่าจะไดต้ามมาตรฐานท่ีควบคุมหรือไม่ และยงั
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ไม่แน่ใจในช่องทางการจ าหน่ายท่ีชัดเจน โดยตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาสร้างการรับรู้และเข้ามา
ส่งเสริมตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหวา่งการผลิต และหลงัการผลิต 

จากการสัมภาษณ์พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการผลิตตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการ
ผลิต และหลังการผลิต เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ  
สรุปไดว้า่ 

1) เกษตรกรท่ีน าสินคา้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ การผลิตตอ้งอยู่ในระบบ
ควบคุม ตั้งแต่การคดัเลือกพนัธุ์ปลูกท่ีตอ้งเป็นพนัธุ์ท่ีผ่านกระบวนการควบคุมการผลิตมาแลว้ เม่ือ
ไดพ้นัธุ์ปลูกเกษตรกรจะน ามาเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกคร้ัง โดยมีการเตรียมดิน การเตรียมแปลง
ปลูก การเตรียมสภาพพื้นท่ีเพาะปลูก การใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ทนปุ๋ ยเคมี การใชน้ ้ ายาหมกัชีวภาพปราบ
ศตัรูพืชแทนการยาฆ่าแมลง โดยเกษตรกรตอ้งท าบนัทึกทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต หลงัการผลิต บนัทึกการเคล่ือนยา้ยเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตไปโรงเรือน และบนัทึกการนับ
ระยะเวลาการปลูก การใหน้ ้า การตาก เพื่อเป็นขอ้มูลการผลิตใหผู้บ้ริโภคสามารถตรวจสอบไดแ้ละ
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม 

2) เกษตรกรท่ีน าสินคา้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นราคา 
จึงไดรั้บผลตอบแทนมากวา่ ท าใหมี้รายรับท่ีแน่นอนแมช่้วงฤดูกาลผลิตนั้นสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดี 
 

5.  สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
ผลจากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

หอมแดงศรีสะเกษ กรณีศึกษาอ าเภอกันทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ผูศึ้กษาสามารถน าประเด็นท่ี
ส าคญัหรือประเด็นหลกั ๆ มาสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 เกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงในพื้นท่ี อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ จะมีอายุ
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-70 ปี และเป็นเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงไดรั้บการถ่ายทอดภูมิความรู้ใน
การปลูกหอมแดงมาจากพ่อแม่โดยไดรั้บการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมยัปู่ ยา่ตายายเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและสภาพดินในท้องถ่ินมีความเหมาะสม เป็นดินมูลทรายท่ีเป็นดิน
ตะกอนลุ่มน ้าโบราณล าน ้ามูลและล าน ้าสาขามูลท่ีทบัถมมานาน ท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบ
กบัเม่ือผสมกบัดินโพนหรือดินจอมปลวกตามภูมิปัญญาของปราชญช์าวบา้น ท าให้หอมแดงท่ีปลูก
ในพื้นท่ีไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นเอกลกัษณ์และเป็นพืชเศรษฐกิจหมู่บา้น ชุมชน และประจ าอ าเภอ 

ประเด็นท่ี 2 การเปรียบกระบวนการผลิต ตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต หลงัการ
ผลิต ปัญหาอุปสรรค ระหว่างเกษตรกรหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง
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ศรีสะเกษ และเกษตรกรท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI หอมแดงศรีสะเกษ จึงสามารถ
เปรียบกระบวนการผลิต ซ่ึงมีความแตกต่าง ดงัน้ี 

1) การคดัเลือกพนัธุ์ปลูก ซ่ึงส่งผลถึงงบประมาณในการลงทุน โดยเกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ จะซ้ือพนัธุ์ปลูกแค่ปีแรกในการปลูก แต่ปีถดัไปจะเก็บพนัธุ์ปลูก
ของตนเองไวท้ าพนัธุ์ในปีถดัไป ท าให้งบประมาณในการลงทุนซ้ือพนัธุ์ปลูกลดลง และสามารถ
คาดการณ์ไดว้่างบประมาณในการลงทุนแต่ละรอบฤดูการผลิตจะตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุน
เท่าใด ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ จะนิยมซ้ือพนัธุ์ปลุกใหม่ทุกปี ซ่ึง
งบประมาณในการลงทุนจะไม่แน่นอนเพราะราคาพันธุ์หอมแดงแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจ และมีผลต่องบประมาณในการลงทุนท่ีไม่แน่นอน 

2) กระบวนการผลิต ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงท่ีขึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะ
เกษ การด าเนินการผลิตตอ้งอยู่ในระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน หรือ GMP โดยกรมวิชาการมา
ตั้งแต่การคดัเลือกพนัธ์ โดยเกษตรกรตอ้งบนัทึกกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การคดัเลือกพนัธุ์ 
การเตรียมแปลงปลูก การใหย้าบ ารุงพืช ยาปราบศตัรูพืช การใหน้ ้า โดยจะมีการตรวจสอบสภาพดิน
และแหล่งน ้ า การนบัระยะเวลาตั้งแต่วนัปลูกจนถึงวนัเก็บเก่ียว การเคล่ือนยา้ย และโรงเรือนท่ีตาก
หอมแดง ส่วนเกษตรท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ กระบวนการผลิตไม่มีระบบ
ควบคุม มีเพียงการนบัระยะเวลาการปลูก จนถึงวนัเก็บเก่ียว การให้น ้ า และการใชสู้ตรปุ๋ ยบ ารุง ท่ี
เกษตรกรตอ้งควบคุมเอง 

3) ตน้ทุนการผลิต ราคาจ าหน่าย และรายได ้มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
(1) หอมแดงท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 

(1.1) ตน้ทุนก่อนการผลิตซ้ือพนัธุ์ปลูกกิโลกรัมละ 80 บาท จ านวน 200 
กิโลกรัมต่อไร่ ค่าซ้ือพนัธุ์หอมแดง 80 X 200 = 1,600 บาท (ปีต่อไปเก็บพนัธุ์หอมไวเ้องไม่ตอ้งซ้ือ
ท าให้งบประมาณในการลงทุนลดลงตามส่วน) รวมงบประมาณในการลงทุนและค่าจา้งแรงงาน ใช้
งบประมาณ 3,040 บาท 

(1.2) ต้นทุนระหว่างผลิต 11,620 บาท ต่อไร่ (หากมีการท าน ้ ายาหมัก
ชีวภาพเองเพื่อก าจดัศตัรูพืชค่าใชจ่้ายจะลดลงตามส่วน) 

(1.3) รวมงบประมาณในการลงทุนทั้งหมดรวมค่าจา้งแรงงานต่อไร่ 36,260 
บาท 

(1.4) ขอ้มูลหลงัการผลิต เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต น ้ าหนกัหอมเพิ่มขึ้นจาก 200 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นราคาขายไม่ต ่ากว่ากิโลกรัมละ 60 
บาท 
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(1.5) การขายหอมแดงของเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) หอมแดงศรีสะเกษ นิยมขายหอมแดงท่ีตากแหง้แลว้และตกแต่งเรียบร้อย เก็บเก่ียวผลผลิตคร้ัง
เดียว ท าใหมี้รายไดจ้ากการขาย 2,000 X 60 = 120,000 บาทต่อไร่ 

(2) หอมแดงท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
(2.1) ตน้ทุนก่อนการผลิตซ้ือพนัธุ์ปลูกกิโลกรัมละประมาณ 19–20 บาท 

ราคาพนัธุ์หอมแดงแต่ละปีจะมีราคาขายไม่แน่นอน จ านวน 500 กิโลกรัมต่อไร่ ดงันั้นเกษตรกรจะ
ใชง้บประมาณในการซ้ือพนัธุ์หอมแดงประมาณ 9,000–10,000 บาทต่อไร่ 

รวมงบประมาณในการลงทุนและค่าจ้างแรงงาน ใช้งบประมาณ 10,670–
11,670 บาท 

(2.2) ตน้ทุนระหวา่งผลิต 15,290 บาทต่อไร่ 
(2.3) รวมงบประมาณในการลงทุนทั้งหมด รวมค่าจา้งแรงงานต่อไร่ 

31,960 บาท 
(2.4) ขอ้มูลหลงัการผลิต เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต น ้าหนกัหอมเพิ่มขึ้นจาก 500 

กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการขายหอมแดงเกษตรกรจะทยอยเก็บ
เก่ียวจะเลือกเฉพาะหอมแดงท่ีขึ้นหวัและทยอยเก็บแบ่งเป็น 2 คร้ัง 

การขายหอมแดงท่ีไม่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
สามารถขายได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

(2.1) ขายหอมสด 
(2.1.1) ขายช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ราคาประมาณกิโลกรัมละ 

25-26 บาทราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 87,000-91,000 บาทต่อไร่ 
(2.1.2) ขายช่วงตน้เดือนธันวาคม ราคาหอมสดประมาณประมาณ

กิโลกรัมละ 20-23 บาท ราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 70,000–80,500 บาทต่อไร่ 
(2.1.3) ขายช่วงปลายเดือนธนัวาคม ถึง เดือนมกราคม ราคาประมาณ

กิโลกรัมละ 13 บาท 
(2.2) ขายหอมป๋ึงหรือหอมท่ีตากในโรงเรือน 

(2.2.1) กลางเดือนพฤศจิกายน ราคาหอมป๋ึงราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 50-60 บาท ราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 175,000–210,000 บาทต่อไร่ 

(2.2.2) ตน้เดือนธันวาคม ราคาหอมป๋ึงราคาประมาณกิโลกรัมละ  
20-30 บาท 70,000 ราคาท่ีขายได้ประมาณ 105,000 บาทต่อไร่ ปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือน
มกราคม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 7-10 บาท ราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 24,000–35,000 บาทต่อไร่ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 207 

 

(2.3) หอมตกแต่งเรียบร้อย 
(2.3.1) น าไปจ าหน่ายเอง โดยขายต่างจงัหวดัในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ 

เช่นจงัหวดัระยอง จะไดร้าคาประมาณกิโลกรัมละ 50-70 บาท ราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 175,000–
245,000 บาทต่อไร่ 

(2.3.2) วางขายตามแผง ราคาเร่ิมตน้ 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท หรือ 4 
กิโลกรัมต่อ 100 บาท หรือ 5 กิโลกรัม ต่อ 100 บาท ราคาท่ีขายไดป้ระมาณ 70,000–115,000 บาท 

การเปรียบเทียบสรุปไดว้า่ ตน้ทุนการผลิต ราคาจ าหน่าย และรายได ้มีความแตกต่าง
กนัเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ เม่ือจ าหน่ายผลผลิตจะขาย
ไดร้าคาท่ีแน่นอน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลผลิตจะขายได้
ราคาไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจของแต่ละปี จึงท าใหมี้รายไดไ้ม่แน่นอน  

4) คุณภาพผลผลิต สรุปได ้ดงัน้ี 
(1) หอมแดงของเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ ผลผลิตจะได้

ตามมาตรฐาน GMP ของกรมวิชาการเกษตร เน่ืองจากมีระบบควบคุมการผลิต ส่งผลใหข้ายผลผลิต
ไดร้าคาสูง ซ่ึงช่องทางการจ าหน่ายของหอมแดงจะมีหลายช่องทางมากขึ้น ไดแ้ก่ การจ าหน่ายสินคา้
โดยการส่งออกผา่นการท าสัญญาซ้ือขาย หรือ MOU เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีผา่นมาตรฐานกลางหลาย
ประเทศให้การยอมรับ ท าให้ได้สิทธิพิเศษด้านราคา การจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
ภายในประเทศ การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือตั้งบูทในงานแสดงสินคา้เกษตร
ปลอดภัย ผลผลิตหอมแดงน้ีสามารถจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี แม้สภาพเศรษฐกิจของปีนั้นราคา
ผลผลิตจะไม่แน่นอน แต่ราคาสินคา้ท่ีขึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ มีการประกนัราคาขั้นต ่า
จากผูรั้บซ้ือตั้งแต่ก่อนท าการปลูก ท าให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์ราคาขายและรายไดท่ี้จะไดรั้บ
ต่อฤดูกาลผลิตไดช้ดัเจน 

(2) หอมแดงของเกษตรกรท่ีใม่ไดข้ึ้นทะเบียน (GI) หอมแดงศรีสะเกษ คุณภาพ
หอมแดงท่ีไดรั้บจะขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ การบ ารุงรักษา ท า
ใหผ้ลผลิตมีคุณภาพไม่แน่นอน ส่วนราคาจ าหน่ายจะไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจของปีนั้น 
การจ าหน่ายสินคา้จะได้ราคาดีช่วงประมาณตน้ฤดูกาลประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม และเม่ือถึงประมาณเดือนมกราคมของปีถดัไปราคาซ้ือขายจะลดลงมาก ท าให้เกษตรกร
ตอ้งเตรียมแผนการปลูกไวเ้พื่อให้ผลผลิตออกทนัตลาดในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม และสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อราคาผลผลิตของเกษตรกรทุกปี เน่ืองจากไม่
สามารถคาดการณ์เศรษฐกิจของแต่ละปีได ้และหากเก็บผลผลิตไวน้านราคาซ้ือขายจะลดลงเร่ือย ๆ 
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ประเด็นท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดง 
ศรีสะเกษ ผลการวิจยัโดยการสัมภาษณ์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรท่ีขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
หอมแดงศรีสะเกษ จะไดรั้บสิทธิพิเศษด้านราคา และมีเครือข่ายในการจ าหน่าย มีโอกาสในการ
ส่งออกสินคา้มากขึ้น ท าให้เกษตรกรตอ้งหันมาใชน้วตักรรมเกษตรเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มช่องทางการคา้การจ าหน่าย และใน
ส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกสามารถพฒันาพื้นท่ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการจดัฝึกอบรม เยี่ยมชม
กระบวนการผลิต สร้างจุดแขง็ใหแ้บรนด์ทอ้งถ่ิน  อีกทั้งในดา้นกฎหมายสินคา้ชุมชนยงัไดรั้บความ
คุม้ครองท าใหเ้กิดความยัง่ยนื 

2)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) หอมแดงศรีสะเกษ เป็นเกษตรกรผูป้ลูกหอมแดงไดท้ าการปลูกเป็นเวลานานและใชส้ารเคมีใน
กระบวนการผลิตมาเกิน 10 ปี เน่ืองจากไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการกระบวนการปลูกมา
ตั้งแต่สมยัรุ่นพ่อแม่ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาจากปู่ ย่าตายาย  การเปล่ียนกระบวนการผลิตท าให้เกิด
ความยุง่ยาก สภาพพื้นท่ีเพาะปลูกไม่เอ้ืออ านวยเพราะสภาพดินมีการสะสมสารเคมีไวเ้ป็นเวลานาน 
และเกษตรกรเองยงัไม่มีความรู้มากพอท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต และยงัไม่ไดรั้บค ายืนยนั
ท่ีชดัเจนว่าเม่ือผลผลิตออกสู่ตลาดจะไดรั้บสิทธิพิเศษอะไรบา้ง และมองว่าขั้นตอนกระบวนการ
ผลิต มีระบบควบคุมท่ียุ่งยากเกินไป ควรมีการลดขั้นตอนลงเพื่อให้เกษตรไดเ้ขา้ถึงสิทธิไดง้่ายขึ้น 
และตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาให้ความรู้ท่ีชดัเจนเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบั
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
 

ฃ้อเสนอแนะ 
1) ควรศึกษาดา้นเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งค านึงในฤดูการผลิต เพราะ

มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต 
2) ควรศึกษาช่องทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ คู่สัญญาซ้ือขาย และ

ช่องทางการพฒันาต่อยอดผลผลิตก่อนการด าเนินการ 
3) ภาครัฐควรลดขั้นตอนการเขา้ถึงมาตรฐานน้ีลง เพื่อให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงมาตรฐานได ้

มากขึ้น 
4) ภาครัฐควรเข้ามาสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรให้เข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับสินค้าท่ีขึ้น

ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหวา่งการผลิต และหลงัการผลิต และมีอาจให้
มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการเขา้มาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการ

รับรู้ในสินคา้ท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
2) ศึกษาความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่าภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการขบัเคล่ือน

สินคา้ท่ีขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ 
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การบริหารงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสังกดัองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวดัอ่างทอง 

 
ภัควลัญชญ์  แซ่เอา12 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจระดบัการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  ในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน โดย
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม จ านวน 34 ขอ้ กบัผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 22 คน ผูป้ฏิบติังาน
ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห ไดแ้ก่ ครู/ผูดู้แลเด็ก จ านวน 4 คน 
และข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล จ านวน  34 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ในภาพรวมมีการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
ระดับปฏิบติัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร รองลงมาคือ ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนตามล าดบั 
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
บา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบุคลากรและการบริหารจดัการ 

 
12 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการ
มีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูท่ี้มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  

ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูท่ี้มีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน พบว่า ผูท่ี้มีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พบวา่ ความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวมแตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการบริหารงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าการบริหารงาน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดการบริหารส่วนต าบลบา้นแหในด้านอ่ืนๆ  ดังนั้นผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และครูผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  บา้น
แห อ าเภอเมืองจงัหวดัอ่างทอง ควรมีการปรับปรุงในดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุก
ภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาแผนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการเด็ก โครงการกิจกรรมพฒันาต่าง ๆ การสนับสนุน
ทรัพยากรในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึง
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบ การมีส่วนร่วม
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เลก็ มีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ินทราบอย่างทั่วถึง อาจจะมีการร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอันจะส่งผลไปถึงพฒันาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ดียิ่งขึ้น สามารถท่ีจะลด
อุปสรรคหรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นต่าง ๆ ไดด้ว้ยการร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย 

 
ค าส าคัญ: การบริหาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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ADMINISTRATION OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION BAN HAE SUBDISTRICT,  

MUEANG DISTRICT, ANG THONG PROVINCE 
 

Phakwalan Sae-aw13 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to 1) survey the administrative levels of child 
development centers under the Ban Hae Subdistrict Administrative Organization, Muang District, 
Ang Thong Province in various aspects, namely personnel and management. Building, environment 
and safety Academic and curricular activities Involvement and community support. 2) To compare 
opinions towards the administration of child development centers under Ban Hae Subdistrict 
Administrative Organization, Muang District, Angthong Province, classified by gender, age, 
educational level, job position and work experience. The researcher used 34 questionnaires with 
those responsible for the administration of the Child Development Center, comprising the president 
of the Ban Hae Subdistrict Administrative Organization. Deputy President of Ban Hae Subdistrict 
Administrative Organization Director of the Education Division and the Child Development Center 
Administrative Committee, consisting of 22 people, who work at the Child Development Center 
under the Ban Hae Subdistrict Administrative Organization, are 4 teachers/caregivers and 34 civil 
servants/sub-district employees were analyzed for descriptive statistics, i.e. mean, percentage, and 
standard deviation. and inferential statistics such as comparison of mean difference, one-way 
analysis of variance. 
 The results showed that Administration of Child Development Centers Under the Ban Hae 
Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Ang Thong Province Overall, there is the 
administration of the Child Development Center. at a very practical level When considering each 
aspect, it was found that all aspects were practiced at a high level, namely academic and curriculum 

 
13 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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activities, followed by building, location, environment and safety. Personnel and Management and 
in terms of participation and support from the community, respectively. Comparison of opinions 
towards the administration of child development centers under Ban Hae Subdistrict Administrative 
Organization, Muang District, Ang Thong Province in 4 aspects, namely personnel and 
management Building, environment and safety Academic and curricular activities In terms of 
participation and support from communities classified by gender, it was found that people with 
different sexes There were no different opinions on the administration of the Child Development 
Center under Ban Hae Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Ang Thong 
Province. Classified by age, it was found that people of different ages had no different opinions on 
the administration of Child Development Centers under Ban Hae Subdistrict Administrative 
Organization, Muang District, Ang Thong Province. People with different educational levels had 
opinions on the administration of child development centers under Ban Hae Subdistrict 
Administrative Organization, Muang District, Ang Thong Province. no different. Classified by job 
position, it was found that those with different positions had opinions on the administration of child 
development centers under the Ban Hae Subdistrict Administrative Organization, Muang District, 
Ang Thong Province. no different Classified by work experience, it was found that the opinions 
towards the administration of child development centers under the Ban Hae Subdistrict 
Administrative Organization, Muang District, Ang Thong Province overall different. 
 The recommendations from this study are From the research results, it was found that the 
administration of the Child Development Center under the Ban Hae Subdistrict Administrative 
Organization, Muang District, Ang Thong Province Involvement and community support which 
has a high level of opinion But the average was lower than the administration of the Child 
Development Center under Ban Hae Subdistrict Administration in other aspects. Therefore, local 
administrative organizations local staff and teachers caring for children Under the Ban Hae 
Subdistrict Administrative Organization Muang District, Ang Thong Province There should be 
more improvements in participation and support from all sectors. Whether it is participating in the 
preparation of educational institutions curriculum, learning experience plans and promoting child 
development. various development activities projects. Supporting resources in activities such as 
studying off-site learning resources local wisdom Including creating knowledge and understanding 
about the child's development for parents and the community to know Participation in educational 
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quality assurance of small child development centers The operations of the Child Development 
Center are publicized to families, communities, and local communities thoroughly.  There may be 
joint development to improve the building. and participate in overseeing the safety and property of 
the Child Development Center, which will contribute to the development of the Child Development 
Center's management better. able to reduce obstacles or problems that may arise with cooperation 
from all parties. 
 
Keywords: administration, child development center, participation 
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1.  บทน า 
  
 เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติ ใน
อนาคต การพฒันาเด็กให้ไดรั้บความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา  จึง
นับเป็นภารกิจส าคญั  ท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนักและให้ความสนใจ เพื่อให้การ
พฒันาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวยั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         
ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการพฒันาเด็กตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายว่าดว้ยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาท      
ท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทั้งส้ินองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งขึ้น
เพื่อท าหนา้ท่ีจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประชาชน ในเขตบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการบริการ
สาธารณะดา้นการศึกษาเป็นภารกิจส าคญัประการหน่ึงท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ก็ได้
บญัญติัไวใ้ห้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีสิทธ์ิจดัการศึกษาระดบัใดก็ไดต้ามความพร้อม ความ
เหมาะสมและตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดให้การศึกษาปฐมวยัหรือ
ก่อนประถมศึกษาเป็นหน้าท่ีซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท า โดยให้บริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ เพื่อกระจายโอกาสใหป้ระชาชน ผูป้กครองไดรั้บบริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็กปฐมวยัอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2547) 

ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้งและด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทั้ง
รับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงเดิมอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 
เพื่อให้เด็กได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการจดัท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถด าเนินงานเพื่อพฒันาเด็กไดอ้ย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อไป 
ส าหรับมาตรฐานดงักล่าว ไดร้วบรวมและจดัท าขึ้น จ าแนกออกเป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย  
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1)  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  
2)  ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั  
3)  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
4)  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 

การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จะตอ้งค านึงถึงขอบข่ายของงาน สายการบงัคบับญัชา
และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ี
ก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งบริหารจดัการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยจะตอ้งจดัให้มี
การประเมินตนเอง ทุกปีเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจดัการการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ดงันั้น เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถให้การดูแลและพฒันาผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ควรพิจารณาจดัแบ่งงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยฯ์ ใหค้รอบคลุมลกัษณะ
งาน ต่อไปน้ี 

1)  งานบุคลากรและการบริหารจดัการ  
2)  งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  
3)  งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  
4)  งานการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  
5)  งานธุรการ การเงิน และพสัดุ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2562) 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห เป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ในสังกดั 2 ศูนย ์คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียนวดัปลดสัตว ์และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน
วดัโพธิวงษ ์ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  บา้นแห ได้
เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพของเด็กปฐมวยัให้สามารถเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีใน
อนาคตได ้และตอ้งการพฒันาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดว้ย
บริบทท่ีแตกต่างจากสังคมเมือง สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู ่ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดมี้
ความสนใจคน้ควา้งานวิจยัน้ีขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 2.1  เพื่อส ารวจระดบัการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ 
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการ
มีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
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2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวดัอ่างทอง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน 
 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.1  วิธีการศึกษา 
ผูวิ้จยั ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1)  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั เพื่อประมวลแนวคิดเป็น
แบบสอบถาม ให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale)                

2)  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้มาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 4 ดา้น มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ได้แก่ (1) ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ (2) ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั (3) ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และ (4) ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 34 ขอ้ 

3)  น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของแบบสอบถามและขอ้เสนอแนะในการท าแบบสอบถาม เพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 

4)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ครู/ผูดู้แลเด็ก ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม (Reliability) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ผลปรากฏว่าแบบสอบถามไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .830 ซ่ึงมีค่า
สูงและผา่นเกณฑน์ าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัได ้

5)  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability) เรียบร้อยแลว้ไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อไป 

6)  ขอหนงัสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยงันายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห 
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ผูอ้  านวยการกองการศึกษา หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ครู/
ผูดู้แลเด็ก และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

7)  พิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
8)  แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 60 ฉบบั 
9)  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ให้ตอบแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
10)  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้น ามาวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows ในการวิเคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและหาค่า

ร้อยละ  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห ระดบัปฏิบติั โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในรูปตาราง ประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
เบสต ์(Best, 1981, p. 195) ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.  ผลการศึกษา 
 

4.1  การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห  
       อ าเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม 
มีการบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าทุกดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร รองลงมาคือ 
ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้นสรุป ไดด้งัน้ี  
  1)  การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก ยกเวน้ขอ้ท่ี 8 มีการสรรหาพนักงานจ้างปฏิบัติ
หนา้ท่ีอ่ืน เช่นธุรการ การเงิน พสัดุ ภารโรง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2)  การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่น

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์ท างาน 
 

การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห  
ในดา้นต่างๆไดแ้ก่ 
1. ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ 
2. ดา้นอาคาร สถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม 
 และความปลอดภยั 
3. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชน 
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ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ท่ี 7 มีระบบล็อค
ประตูในการเขา้-ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจา้หนา้ท่ีปิด-เปิดเองได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3)  การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้น วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
  4) การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  
 4.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 4 ด้าน  
 ไดแ้ก่ ดา้นการบุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ดงัน้ี 
  1)  จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  4.01, 
S.D. = .516) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  3.98, S.D. = .531) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูท่ี้มีเพศต่างกัน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .843 ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั 
 2)  จ าแนกตามอาย ุพบวา่ พบวา่  ผูท่ี้มีอาย ุ 20 – 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅� =  3.86, S.D. = .145) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูท่ี้มีอายุ  
31 – 40 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  4.09, S.D. = .626) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูท่ี้มีอาย ุ 41 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(�̅� =  3.90, S.D. = .415) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์
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ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม จ าแนกตามอายุ พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั .327 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั 
 3)  จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จังหวดั
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.87, S.D. = .633) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  
4.07, S.D. = .529) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.77, S.D. = .387) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .274 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั 

4) จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผูบ้ริหาร อปท. มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 4.07, S.D. = .640)  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  3.99, 
S.D. = .578) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูอ้  านวยการ มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  3.72, S.D. = .376) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ครูผูดู้แลเด็ก มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  4.44, S.D. = .554) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ขา้ราชการ/พนักงานส่วนต าบล มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  3.96, S.D. = .486) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
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ระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวมจ าแนกตามต าแหน่งงาน  
พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .404 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  
ไม่แตกต่างกนั  

5)  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 3 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.57, S.D. = .374) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� 
=  3.13, S.D. = .578) และด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =  3.46, 
S.D. = .366) ตามล าดบั ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน 3 ปี - 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันา
เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ ในระดบั
มาก (�̅� = 4.17, S.D. = .568)  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผู ้ท่ี มี
ประสบการณ์ท างาน 6 ปี - 8 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  4.11, S.D. = .381) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน 12 ปีขึ้นไป  มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.95, S.D. = .473) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบวา่ความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้นการ
มีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัและดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
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5.  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
1)  การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห  
     อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ในภาพรวม 
มีการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในระดบัปฏิบติัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าทุกดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร รองลงมาคือ 
ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้นสรุป ไดด้งัน้ี  
 (1) การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ท่ี 8 มีการสรรหาพนกังานจา้งปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืน เช่นธุรการ การเงิน พสัดุ ภารโรง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 (2) การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ท่ี 7  มีระบบลอ็ค
ประตูในการเขา้-ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจา้หนา้ท่ีปิด-เปิดเองได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 (3)  การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้น วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 (4) การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 4 ดา้น  
  ไดแ้ก่ ดา้นการบุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ดงัน้ี 

(1)  จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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(�̅� =  4.01, S.D. = .516) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เพศหญิง มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวัด
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.98, S.D. = .531) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูท่ี้มีเพศต่างกนั พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั .843 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงวา่ผูท่ี้มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั 

(2)  จ าแนกตามอายุ พบว่า พบว่า  ผูท่ี้มีอายุ  20 – 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  3.86, S.D. = .145) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก ผูท่ี้มีอาย ุ 31 – 40 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  4.09, S.D. = .626) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ผูท่ี้มีอายุ  41 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  3.90, S.D. = .415) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม จ าแนกตามอายุ  พบว่า ค่า 
Sig. เท่ากบั .327 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทองไม่แตกต่างกนั 

(3)  จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.87, S.D. = .633) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  
4.07, S.D. = .529) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
แห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.77, S.D. = .387) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .274 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีระดับ
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การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั 

(4)  จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า  ผู ้บริหาร อปท . มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =  4.07, S.D. = .640) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� =  
3.99, S.D. = .578) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผูอ้  านวยการ มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.72, S.D. = .376) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก ครูผูดู้แลเด็ก มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  4.44, S.D. = .554) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ขา้ราชการ/พนักงานส่วนต าบล มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.96, S.D. = .486) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวมจ าแนกตามต าแหน่ง
งาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .404 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าผูท่ี้มีต าแหน่งงานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั  

(5)  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 3 ปี 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.57, S.D. = .374) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅� =  3.13, S.D. = .578) และดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� =  
3.46, S.D. = .366) ตามล าดบั ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน 3 ปี – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� =  4.17, S.D. = .568) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผูท่ี้มี
ประสบการณ์ท างาน 6 ปี – 8 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  4.11, S.D. = .381) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน 12 ปีขึ้นไป มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานพฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� =  3.95, S.D. = .473) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวมจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบวา่ความคิดเห็นต่อการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ และดา้นการ
มีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัและดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
 

5.2  การอภิปรายผล  
จากผลการวิจยัการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น

แห อ าเภอเมืองจงัหวดัอ่างทอง สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
1)   การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห  
     อ าเภอเมืองจงัหวดัอ่างทอง  
จากการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในระดบัปฏิบติั

มากเน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งและบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
ตามความตอ้งการและดว้ยความร่วมมือของชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้รับการดูแลท่ีถูกสุขลกัษณะ และได้รับการฝึกฝนพฒันาตามวยัและเต็มตามศกัยภาพ 
พฒันาความพร้อมของเด็ก ๆ ดา้นต่าง ๆ แบบองคร์วมตามหลกัจิตวิทยาพฒันาการและหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั กระตุน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัและพฒันาความพร้อมของเด็กก่อนเขา้เรียน
ระดบัประถมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นฐานในการเล้ียงดูและพฒันาเด็กอย่างถูกวิธี 
ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัชุมชน ให้สามารถร่วมกนั
วางแผนและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ แบ่งเบาภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูป้กครอง
ปฐมวยัท่ีมีรายไดน้อ้ยใหส้ามารถออกไปประกอบอาชีพไดโ้ดยสะดวก และเป็นการกระจายโอกาส
การพฒันาความพร้อมให้เด็กทุกคนได้รับการพฒันาอย่างทัว่ถึง  และให้การบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็มีคุณภาพ ผลปรากฏไดด้งัน้ี 
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(1)  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผลการวิจยัพบวา่ โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวนั ค่าวสัดุ ครุภณัฑ ์ส่ือการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีนโยบายจดัท า
แผนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างชดัเจน  หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูและผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็กมีคุณวุฒิ/คุณสมบติัเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารบุคลากรจดั
อตัราส่วนของครู/ผูดู้แลเด็กอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ  การปฏิบติังาน
เก่ียวกับการเงิน งบประมาณถูกตอ้งตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  บริหารบุคลากร มีการ
ก าหนดโครงสร้าง อตัราก าลงัของบุคลากร และเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ 
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ผูบ้ริหารด าเนินการนิเทศภายในเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัอย่างจริงจัง 
ส่งเสริม พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง พนักงานส่วนต าบลท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ  และล าดับสุดทา้ยมีการสรรหาพนักงานจ้างปฏิบติั
หน้าท่ีอ่ืน เช่น ธุรการ  การเงิน พัสดุ ภารโรง เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดสรร
งบประมาณให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนั ค่าวสัดุ
และครุภณัฑ์ต่าง ๆ ทั้งน้ี การจดัสรรงบประมาณให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงพอเน่ืองจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณ มาให้ตามยอดของเด็กนักเรียนท่ีมีอยู่จริง        
ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปี ส่งผลให้เด็กนักเรียนไดรั้บค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวนั 
และวสัดุการศึกษา ครบถว้น 100 % ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของจิราวุฒิ สีมารักษ์ (2553: 106)        
ซ่ึงไดท้ าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก คือ งบประมาณท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึง
น าไปจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ผูบ้ริหารมีนโนบายในการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างชดัเจน ประกอบกบัหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กครูผูดู้แลเด็ก
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิท่ี
เหมาะสม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาครูผูส้อน และบุคลากรทางการศึกษา และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอาทิตยา ศรีธิพนัธุ์ (2554: 76) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ืองการจัดปัจจยับริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลสันผีเส้ือ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันผีเส้ือ จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
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เด็กเลก็ไดรั้บอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนัท่ีเพียงพอและเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใน
ดา้นการบริหารจดัการมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบักนกอร อุณาพรหม. (2555: 78) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง
การจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมคิด ค าดี (2553: 76) ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตามทศันะของคณะกรรมการบริหาร  สังกัดเทศบาลในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ด้านงานบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่ การสร้างความเขา้ใจและเจตคติท่ีดีของครู
ต่อการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก การมอบหมายให้บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปฏิบัติหน้าท่ีให้
สอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอของบุคลากรท่ีจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

(2) ด้านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ผลการวิจยั พบว่า  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้ งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั รองลงมาคือบริเวณพื้นท่ีท าความสะอาดตวัเด็กมีท่ีลา้งมือและแปรงฟัน 
มีแสงสว่างเพียงพอ และพื้นไม่ล่ืน ห้องครัวแยกห่างจากพื้นท่ีส าหรับเด็กพอสมควร มีเคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น มีความสะอาด และปลอดภยั มีพื้นท่ีเล่นกลางแจง้ท่ีเหมาะสม จดัให้มีเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภยั 
และมีพอสมควรกบัจ านวนเด็ก บริเวณท่ีพกัเด็กป่วยแยกเป็นสัดเป็นส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล    
ตูย้า เคร่ืองเวชภณัฑท่ี์จ าเป็น ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟ
ภายในบริเวณอาคาร มีการฝึกซ้อมส าหรับป้องกนัอุบติัภยัอย่างสม ่าเสมอ และฝึกอบรมบุคลากรใน
เน้ือหาดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในการป้องกนัอุบติัภยั และความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก และ
ล าดบัสุดทา้ยมีระบบล็อคประตูในการเขา้-ออกนอกบริเวณอาคาร ส าหรับเจา้หนา้ท่ีปิด-เปิดเองได้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักนกอร อุณาพรหม (2555, น. 78) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ืองการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบวา่ 
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัของสมคิด 
ค าดี (2553, น. 77) ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามทศันะของคณะกรรมการบริหาร
สังกัดเทศบาลใน จงัหวดัชลบุรี พบว่า ด้านงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และงานวิจยัของ จิราวุฒิ สีมารักษ ์(2553, น. 109) ซ่ึงไดท้ าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงาน
จัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในจังหวัดเลย 
ผลการวิจยั พบวา่ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือการถ่ายเทอากาศควรมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟภายใน
บริเวณอาคาร และแสงสว่างควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ สม ่า เสมอทัว่ทั้งห้อง สอดคลอ้งกบั
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นอ้มศรี เคทและคณะ (2549)ไดจ้ดัท าหลกัสูตรจุฬาลกัษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์
ให้แก่เด็กอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใช้แนวคิดการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการการจัดศูนย์การเรียนและการท าโครงงาน  ซ่ึงได้น า เสนอเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยั จดัอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้
สะอาดปลอดภยั สวยงาม ปลอดโปร่ง มีเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็กตั้งในต าแหน่งท่ีปลอดภยั อยู่ใน
สภาพคงทนแข็งแรง จดัพื้นท่ีให้เด็กเล่นอย่างหลากหลาย ทั้งในร่มและกลางแจง้ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก มีห้องครัวส าหรับประกอบอาหารแยกเป็นสัดเป็นส่วน มีห้องส้วม
เพียงพอ ดูแลให้สะอาดถูกสุขลกัษณะ มีอุปกรณ์และสถานท่ีสะอาดและเหมาะสมในการท าความ
สะอาดร่างกาย เช่น ลา้งมือ ลา้งหนา้ แปรงฟัน รวมทั้งจดัใหมี้ถงัขยะส าหรับทิ้งเศษอาหาร หอ้งเรียน
ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอและสม ่า เสมอทัว่ห้อง โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสม     
กบัวยั น ้ าหนกัเบาให้เด็กเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยสะดวก ใชว้สัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนท่ีคงทน 
สวยงาม และปลอดภยัส าหรับเด็ก เป็นตน้  

 (3)  ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ ล าดบัท่ี 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีการจดัประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา รองลงมาคือ การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการด าเนินงานในลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กนั มีการรวบรวมพฒันาการของเด็กและการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล ส่ือการเรียนการสอนมีเพียงพอกบัจ านวนเด็ก เหมาะสมกบัอายุและสอดคลอ้งกับ
หน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมในแต่ละวนัมีความเหมาะสมกบัวยัของเด็ก ไม่ใช้ระยะเวลานาน
เกินไป และล าดบัสุดทา้ยคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชค้วามคิดทั้งกลุ่ม
ใหญ่และกลุ่มเล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของกนกอร อุณาพรหม (2555, น. 84) ซ่ึงท าการวิจยั
เร่ืองการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ จดัท าส่ือการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมตามหลกัสูตร จดักิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
พฒันาการของเด็ก และจดัหาส่ือการเรียน การสอนและของเล่นให้มีจ านวนเพียงพอหลากหลาย 
เหมาะสมกบัเด็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวลกัษณ์ เขียวสวาส (2551, น. 85) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง
สภาพและปัญหาการด าเนินงานจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัอ่างทอง พบว่าปัญหาการด าเนินงานจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัอ่างทอง 
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ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย คือการก าหนดและจดักิจกรรมของครูผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ก าหนดว่าในการจดักิจกรรมประจ าวนัส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
สามารถน ามาจดัเป็นกิจกรรมประจ าวนัไดห้ลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ทั้งผูส้อนและเด็กทราบว่า
แต่ละวนัจะท ากิจกรรมอะไร เม่ือใด และอย่างไร ไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณา
การผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และยงัสอดคลอ้งกบัรัศมี ตูจิ้นดา (2557, 
บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวดัสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวม มีการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในระดบั
ปฏิบติัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลกัสูตร รองลงมา คือ ดา้น บุคลากร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
 (4)  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ ครูผูดู้แลเด็กมีการออกเยี่ยมบา้นของเด็กเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ รองลงมาคือมีการประชุมช้ีแจงและปฐมนิเทศผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจดัการเรียนการสอน มีการน าปราชญ์
ชาวบา้น หรือผูท่ี้มีความรู้ในหน่วยงานมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการประชุมช้ีแจง และชกัชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารและช่วยเหลือในระหว่างด าเนินการ และล าดับสุดท้ายคือจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและชุมชน เก่ียวกบัการด าเนินงาน ทิศทางและแนวทางการปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิรัตน์ ทองวิจิตร (2553, น. 77) ท าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาล 
ต าบลเทพราช พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดัสารนิเทศดว้ยการ
รวบรวมเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ผูดู้แลเด็กควรมีบทบาทในการ
เช่ือมโยงให้บา้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ควรสร้างสัมพนัธ์
กบัชุมชนโดยการแจง้ผลการพฒันาการของเด็กเป็นประจ าทุกภาคเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกนกอร อุณาพรหม (2555, น. 86) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ืองการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดั
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า         
มีความเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ จดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูดู้แลเด็กกบัชุมชนและผูป้กครองในวนั
ส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัแม่ วนัเด็ก การส่งเสริมและการสนบัสนุนดา้นส่ือวสัดุ  อุปกรณ์ ทางการศึกษา
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จากชุมชนและอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กของผูป้กครองและชุมชนและสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเบญจพร อคันิจ (2553, น. 65) ท าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  พบว่าดา้นการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากชุมชนอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเห็นดว้ยกบัการท่ีจะจดัให้มีการประชุม
เพื่อช้ีแจง ท าความเขา้ใจ ร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้ชุมชนเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากประชาชน/ผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการ และผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราวุฒิ สีมารักษ ์(2553, 
น. 119) ซ่ึงได้ท าการวิจยัเร่ืองการด าเนินงานจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย ผลการวิจยั พบว่าดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั การด าเนินงานจัดการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเลย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1)  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน        
ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดั
การบริหารส่วนต าบลบา้นแหในดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พนักงาน
ส่วนทอ้งถ่ิน และครูผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมืองจงัหวดัอ่างทอง 
ควรมีการปรับปรุงในดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริม
พฒันาการเด็ก โครงการกิจกรรมพฒันาต่าง ๆ การสนบัสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พฒันาการของเด็กให้ผูป้กครองและชุมชนทราบ การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเล็กมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้ครอบครัว 
ชุมชน ท้องถ่ินทราบอย่างทั่วถึง อาจจะมีการร่วมกันพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ี และร่วม
สอดส่องดูแลความปลอดภยัและทรัพยสิ์นภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอนัจะส่งผลไปถึงพฒันาการ
บริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ดียิ่งขึ้น สามารถท่ีจะลดอุปสรรคหรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น     
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยการร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย  
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2)  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้น อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าขอ้อ่ืน ๆ คือ มีการสรร
หาพนักงานจา้งปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน เช่น ธุรการ การเงิน พัสดุ ภารโรง มีการปฏิบติัอยู่ในระดับปาน
กลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหอ าเภอ
เมือง จงัหวดัอ่างทอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาในดา้นน้ี เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีธุรการ 
การเงิน พสัดุ งบประมาณ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรฐานท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดและการจา้งภารโรงมาปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   ซ่ึง
ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแห ไม่มีการจา้งภารโรงมาท าความ
สะอาดเน่ืองจากงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากดั ประกอบกับปัจจุบนัครูผูดู้แลเด็กท าหน้าท่ีในการท า
ความสะอาด ดูแลอาคารส านักงานสถานท่ีและทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได ้และปลอดภยั
ส าหรับเด็กเล็ก ท าให้ครูผู ้ดูแลเด็กต้องมีภาระเพิ่มขึ้ นจากการจัดการเรียนการสอน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ งานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในด้านของเวลาในการ
เตรียมการเรียนการสอน การเตรียมส่ือ การจดัประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กในแต่ละวนั ดงันั้น  
จึงควรมีการสรรหาพนกังานจา้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน เช่น ธุรการ การเงิน พสัดุ ภารโรง มาปฏิบติัหนา้ท่ี
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดว้ย 

3) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นแห อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ดา้น อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยเป็นล าดบัรองจากขอ้สุดทา้ย
คือ การสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิและสวสัดิการของครูผูดู้แลเด็กเป็นไปตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน แต่นอกเหนือจากน้ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเล็งเห็นความส าคญัของ
ครูผูดู้แลเด็ก และบุคลากรในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ยท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความขยนั เสียสละ และมีระเบียบ
วินัย เป็นตัวอย่างท่ีดีในกับพนักงานในด้านต่าง ๆ ผูบ้ริหารอาจมีการให้รางวลัประจ าเดือน 
นอกเหนือจากสิทธิท่ีควรจะได้รับ เช่น พนักงานดีเด่นประจ าเดือนในเร่ืองของการมาท างานเช้า 
พนักงานท่ีมีความสามารถพิเศษ พนักงานท่ีท าประโยชน์ให้กบัองค์กร ครูผูดู้แลเด็กท่ีเป็นขวญัใจ
ของผูป้กครอง เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิง่ขึ้น 
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5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1)  ควรศึกษาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสังกดัอ่ืน ๆ 
2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของไทยและของ

ต่างประเทศ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้พบมาพฒันาการบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอยู่
ในระดบัสากล 

3)  ควรศึกษา และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในระดบัท่ีใหญ่ขึ้น และในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
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แนวทางการบริหารจัดการอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออกก าลงักาย (อสก.)  
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา 

 
สาริณี  สว่างภพ14 

 

บทคัดย่อ 
 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 

(อสก.)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อจดัท าแนว
ทางการบริหารการจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ดา้นการออกก าลงักาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อพฒันากระบวนการบริหารจดัการ
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจงัหวดั
นครราชสีมา  สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดมี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ซ่ึงในสถานการณ์
ปัจจุบนัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ระลอก
ใหม่ขึ้น การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงอยู่ในขอ้จ ากดัตามนโยบายของรัฐบาล และสถาบนับณัฑิต
พฒันาบริหารศาสตร์ ไดข้อความร่วมมือนกัศึกษาให้นกัศึกษาปฏิบติัตามมาตรการเก่ียวกบัการเฝ้า
ระวงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์
ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทางโทรศพัท์ การอัดคลิปเสียง การส่งข้อความสนทนาผ่านช่องทางกลุ่ม
ออนไลน์  โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มละ 3 
คน รวม 9 คน ประกอบด้วย 1) อาสาสมัครกีฬาและผู ้น าการออกก าลังกาย (อสก.) จังหวัด
นครราชสีมา  2) ประชาชน 3) ขา้ราชการ 

ผลการวิจยัพบว่า วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อเป็นแนวทางการบริหารการจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ด้านการออกก าลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสม) ควรไดรั้บการสนับสนุน 
เพิ่มจ านวนอาสาสมัครกีฬาและผู ้น าการออกก าลังกาย (อสก.)  ในจังหวดันครราชสีมา ให้

 
14 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
สุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง และสามารถเขา้ถึงกิจกรรมไดง้่ายขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุน ดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์การออก
ก าลงักาย และสร้างพื้นท่ีในการออกก าลงักายให้ไดม้าตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งน้ีอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า
การออกก าลงักาย (อสก.)  ตอ้งได้รับการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้โดยใช้หลกัสูตรจากกรมพล
ศึกษาซ่ึงจะมีการอบรมให้กบัวิทยากรก่อนจะน าการอบรมมาถ่ายทอดให้กบัอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากเจา้หน้าท่ีพลศึกษา
ประจ าอ าเภอ และจังหวดันครราชสีมาแล้ว ซ่ึงหัวใจส าคัญเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาดังกล่าวจะเป็น
ตัวแทนในการเช่ือมโยงการท างานในระดับภูมิภาคระดับจังหวดัลงไปสู่อ าเภอ ต าบล ชุ มชน 
หมู่บา้น ไดอ้ย่ามีประสิทธิภาพและยงัยืนได ้จะตอ้งปรับต าแหน่งเพื่อพฒันายกระดบัเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษาใหมี้อ านาจในการตดัสินใจในระดบัภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดีจะท าใหพ้ื้นท่ีมีการส่งเสริมกิจกรรม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อพฒันากระบวนการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา มีแผน
ระยะยาวของการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) โดยส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมาจะมีการเช่ือมโยงการประสานงาน
ตามนโยบายของกรมพลศึกษา โดยให้มีการต่อยอดจ านวนเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ
ออกก าลงักายท่ีมีอยู่เดิมให้เพิ่มจ านวนมากขึ้น มีการอบรมท่ีไดจ้ากกรมพลศึกษา โดยขอ้จ ากดัของ
จ านวนประชากรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดับ 2 ของประเทศ จึง
จ าเป็นตอ้งเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นหลกั ขององคก์รต่างๆในพื้นท่ีท่ีมีความสามารถน าองคค์วามรู้
เป็นผูน้ าการออกก าลงักายมาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย ให้มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแผน
กลยุทธ์มุ่งเป้ากลุ่มเครือข่ายไปท่ีกลุ่ม อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหรือ (อสม.) ซ่ึงเป็นผูน้ า
ชุมชนและมีความสามารถเป็นผูน้ าให้ความรู้กบัประชาชนอยูแ่ลว้โดยคดัเลือกกลุ่มน้ีจากคุณสมบติั
ท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเขา้มาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ
ออกก าลงักายหรือ (อสก.) โดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ในขณะน้ีได้มีขอ้สั่งการจากกรมพลศึกษาให้ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา มอบหมายให้ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา ประสานงาน
เจา้หน้าท่ีพลศึกษาประจ าจงัหวดัและอ าเภอในพื้นท่ีในการประสานหน่วยงานสาธารณสุขและท่ี
เก่ียวขอ้งในการคดัเลือก อสม.ท่ีมีคุณสมบติัเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย (อสก) หมู่บา้นละ 1 คน ในอนาคตมีความคาดหวงัวา่จะไดมี้บุคลากรอาสาสมคัรกีฬาและ
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ผูน้ าการออกก าลงักายจ านวนมากขึ้นและบุคลากรท่ีผา่นการคดัเลือกมาจะเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพเขา้ถึง
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงครอบคลุมทุกพื้นท่ีทุกหมู่บา้น และควรมีการเพิ่มจุดบริการในรูปแบบการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยสามารถท่ีจะเลือกหัวขอ้ท่ีสนใจได้และเม่ือเรียนจบก็จะมีเกียรติบตัรรับรอง
พื้นท่ีจะน าไปเผยแพร่ต่อในชุมชนได้รวมทั้งอาจจะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับ
อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บา้นของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และการพฒันาอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีจะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีพลศึกษา ในการเช่ือมโยงแนว
ทางการท างานไดอ้ย่างชดัเจนการท างานของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) จึง
จะมีความเขม้แข็ง และมีความตอ้งการอยากเขา้ร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีการพฒันาการบริหารทรัพยากร
มนุษยส์ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนระยะยาวเป้าหมาย ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
รวมถึงเนน้การพฒันาทางเลือกและภาระตดัสินใจในการรับฟังขอ้มูลปัญหาจากผูป้ฏิบติังานจริงมา
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 

 
ค าส าคัญ: อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย, การบริการจดัการ 
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1. บทน า 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
การจะพฒันาประเทศชาติให้เจริญได้ประชากรในประเทศต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน

ร่างกาย และจิตใจ รัฐบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรดา้นการออกก าลงักาย และกีฬาให้มีคุณภาพหรือการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน
ทัว่ไปเก่ียวกบัความส าคญัของการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้ประชากร
ไทยมีค่านิยมการออกก าลงักาย และมีความสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติไดต่้อไปดงันั้นแลว้ การมีสุขภาพท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยโ์ดยการพฒันาคุณภาพประชากรในประเทศให้เป็นผูมี้
คุณภาพ ประชากรจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพดีโดยท่ีพฤติกรรมการออกก าลงักายจะช่วย
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ซ่ึงการออกก าลงักายแต่ละชนิดจะมีรูปแบบ กระบวนการ และ
หลกัเกณฑแ์ตกต่างกนัไป แต่จากการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดการออกก าลงักาย ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากไม่มีเวลา สภาพร่างกายไม่เหมาะสม หรือไม่มีสถานท่ีออกก าลงักายหรือออกก าลงั
กายแบบผิดวิธีการท่ีประชาชนไม่ออกก าลงักายนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาในปัจจุบนั รัฐบาล
ไทยไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการกีฬา และออกก าลงักายท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพของทรัพยากร
บุคคลของประเทศ  ทั้งในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพท่ีดี ปลูกฝัง
ความมีน ้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 6) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนกัดา้นการออกก าลงักายและการกีฬาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ไดรั้บการศึกษาดา้นพลศึกษาท่ี
มีคุณภาพและ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมใหม้วลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬาเสริมสร้างการออกก าลงักายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ยุทธศาสตร์น้ีถือว่ามี
ความส าคญัส าหรับประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ี เพราะการออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬาจะท าใหสุ้ขภาพ
พลานามยัแข็งแรง ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใชป้ระโยชน์ในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยมีการสร้างโอกาสการเขา้ถึงกิจกรรมการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬา และมีการจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอยา่งทัว่ถึง รวมไปถึงการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีจิตสาธารณะ และพฒันาระบบอาสาสมคัรการ
กีฬาอยา่งทัว่ถึงจากครูพลศึกษาท่ีมีคุณภาพและจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ มีการออกก าลงักาย
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และเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานไดอ้ย่างถูกตอ้ง รู้กฎและกติกา มารยาท รวมถึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (ฉบบัท่ี 4) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมสนบัสนุนการออกก าลงักาย
กีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อตอ้งการเขา้มายกระดบักีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชนของประเทศ
ไทยซ่ึงตวัช้ีวดัหน่ึงคือการ เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรผูน้ าออกก าลงักายใหค้รบทุกหมู่บา้น 78,086 แห่ง 
และหวงัวา่จะมีคนท่ีสนใจหนัมาออกก าลงักายเพิ่มขึ้น เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง 
ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และลดปัญหาสังคม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2564) 

ดังนั้น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงเป็นตน้ของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา                     
จงัหวดันครราชสีมา เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการดา้นการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน นนัทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษาสุขภาพ การกีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา  และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเล่นกีฬา และออกก าลงักายอย่าง
ทั่วถึงรวมทั้ งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน รวมถึงกีฬาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงส่ิงส าคัญคือการสร้างบุคลากรขึ้นมา โดยเฉพาะในพื้นท่ีท้องถ่ินซ่ึงกระจายตัวทั่ว
ประเทศ ซ่ึงเน้นไปยงัพื้นท่ีทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมี
สุขภาพดี มีวินัย มีคุณธรรม และมีน ้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมและพฒันาการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อ
มวลชน นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพลศึกษา
ของชาติ” และค่านิยม “มอบความสุขให้มวลชน” ซ่ึงกรมพลศึกษามีบุคลากรด้านพลศึกษา คือ 
เจา้หน้าท่ีพลศึกษา (จพล.) ท่ีกระจายอยู่ตามอ าเภอและจงัหวดัทั้ง 76 จงัหวดั 878 อ าเภอ เพื่อเป็น
กุญแจส าคญัท่ีจะเช่ือมโยงใหภ้ารกิจการสร้างเครือข่ายการออกก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการ ของ
จงัหวดันครราชสีมา โดยบูรณาการกบัทุกภาคส่วนในระดบัชุมชนเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน การออก
ก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการส าหรับประชาชนให้ครอบคลุมในทุกชุมชน ทอ้งถ่ินโดยเจา้หน้าท่ี
พลศึกษา ท่ีมีอยู่ประจ าทุกอ าเภอและอาสาสมคัรกีฬาทัว่ประเทศเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน 
ดงันั้น ความส าเร็จของภารกิจการด าเนินงานจะเกิดผลไดดี้ตอ้งไดรั้บความร่วมมือกบัภาคประชาชน
ท่ีอยู่ในภูมิภาคท่ีต้องท างานร่วมกับอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย (อสก.) ท่ีเป็น
บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีและภารกิจท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและให้ความรู้ดา้นการออกก าลงักายรวมถึงตอ้ง
ร่วมจดักิจกรรมต่างๆ กบัประชาชน ชุมชน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2563) 

เป้าหมายในการท างานวิจยัคร้ังน้ีเพื่อจะศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ให้เป็นกลไกการขบัเคล่ือนและตอบสนองการด าเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2560-2564) ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
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หวงัว่าจะมีประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา มีความรู้ความสามารถในการออกก าลงักาย เล่นกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไดอ้ย่างถูกวิธี มีความต่ืนตวั สนใจ ใส่ใจการออกก าลงักาย
เพิ่มขึ้น และประชาชนมีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และลดปัญหา
สังคมดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและสุขภาพจิตใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2564) 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากรของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา และทราบถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจยั และองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นกลไกส าคญัในการน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ต่อไป   
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า

การออกก าลังกาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา เพื่อให้
ครอบคลุมการท างาน ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

1) เพื่อจดัท าแนวทางการบริหารการจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กาย (อสก.) ดา้นการออกก าลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมา 

2) เพื่อพฒันากระบวนการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมา 
 

3.  วิธีในการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนความคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางผูศึ้กษาไดก้ าหนดปัจจยั
ท่ีสนับสนุนต่อแนวทางการบริหารจัดการอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย (อสก.)                
ในการค้นควา้อิสระคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ และมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั พร้อมทั้งไดก้ าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ดว้ยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการ
วิจยัเชิงเอกสารโดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการ
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องคก์าร และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาขอ้ความคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบันัย
ของแนวความคิดในทางปรัชญา ความหมาย และกระบวนการเก่ียวขอ้ง 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษาโดยวิธีการเจาะจงเป็นบุคคลส าคญั 
(Key Informants) ท่ีสาสมารถใหข้อ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย ในจงัหวดันครราชสีมา ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบถึงนัยของแนวความคิดและ
ทรรศนะทางดา้นกระบวนการหรือกลไกเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานของอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย (อกส.) ทรรศนะทางดา้นต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง อนัเป็นการเลือกตวัอย่างท่ี
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกตวัอยา่งดว้ยตนเองเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกระบวนวิธีการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงักล่าว มาด าเนินการประมวลผลขอ้มูลอนัน าไปสู่ขอ้คน้พบ
ต่อไป ส าหรับกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คร้ังน้ี ไดก้ าหนดบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องและเป็นผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key-informant) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 ราย โดยตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1)  กลุ่ม (อสก.) : เป็นผูท่ี้เคยผา่นการอบรมอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กายและปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย (อสก.) ในเขตพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา  

2)  กลุ่มขา้ราชการ :  เป็นผูท่ี้เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบงานเก่ียวกับการบริหาร
จดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

3)  ประชาชน : ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยร่วมกิจกรรมกบัอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย (อสก.)  

ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา อนัมีหลกัเกณฑ์ประการส าคญัในการพิจารณาคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณลกัษณะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

2)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณลกัษณะเป็นบุคคลท่ีมีการแสดงตนหรือมีการปฎิสัมพนัธ์
กบัภาคประชาสังคมโดยทัว่ไป อนัเป็นบุคคลท่ีภาคประชาสังคมโดยทัว่ไปให้การยอมรับในการ
แสดงบทบาททางดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย 

3)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณลกัษณะในการเป็นผูน้ าทางความคิดโดยเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถหรือคุณลกัษณะในการโนม้นา้วหรือชกัจูงให้บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายในมิติ
ต่าง ๆ มีความคิดเห็นหรือทรรศนะท่ีคลอ้ยตามการโนม้นา้วหรือชกัจูงของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
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เร่ืองเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ หรือการท างานของอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักายรวมทั้ง เป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสามารถเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง
ทางความคิดระหว่างกลุ่มคนในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงกบักลุ่มคนในสังคมกลุ่มอ่ืน  ๆ รวมถึงการ
เช่ือมโยงทางความคิดระหวา่งกลุ่มคนในทุกภาคส่วนของสังคมดว้ย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้การออกแบบการวิจัย  (Research Design) หรือ การสร้างแบบสัมภาษณ์  
ส าหรับน าไปใชใ้นกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบช้ีน า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ท่ีมีแบบหรือ
ลักษณะท่ีไม่ เป็นมาตรฐาน  ทั้ ง น้ี  ได้มีการก าหนดให้น าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมาด าเนิน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนในเชิงเน้ือหาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ในการก าหนดโครงสร้างของขอ้ค าถาม นั้น  
 การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 3 คน ประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ โดยการ
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายจากอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย (อสก.) ในจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 3 คน และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 3 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth 
Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของขอ้ค าถามลกัษณะปลายเปิด โดยในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมี
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ การบนัทึกการ
สัมภาษณ์ ทั้งน้ีจะมีการนดัหมายการสัมภาษณ์ก่อนล่วงหนา้ เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
โดยมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์ขั้นเร่ิมสัมภาษณ์  ผูศึ้กษาได้แนะน าตัวต่อผูใ้ห้สัมภาษณ์ ระบุ
วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตการบนัทึกเสียง เม่ือสัมภาษณ์เสร็จตรวจสอบประเด็น
สัมภาษณ์ว่า ครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ กล่าวค าขอบคุณ หลงัจากการสัมภาษณ์
แลว้ผูว้ิจยับนัทึกผลการสัมภาษณ์ทนัที และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไวก้บั
บนัทึกการสัมภาษณ์ และมีการตรวจทุกคร้ัง 

หลงัจากเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์เรียบรอยแลว้ ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา 
และวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาและรวบรมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 รวมเป็นเวลา 5 เดือน เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได ้
และสอบถามหลาย ๆ คร้ังจนไดผ้ลเป็นขอ้สรุป และน ามาพรรณนาเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดส้รุปยืนยนั
จนไดข้อ้สรุป  
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4.  ผลการศึกษาวิจัย  
 

ผลการศึกษาสามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
วัตถุประสงค์ท่ี 1 เป็นแนวทางการบริหารการจัดการอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออกก าลัง

กาย (อสก.) ด้านการออกก าลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา   
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างของ

กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 3 คน ประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ โดยการร่วมกิจกรรมออกก าลงั
กายจากอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 3 คน 
และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 3 คน สามารถสรุปแนวทางการบริหาร
การจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ดา้นการออกก าลงักายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมา ไดด้งัน้ี 

1)  กลุ่มอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย (อสก.) ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) เน่ืองจากพื้นฐานนั้นไดช่ื้นชอบการออกก าลงักาย และชอบดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
เป็นอย่างดี ดงันั้นแรงจูงใจในการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) 
เพื่อความตอ้งการเขา้ร่วมอบรมความรู้เก่ียวกบัสุขภาพจากกรมพลศึกษาเก่ียวกบัความรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งและจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเล่นกีฬาออกก าลงักายและกิจกรรมนันทนาการให้ทราบและเขา้ร่วมในการ
จดักิจกรรมของกรมพลศึกษา และตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นอกจากนั้น
ตอ้งการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรม เช่น ขอ้มูลการท างานตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ผ่านเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจัลหวดั
นครราชสีมาและเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ นอกจากนั้นยงัมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนกบัหมูบา้น สถานท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะมีส่วนร่วมได้ ในการท ากิจกรรม
หรือส่งเสริมสุขภาพ เป็นการถ่ายทอดขอ้มูล สร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัคนในชุมชน และช่วย
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น ทั้งน้ี ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการการ
แก้ไขปัญหาในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยควรมีงบประมาณสนบัสนุนในการจดัอบรม เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า
การออกก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชน นอกจากนั้นควรไดรั้บการสนับสนุนดา้นงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อเป็น
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การส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง และสามารถเขา้ถึง
กิจกรรมไดง้่ายขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

2)  กลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมสุขภาพ โดยการร่วมกิจกรรมออกก าลงักาย
จากอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในจงัหวดันครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า การร่วมกิจกรรมออกก าลงักายจากอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ใน
จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากเป็นคนรักสุขภาพ และอยากมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลจากการเจ็บป่วย เม่ือมีกิจกรรมการออกก าลงักายของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) จดัขึ้น จึงอยากเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักาย เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ท าให้
ชุมชนไดเ้ล่นกีฬาและออกก าลงักายในพื้นท่ี และมีการตรวจสุขภาพวดัความดนัตรวจร่างกายอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจ โภชนาการกิน และการดูแลรักษาสุขภาพให้กบั
คนในชุมชน จึงเห็นว่าการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กาย (อสก.) เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทั้งน้ีไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการการ
แก้ไขปัญหาในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในจงัหวดั
นครราชสีมา โดยมีความเห็นวา่ควรใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนอุปกรณ์การออกก าลงักายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสร้างพื้นท่ีในการออกก าลงักายใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ขึ้น  

3)  กลุ่มขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ 
พบวา่ แนวทางการการแกไ้ขปัญหาในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) ในจงัหวดันครราชสีมา ควรจดัสรรงบประมาณโครงการให้เพียงพอ และเหมาะสม โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู ้น าการออกก าลังกาย  ในจังหวดั
นครราชสีมา ให้ครบคลุมทุกพื้นท่ี โดยใช้หลักสูตรจากกรมพลศึกษาซ่ึงจะมีการอบรมให้กับ
วิทยากรก่อน จะน าการอบรมมาถ่ายทอดให้กบั อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) 
ในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากเจา้หน้าท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ และเจา้หนา้ท่ี
พลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมาแลว้ เขา้รับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนั้นควรมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาประจ า
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา และเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ โดย
บูรณาการกบัเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย ซ่ึงกรมพลศึกษาไดรั้บผิดชอบ
บุคลากรเหล่าน้ีโดยตรง  โดยให้มีการพฒันาให้บุคลากรเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมาและประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ ซ่ึงเป็นตวัแทนเช่ือมโยงการ
ท างานในระดบัส่วนกลาง ระดบัภูมิภาค จงัหวดัลงไปสู่อ าเภอ ต าบล ชุมชน หมู่บา้นนั้น ไดมี้ขวญั
ก าลงัใจในการท างานและส่งเสริมใหมี้ศกัยภาพในดา้นต าแหน่งงานเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาเป็น
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ลูกจา้งเหมาบริการ ยงัไม่เขา้สู่ระบบพนกังานราชการหรือขา้ราชการ เพราะมีผลในการตดัสินใจใน
ระดับภูมิภาค เช่นการบริหารงบประมาณโครงการซ่ึงท าอยู่แลว้แต่สามารถด าเนินการในระดบั
ลูกจา้งเหมาบริการ มีผลในการส่งต่อสู่กลุ่มเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายใน
พื้นท่ีเพื่อการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั้นตอ้งมีบุคลากรในระดบัภูมิภาคท่ี
มีองคค์วามรู้และมีมาตรฐานในการท่ีจะส่งต่อและมีอ านาจในการตดัสินใจในระดบัภูมิภาคไดเ้ป็น
อยา่งดีจะท าใหพ้ื้นท่ีมีการส่งเสริมกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือพฒันากระบวนการบริหารจัดการอาสาสมัครกฬีาและผู้น าการออก
ก าลงักาย (อสก.) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างของ
ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปแผนพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ ออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ใน
จงัหวดันครราชสีมา ไดด้งัน้ี 

1)  แผนระยะยาวของการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  
  เน่ืองจากการท างานในส่วนภูมิภาค หรือในระดบัจงัหวดันครราชสีมา ส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุน
การท างานของอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกาย ซ่ึงเป็นเครือข่ายของกรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามนโยบาย และแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา โดยสนับสนุนให้มีอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกายท่ีมีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือให้การดูแลการออกก าลงักายและเล่นกีฬาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดันครราชสีมา ได้มอบหมายให้ผมในฐานะผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวข้องประสานงาน
ร่วมกบัจงัหวดันครราชสีมา และกรมพลศึกษา จดัให้มีการอบรมอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลังกายขึ้นในพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา เพื่อให้ผูท่ี้มีใจรักในการออกก าลังกายท่ีเข้ามาเป็น
เครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย ในจงัหวดันครราชสีมา ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
ทกัษะ วิธีการในเป็นผูน้ าการส่งเสริมการออกก าลงักายอย่างถูกตอ้ง ให้กบัประชาชนในพื้นท่ี โดย
เครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายจะมีการประสานงานการท ากิจกรรมร่วมกับ
เจา้หน้าท่ีพลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครราชสีมา และเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษาประจ าอ าเภอ ซ่ึงเป็นบุคลากรของกรมพลศึกษา ท่ีประจ าอยู่ส่วนภูมิภาค ซ่ึงการท างานของ
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อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายจะไดรั้บการประสานงานนโยบาย แนวทาง ในการจดั
กิจกรรม จากเจา้หนา้ท่ีพลศึกษา เพื่อไปส่งเสริม หรือร่วมกิจกรรมในพื้นท่ีในการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลงักาย โดยจะมีเจา้หน้าท่ีพลศึกษาคอยเป็นพี่เล้ียงให้กบัอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย ซ่ึงตอ้งมีการรายงานขอ้มูลการเคล่ือนไหวของการจดักิจกรรมในพื้นท่ีให้กรมพลศึกษา
ทราบ เพื่อทราบขอ้มูลในระดบัล่าง คือระดบัชุมชน ส่งต่อขอ้มูลมาในระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั
รายงานไปยงัส่วนกลางระดบักรมพลศึกษา และระดบักระทรวง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
การท างานจึงมีส่วนเช่ือมโยงกนั ซ่ึงอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายจะเป็นส่วนส าคญัใน
การช่วยบุคลากรภาครัฐในการทราบถึงความตอ้งการของประชาชน  
  แผนระยะยาว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครราชสีมา จะมีการ
เช่ือมโยงการประสานงานตามนโยบายของกรมพลศึกษา โดยให้มีการต่อยอดจ านวนเครือข่าย
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้พิ่มจ านวนมากขึ้น ในมาตรฐานการอบรมท่ี
ไดจ้ากกรมพลศึกษา โดยขอ้จ ากดัของจ านวนประชากรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นหลกั ขององคก์รต่าง ๆ ใน
พื้นท่ีท่ีมีความสามารถน าองคค์วามรู้เป็นผูน้ าการออกก าลงักายมาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย  
  นอกจากนั้นการวางแผนระยะยาวท่ีจะขยายจ านวน อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ 
ออกก าลงักาย (อสก.)  ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามนโยบายของกรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแผนกลยุทธ์มุ่งเป้ากลุ่มเครือข่ายไปท่ีกลุ่ม อาสาสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นหรือ (อสม.) ซ่ึงเป็นผูน้ าชุมชนและมีความสามารถเป็นผูน้ าให้ความรู้กบัประชาชนอยู่แลว้
โดยคดัเลือกกลุ่มน้ีจากคุณสมบติัท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเขา้มาเป็น
เครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ หรือ (อสก.) โดยมีการบูรณาการร่วมกนั
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในขณะน้ีไดมี้ขอ้สั่งการจาก
กรมพลศึกษาให้ด าเนินการในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา มอบหมายให้ส านกังานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดันครราชสีมา ประสานงานเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอในพื้นท่ีในการประสาน
หน่วยงานสาธารณสุขและท่ีเก่ียวข้องในการคัดเลือก อสม.ท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก) หมู่บา้นละ 1 คน ในอนาคตมีความคาดหวงัว่าจะ
ได้มีบุคลากรอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกายจ านวนมากขึ้นและบุคลากรท่ีผ่านการ
คดัเลือกมาจะเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงครอบคลุมทุกพื้นท่ีทุกหมู่บา้น 

  ทั้งน้ีการวางแผนระยะยาวควรมีการเพิ่มจุดบริการในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์
โดยสามารถท่ีจะเลือกหัวข้อท่ีสนใจได้และเม่ือเรียนจบก็จะมีเกียรติบัตรรับรองพื้นท่ีจะน าไป
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เผยแพร่ต่อในชุมชนไดร้วมทั้งอาจจะมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้กบัอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บา้นของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  2)  การพฒันาทางเลือกในการปฏิบติังานและการตดัสินใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยทุธ์มุ่งเนน้การพฒันาทางเลือก การท างานของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายใน
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
  การพฒันาทางเลือกในการปฏิบติังานอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย
ในจงัหวดันครราชสีมา โดยไดด้ าเนินการคดัเลือกจากกลุ่มผูน้ าชุมชน เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ซ่ึงมีพื้นฐานความรู้ด้านสุขภาพอยู่แลว้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ต่าง ๆ โดยมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในชุมชน สามารถน าพา ช้ีน า 
ท าให้เกิดแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มการให้ความรู้
พื้นฐาน ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตประชากรของจงัหวดันครราชสีมาทุกคน จะมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในประโยชน์ของการออกก าลงักายตามแนวคิดท่ีอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายให้
ความรู้ไดดี้ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีตอ้งมี
บุคลากรหน่วยงานของรัฐท่ีก ากับติดตามและเป็นพี่เล้ียงในการท างานซ่ึงทางกรมพลศึกษาได้
มอบหมายนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา และประจ าอ าเภอทุกอ าเภอรับผิดชอบประสานงานและมีการรายงานขอ้มูลข่าวสารท า
กิจกรรมร่วมกบั อสก. เป็นประจ าทุกเดือนทั้งน้ียงัมีแผนในการท่ีจะขอรับการสนบัสนุนจากกรมพล
ศึกษาให้มีการจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู ้น าการออกก าลังกาย (อสก.) ในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา หลงัจากท่ีมีการคดัเลือกกลุ่ม อสม. เขา้มาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ
ออกก าลงักาย (อสก)  แลว้ จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อท าความเขา้ใจในการปฏิบติังานและการ
ให้องค์ความรู้เพื่อไปถ่ายทอดประชาชนในพื้นท่ี และจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัเจา้หน้าท่ีพลศึกษา
ประจ าอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาในการเขา้ไปประสานงานและการติดตามการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมโดยการน านโยบายโครงการต่าง ๆ ท่ีกรมพล
ศึกษาส่งมาใหใ้นระดบัจงัหวดัไปปฏิบติักิจกรรมในระดบัอ าเภอลงสู่ทอ้งถ่ินชุมชนนั้น หวัใจส าคญั
ท่ีจะพฒันา อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีไดดี้จะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษา ในการเช่ือมโยงแนวทางการท างานไดอ้ย่างชดัเจนการท างานของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า
การออกก าลงักาย (อสก.) จึงจะมีความเขม้แข็ง และมีความตอ้งการอยากเขา้ร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีการ
พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยส์ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนระยะยาวเป้าหมาย ควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเน้นการพฒันาทางเลือกและภาระตดัสินใจในการรับฟังข้อมูล
ปัญหาจากผูป้ฏิบติังานจริงมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
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  3)  การวางแผนการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  มีการจดัอบรมอย่างต่อเน่ืองให้ครบทุกหมู่บา้นทัว่ประเทศโดยจะมีเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษาเป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นตวักลางระหวา่งจงัหวดักบักรมพลศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บมอบนโยบาย
ว่าจะมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทุกวิทยาเขตในการจัดอบรม 
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้
หลกัสูตรเดียวกนั นอกจากนั้นยงัไดมี้การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า
การออกก าลงักาย (อสก) โดยเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
นครราชสีมา และประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ ในแต่ละปีไดมี้การอบรมบุคลากรและเครือข่ายเพื่อพฒันา
ศักยภาพกีฬาและนันทนาการในพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา เพื่อให้มีการปฏิสัมพนัธ์และมีการ
แลกเปล่ียนความคิดในการท างานระหว่างเจา้หน้าท่ีพลศึกษากบัอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา และกรมพลศึกษายงัมีแผนในการพฒันาจดัอบรมให้
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาเพื่อส่งต่อเครือข่ายอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย  
(อสก.) จะไดน้ าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
  4)  การประเมินประสิทธิภาพของการท างานแบบระบบทีมของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ 
  การประเมินประสิทธิภาพของการท างานแบบระบบทีมของพนกังานระดบัปฏิบติั
ไม่ไดป้ฏิบติัการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน เน่ืองจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย
ส านักปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีการประเมินบุคลากรเป็นรายบุคคล ซ่ึงในส่วนเร่ือง
ของบุคลากรเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เป็นโครงการท่ีเร่ิมใหม่
โดยกรมพลศึกษา และบรรจุลงในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พศ.2560-2564) ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา โดย
สนับสนุนให้มีอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายท่ีมีความพร้อมในการช่วยเหลือให้การ
ดูแลการออกก าลงักายและเล่นกีฬาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ยงัไม่ไดมี้การก าหนดรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพ อยา่งชดัเจนดว้ยเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามการประเมินในปัจจุบนัน้ีได้
ใช้ดุลพินิจในการประเมินบริหารจัดการจากการท างานแบบระบบทีมในหน่วยงานเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการบริหารงานบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ภารกิจงานส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพการท างาน ไดแ้ก่ 1) การท างานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้2) การ
แบ่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายว่าแต่ละหนา้ท่ีท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพของตนเองหรือไม่ 3) การท างาน
เป็นทีมแบบการบูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วม 4) มีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ร่วมกนั
ในองคก์ร และ 5) มีการสรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคใ์นการท างานร่วมกนัในองคก์ร 
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  5)  การกระจายอ านาจของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  มอบหมายการตดัสินใจให้พนกังานระดบัปฏิบติัการ และบุคลากร ยงัไม่มีการให้
อ านาจในการตดัสินใจโดยเด็ดขาดท่ีชดัเจน ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นการท างานท่ีเช่ือมโยงกบัอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) ตามนโยบาย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ซ่ึงไดม้อบหมายภารกิจให้เจา้หน้าท่ีพลศึกษาประจ าส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั 
และประจ าอ าเภอเป็นผูป้ระสานงานนั้น ไม่ใช่ขา้ราชการ เป็นต าแหน่งลูกจ้างเหมาบริการตาม
โครงการของกรมพลศึกษา ซ่ึงมีกรอบการท างานเฉพาะในการจดัจา้ง จึงไม่สามารถมอบอ านาจการ
รับผิดชอบใดเกินกรอบไดเ้ลย 
  ในส่วนของการกระจายอ านาจงานไดค้  านึงถึงในกรอบภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 
และใช้ดุลพินิจดูจากความสามารถของบุคลากร แต่เม่ือมอบหมายให้ด าเนินการจะมีแผนในการ
รองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาเม่ือใหก้ารตดัสินใจไปแลว้เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงใน
การมอบหมายหรือการให้อ านาจส่วนใหญ่จะให้ในเร่ืองท่ีเขามีความช านาญเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี
มอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บนโยบายหรือไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้ริหาร ก็จะมีการแบ่ง
ภารกิจหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ของแต่ละคนในการรับผิดชอบด าเนินการ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ
ในเป้าหมายและวตัถุประสงค์เดียวกนั เม่ือเกิดปัญหาอุปสรรค์พิจารณาร่วมกนัในการมอบหมาย
บุคลากรท่ีมีความสามารถแกปั้ญหาเพื่อให้งานเกิดผลส าเร็จ เม่ือด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
ไดมี้การสรุปรายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

  6)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาสาสมคัร 
  ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย
หรือ (อสก.)  เน่ืองจากหน่วยงานเป็นระดบักรม สังกดักรมพลศึกษา กลุ่มพฒันานกับริหารจดัการ
กีฬาและนนัทนาการ และไดรั้บมอบหมายดูแลรับผิดชอบในการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) โดยตรง ซ่ึงในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการ
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) ตอ้งผ่านกลุ่มพฒันานกับริหารจดัการกีฬา
และนนัทนาการ โดยบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน ตั้งแต่ ผูบ้ริหารระดบักรม ผูอ้  านวยการกลุ่ม 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ท่ีอยู่ในกลุ่มงาน ซ่ึงจะมีภารกิจงานรับผิดชอบตามระดับความสามารถของ
บุคลากร ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ในการวางแผนงานต่าง ๆ ก่อนท่ีจะส่งต่อลงไปในระดบั
ภูมิภาค และระดบัจงัหวดั 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีสาสมารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารการจัดการอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออก
ก าลงักาย (อสก.) ด้านการออกก าลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา  

1)  ควรมีงบประมาณสนบัสนุนในการจดัอบรม เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีอยา่งเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชน 

2)  ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมสุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง และสามารถเขา้ถึงกิจกรรมได้
ง่ายขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ควรให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสร้างพื้นท่ีในการออกก าลงักายใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ขึ้น  

4)  ควรจดัการฝึกอบรมให้ความรู้โดยใช้หลกัสูตรจากกรมพลศึกษาซ่ึงจะมีการ
อบรมให้กบัวิทยากรก่อน จะน าการอบรมมาถ่ายทอดให้กบั อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กาย (อสก.) จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากเจา้หน้าท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ และ
จงัหวดันครราชสีมาแลว้ เขา้รับการอบรมอยา่งต่อเน่ือง  

5)  ควรมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีพลศึกษาหรือ
เครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย โดยให้มีการพฒันาให้บุคลากรเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทนเช่ือมโยงการท างานในระดบัภูมิภาคระดบัจงัหวดัลงไปสู่อ าเภอ ต าบล ชุมชน 
หมู่บา้นนั้น เพื่อการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั้นตอ้งมีบุคลากรในระดบั
ภูมิภาคท่ีมีองค์ความรู้และมีมาตรฐานในการท่ีจะส่งต่อและมีอ านาจในการตัดสินใจในระดับ
ภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดีจะท าใหพ้ื้นท่ีมีการส่งเสริมกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออก
ก าลงักาย (อสก.) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา 

1)  แผนระยะยาวของการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  
  แผนระยะยาว ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครราชสีมา จะมีการ
เช่ือมโยงการประสานงานตามนโยบายของกรมพลศึกษา โดยให้มีการต่อยอดจ านวนเครือข่าย
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อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้พิ่มจ านวนมากขึ้น ในมาตรฐานการอบรมท่ี
ไดจ้ากกรมพลศึกษา โดยขอ้จ ากดัของจ านวนประชากรในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นหลกั ขององคก์รต่างๆใน
พื้นท่ีท่ีมีความสามารถน าองคค์วามรู้เป็นผูน้ าการออกก าลงักายมาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย  
  การวางแผนระยะยาวท่ีจะขยายจ านวน อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ ออกก าลงักาย 
(อสก.)  ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามนโยบายของกรมพลศึกษากระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาแผนกลยุทธ์มุ่งเป้ากลุ่มเครือข่ายไปท่ีกลุ่ม อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหรือ (อส
ม.) ซ่ึงเป็นผูน้ าชุมชนและมีความสามารถเป็นผูน้ าใหค้วามรู้กบัประชาชนอยูแ่ลว้โดยคดัเลือกกลุ่มน้ี
จากคุณสมบติัท่ีตอ้งเป็นผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเขา้มาเป็นเครือข่ายอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ หรือ (อสก.) โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในขณะน้ีได้มีขอ้สั่งการจากกรมพลศึกษาให้
ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา มอบหมายให้ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดั
นครราชสีมา ประสานงานเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าจงัหวดัและอ าเภอในพื้นท่ีในการประสาน
หน่วยงานสาธารณสุขและท่ีเก่ียวข้องในการคัดเลือก อสม.ท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก) หมู่บา้นละ 1 คน ในอนาคตมีความคาดหวงัว่าจะ
ได้มีบุคลากรอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลังกายจ านวนมากขึ้นและบุคลากรท่ีผ่านการ
คดัเลือกมาจะเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงครอบคลุมทุกพื้นท่ีทุกหมู่บา้น 

  ทั้งน้ีการวางแผนระยะยาวควรมีการเพิ่มจุดบริการในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์
โดยสามารถท่ีจะเลือกหัวข้อท่ีสนใจได้และเม่ือเรียนจบก็จะมีเกียรติบัตรรับรองพื้นท่ีจะน าไป
เผยแพร่ต่อในชุมชนไดร้วมทั้งอาจจะมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้กบัอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บา้นของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  2)  การพฒันาทางเลือกในการปฏิบติังานและการตดัสินใจการบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงกลยุทธ์มุ่งเนน้การพฒันาทางเลือก การท างานของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กายในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
  การพฒันาทางเลือกในการปฏิบติังานอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย
ในจงัหวดันครราชสีมา โดยไดด้ าเนินการคดัเลือกจากกลุ่มผูน้ าชุมชน เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ซ่ึงมีพื้นฐานความรู้ด้านสุขภาพอยู่แลว้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ต่าง ๆ โดยมีความสัมพนัธ์กบัประชากรในชุมชน สามารถน าพา ช้ีน า 
ท าให้เกิดแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มการให้ความรู้
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พื้นฐาน ซ่ึงคาดการณ์วา่ในอนาคตประชากรของจงัหวดันครราชสีมาทุกคน จะมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในประโยชน์ของการออกก าลงักายตามแนวคิดท่ีอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายให้
ความรู้ไดดี้ยิง่ขึ้น  
  การพฒันาอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีจะตอ้งมี
เจา้หน้าท่ีพลศึกษาในการเช่ือมโยงแนวทางการท างานได้อย่างชดัเจนการท างานของอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) จึงจะมีความเขม้แข็ง และมีความตอ้งการอยากเข้าร่วม
เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยส์ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนระยะ
ยาวเป้าหมาย ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงเนน้การพฒันาทางเลือกและภาระตดัสินใจใน
การรับฟังขอ้มูลปัญหาจากผูป้ฏิบติังานจริงมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
  3)  การวางแผนการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  มีการจดัอบรมอย่างต่อเน่ืองให้ครบทุกหมู่บา้นทัว่ประเทศโดยจะมีเจา้หน้าท่ีพกั
ศึกษาเป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นตวักลางระหว่างกบักรมพลศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บมอบนโยบายว่าจะมี
การสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทุกวิทยาเขตในการจดัอบรม อาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้หลกัสูตร
เดียวกนั นอกจากนั้นยงัไดมี้การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออก
ก าลงักาย (อสก) โดยเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาจงัหวดันครราชสีมา และอ าเภอ ในแต่ละปีไดมี้การอบรม
บุคลากรและเครือข่ายเพื่อพฒันาศกัยภาพกีฬาและนนัทนาการในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา เพื่อให้
มีการปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปล่ียนความคิดในการท างานระหว่างเจ้าหน้าท่ีพลศึกษากับ
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา และกรมพลศึกษายงัมี
แผนในการพฒันาจดัอบรมให้ความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีพลศึกษาเพื่อส่งต่อเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) จะไดน้ าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
  4)  การประเมินประสิทธิภาพของการท างานแบบระบบทีมของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ 
  การประเมินประสิทธิภาพของการท างานแบบระบบทีมของพนกังานระดบัปฏิบติั
ไม่ไดป้ฏิบติัการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน เน่ืองจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย
ส านักปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีการประเมินบุคลากรเป็นรายบุคคล ซ่ึงในส่วนเร่ือง
ของบุคลากรเครือข่ายอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เป็นโครงการท่ีเร่ิมใหม่
โดยกรมพลศึกษา และบรรจุลงในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พศ. 2560-2564) ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา โดย
สนับสนุนให้มีอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายท่ีมีความพร้อมในการช่วยเหลือให้การ
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ดูแลการออกก าลงักายและเล่นกีฬาของชุมชนในทอ้งถ่ิน ยงัไม่ไดมี้การก าหนดรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพ อยา่งชดัเจนดว้ยเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามการประเมินในปัจจุบนัน้ีได้
ใช้ดุลพินิจในการประเมินบริหารจัดการจากการท างานแบบระบบทีมในหน่วยงานเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการบริหารงานบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ภารกิจงานส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพการท างาน ไดแ้ก่ 1) การท างานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้2) การ
แบ่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายว่าแต่ละหนา้ท่ีท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพของตนเองหรือไม่ 3) การท างาน
เป็นทีมแบบการ บูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วม 4) มีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ร่วมกนั
ในองคก์ร และ 5) มีการสรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคใ์นการท างานร่วมกนัในองคก์ร 
  5)  การกระจายอ านาจของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  มอบหมายการตดัสินใจให้พนกังานระดบัปฏิบติัการ  และบุคลากร ยงัไม่มีการให้
อ านาจในการตดัสินใจโดยเด็ดขาดท่ีชดัเจน ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นการท างานท่ีเช่ือมโยงกบัอาสาสมคัร
กีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) ตามนโยบาย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ซ่ึงได้มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจ าจังหวัด และประจ าอ าเภอเป็นผู ้
ประสานงานนั้น ไม่ใช่ขา้ราชการ เป็นต าแหน่งลูกจา้งเหมาบริการตามโครงการของกรมพลศึกษา 
ซ่ึงมีกรอบการท างานเฉพาะในการจดัจา้ง จึงไม่สามารถมอบอ านาจการรับผิดชอบใดเกินกรอบได้
เลย 
  การกระจายอ านาจงานไดค้  านึงถึงในกรอบภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ และใชดุ้ลพินิจ
ดูจากความสามารถของบุคลากร แต่เม่ือมอบหมายให้ด าเนินการจะมีแผนในการรองรับปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาเม่ือให้การตดัสินใจไปแลว้เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงในการมอบหมาย
หรือการให้อ านาจส่วนใหญ่จะให้ในเร่ืองท่ีเขามีความช านาญเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมอบหมายเป็น
อยา่งดี ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บนโยบายหรือไดรั้บมอบหมายงานจากผูบ้ริหาร ก็จะมีการแบ่งภารกิจหนา้ท่ีใน
การด าเนินงาน ของแต่ละคนในการรับผิดชอบด าเนินการ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์เดียวกัน เม่ือเกิดปัญหาอุปสรรค์พิจารณาร่วมกันในการมอบหมายบุคลากรท่ีมี
ความสามารถแกปั้ญหาเพื่อให้งานเกิดผลส าเร็จ เม่ือด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดมี้การสรุป
รายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

  6)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาสาสมคัร 
  ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย
หรือ (อสก.)  เน่ืองจากหน่วยงานเป็นระดบักรม สังกดักรมพลศึกษา กลุ่มพฒันานกับริหารจดัการ
กีฬาและนนัทนาการ และไดรั้บมอบหมายดูแลรับผิดชอบในการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) โดยตรง ซ่ึงในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการ
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อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) ตอ้งผ่านกลุ่มพฒันานกับริหารจดัการกีฬา
และนนัทนาการ โดยบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน ตั้งแต่ ผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกลุ่ม ขา้ราชการ 
ลูกจา้ง ท่ีอยู่ในกลุ่มงาน ซ่ึงจะมีภารกิจงานรับผิดชอบตามระดบัความสามารถขอ้งบุคลากร ในการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในการวางแผนงานต่าง ๆ ก่อนท่ีจะส่งต่อลงไปในระดบัภูมิภาค และระดบั
จงัหวดั 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน 
จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

1)  ควรมีงบประมาณสนบัสนุนในการจดัอบรม เพิ่มจ านวนอาสาสมคัรกีฬาและ
ผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีอยา่งเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชน 

2)  ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมสุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทาง และสามารถเขา้ถึงกิจกรรมได้
ง่ายขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ควรให้หน่วยงานท่ี เก่ียวข้องสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายท่ี มี
ประสิทธิภาพ และสร้างพื้นท่ีในการออกก าลงักายใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ขึ้น  

4)  ควรจดัการฝึกอบรมให้ความรู้โดยใช้หลกัสูตรจากกรมพลศึกษาซ่ึงจะมีการ
อบรมให้กบัวิทยากรก่อน จะน าการอบรมมาถ่ายทอดให้กบั อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย 
(อสก.) จงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาประจ าอ าเภอ และจงัหวดั
นครราชสีมาแลว้ เขา้รับการอบรมอยา่งต่อเน่ือง  

5)  ควรมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีพลศึกษาหรือ
เครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย โดยให้มีการพฒันาให้บุคลากรเจา้หน้าท่ีพล
ศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทนเช่ือมโยงการท างานในระดบัภูมิภาคระดบัจงัหวดัลงไปสู่อ าเภอ ต าบล ชุมชน 
หมู่บา้นนั้น เพื่อการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั้นตอ้งมีบุคลากรในระดบั
ภูมิภาคท่ีมีองค์ความรู้และมีมาตรฐานในการท่ีจะส่งต่อและมีอ านาจในการตัดสินใจในระดับ
ภูมิภาคไดเ้ป็นอยา่งดีจะท าใหพ้ื้นท่ีมีการส่งเสริมกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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6)  การก าหนดแผนระยะยาว ควรมีการเช่ือมโยงการประสานงานตามนโยบาย
ของกรมพลศึกษา โดยใหมี้การต่อยอดจ านวนเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายท่ี
มีอยูเ่ดิมใหเ้พิ่มจ านวนมากขึ้น  

7)  ขยายจ านวนอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ ออกก าลงักาย (อสก.) ให้มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยให้อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหรือ (อสม.) เป็นคนใน
ชุมชนหมู่บา้นละ 1 คน และมีคุณสมบติัท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการ                 
ออกก าลังกาย (อสก) ซ่ึงเม่ือเป็นบุคคลในชุมชน จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทุกหมู่บา้น 

8)  ควรมีการเพิ่มจุดบริการในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยสามารถท่ีจะเลือก
หัวขอ้ท่ีสนใจได้และเม่ือเรียนจบก็จะมีเกียรติบตัรรับรองพื้นท่ีจะน าไปเผยแพร่ต่อในชุมชนได้
รวมทั้งอาจจะมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้กบัอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บา้นของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

9)  ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเน่ืองให้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศโดยจะมี
เจา้หน้าท่ีพกัศึกษาเป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นตวักลางระหว่างกบักรมพลศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บมอบ
นโยบายวา่จะมีการสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทุกวิทยาเขตในการจดัอบรม 
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้
หลกัสูตรเดียวกนั นอกจากนั้นยงัไดมี้การเช่ือมโยงการท างานของเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ า
การออกก าลงักาย (อสก) โดยเจา้หนา้ท่ีพลศึกษาจงัหวดันครราชสีมา และอ าเภอ ในแต่ละปีไดมี้การ
อบรมบุคลากรและเครือข่ายเพื่อพฒันาศกัยภาพกีฬาและนันทนาการในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
เพื่อให้มีการปฏิสัมพนัธ์และมีการแลกเปล่ียนความคิดในการท างานระหว่างเจา้หนา้ท่ีพลศึกษากบั
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.)  ในจงัหวดันครราชสีมา และกรมพลศึกษายงัมี
แผนในการพฒันาจดัอบรมให้ความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีพลศึกษาเพื่อส่งต่อเครือข่ายอาสาสมคัรกีฬา
และผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) จะไดน้ าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

10)  ควรมีการกระจายอ านาจงาน โดยค านึง ถึงภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ และ
ความสามารถของบุคลากร โดยมีการแบ่งภารกิจหน้าท่ีในการด าเนินงาน ของแต่ละคนในการ
รับผิดชอบด าเนินการ เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนั เม่ือเกิดปัญหา
อุปสรรค์พิจารณาร่วมกันในการมอบหมายบุคลากรท่ีมีความสามารถแก้ปัญหา เพื่อให้งานเกิด
ผลส าเร็จ เม่ือด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดมี้การสรุปรายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป  

11)  ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการ
ออกก าลงักายหรือ (อสก.)  เน่ืองจากหน่วยงานเป็นระดบักรม สังกดักรมพลศึกษา กลุ่มพฒันานัก
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บริหารจดัการกีฬาและนันทนาการ และไดรั้บมอบหมายดูแลรับผิดชอบในการบริหารจดัการงาน
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) โดยตรง ซ่ึงในทุกกระบวนการของการ
บริหารจัดการอาสาสมัครกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักายหรือ (อสก.) ต้องผ่านกลุ่มพฒันานัก
บริหารจดัการกีฬาและนันทนาการ โดยบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน ตั้งแต่ ผูอ้  านวยการกลุ่ม 
ขา้ราชการ ลูกจ้าง ท่ีอยู่ในกลุ่มงาน ซ่ึงจะมีภารกิจงานรับผิดชอบตามระดับความสาสมารถขอ้ง
บุคลากร ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในการวางแผนงานต่าง ๆ ก่อนท่ีจะส่งต่อลงไปในระดับ
ภูมิภาค และระดบัจงัหวดั 
 

7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1)  การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมาในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเฉพาะ
อาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ประชาชนท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมสุขภาพ โดยการร่วมกิจกรรมออกก าลงักายจากอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงั
กาย (อสก.) ในจงัหวดันครราชสีมา และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมาเท่านั้น ดงันั้น
ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรขยายการศึกษาไปยงัจังหวดัอ่ืน ๆ และภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

2)  ควรมีการศึกษาถึงประเด็นสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
แรงจูงใจในการท างานของอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน ในจงัหวดันครราชสีมา เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
บริหารจดัการอาสาสมคัรกีฬาและผูน้ าการออกก าลงักาย (อสก.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
ในจงัหวดันครราชสีมาใหค้รอบคลุมทุกมิติต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
หน่วยงาน กรณีศึกษา ที่ท าการปกครองอ าเภอปากช่อง  

จังหวดันครราชสีมา 
 

พิณชญา ปรัยนุ15 

 

บทคัดย่อ 
  

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีท าการปกครอง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยเป็นการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล
ส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกันได้แก่ เจ้าหน้าท่ีไม่เขา้ใจใน
นโยบายและทิศทางท าให้เกิดปัญหาเวลาลงมือปฏิบติั ปัจจยัส่วนบุคคลไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ี และมีความเห็นตรงกนัเร่ืองของต าแหน่งหน้าท่ีและเงินเดือนมีผลต่อการปฏิบติังาน 
ส าหรับการศึกษาเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ศึกษามาไม่ตรงกบัสายงานท่ีปฏิบติัอยู ่และอยากศึกษาเพิ่มเติม
ดว้ยหลกัสูตรอบรมระยะสั้น ระยะยาว 2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่ม
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน มีความคลา้ยคลึงกนัในการท่ีมีปัญหากบัผูร่้วมงานในการปฏิบติัหน้าท่ี
และไม่มีความสัมพนัธ์เวลาปฏิบติังาน ต่างฝ่ายต่างพยายามผลกัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและ
พยายามปฏิบติัภารกิจให้จบส้ิน และตอ้งการอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างความปลอดภยัขณะลงพื้นท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ี 3) ขอ้เสนอแนะนั้นเจา้หนา้ท่ีอยากใหมี้ความชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย วตัถุประสงค ์
รวมไปถึงแนวทางปฏิบติัและขอบเขตไปในทิศทางเดียวกนั อยากใหมี้การสร้างแรงจูงใจเช่น รางวลั
หรือการเพิ่มค่าตอบแทนตามความเหมาะสม มีการประสานงานและส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนั
มากขึ้น รวมไปถึงการยอมรับของประชาชนเวลาลงพื้นท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี  

 
 
 

 
15นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABOUT SOLVING 
DROUGHT PROBLEMS USING THE SUFFICIENCY 
GROUNDWATER BANK SYSTEM: A CASE STUDY  

OF CHAROENSUK SUB-DISTRICT, CHALOEM  
PHRAKIAT DISTRICT, BURI RAM PROVINCE 

 

ABSTRACT 
 

This research focuses on the factors that have an effect on the work optimization of 
personnel of the Pak Chong District Administrative Office, Nakhon Ratchasima Province.  This 
research has been conducted by applying qualitive research methods, including the research of 
documents and in-depth interviews.  From the research, it has been established that 1)  the most 
common personal factors, which affect the work quality, include the understanding of policies by 
the officials and the origin of problem sources, when taking actions for work related tasks. Personal 
factors, which represent an obstacle, when performing work duties and which are agreed on by 
several sources, are the position and the income of the officials.  Most of the officials who were 
subject to this study, did not undergo an educational path which is suitable for their present line of 
duty and would like to gain additional knowledge, by participating in additional short- term and 
long- term training courses, 2)  problems and obstacles when performing work duties affect the 
optimization of the work process, display similarities in regards to issues between work colleagues 
when performing duties and don’ t have any work relation when performing the assigned tasks. 
Each participant tries to push their responsibilities to another person until the end of the given 
assignment.  In addition, safety equipment is required in order to ensure the safety of the officials 
when performing their assigned tasks on- site.  3)  The suggestions of the officials should include 
more clarity regarding polices, suitable rewards or compensations, cooperation and communication 
which should increasingly follow the same direction and showing acceptance towards the public 
when performing duties on-site.    
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1. บทน า 
 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปล่ียนการบริหาร
จดัการ ภาครัฐ โดยน าหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการน า เอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้กบัการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง หลักความคุ ้มค่า การจัดการโครงสร้างท่ีกะทัดรัดและ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะการให้ความส าคัญต่อ
ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ประชาชน
โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั (บุญเกียรติการะเวกพนัธุ์และคณะ, 2559) การท างานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปล่ียน กระบวนการหรือ
วิธีการท างานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การจะเจริญก้าวหน้าหรือ
พฒันาไปสู่ความส าเร็จไดน้ั้นส่วนหน่ึงก็มาจากการบริหารจัดการท่ีดี หากองค์การขาดการพฒันา
อย่างเป็นระบบการท างานของผูป้ฏิบติังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์การการบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกท่ีส าคญัใน
การขบัเคล่ือนใหส่้วนราชการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

องคก์ารทุกองคก์ารจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายของการท างานท่ีก าหนดได้
นั้นการใช้ทรัพยก์รท่ีมีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงใน
บรรดาทรัพยก์รในองค์การนั้นมกัจะประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์รวมถึงอาคารสถานท่ี และ
เทคโนโลยีซ่ึงทรัพยก์รเหล่าน้ีถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยน าความส าเร็จมาสู่องค์การ แต่
อย่างไรก็ตามคนถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัล าดบัแรกท่ีน าความส าเร็จมาสู่องค์การ ดงันั้นคนหรือท่ี
เรียกว่าทรัพยก์รมนุษยจึ์งเป็นผูส้ร้างสรรค์ทุกส่ิงทุกอย่างจนกระทัง่กลายเป็นผลผลิต หรือ การ
บริหารท่ีน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จและเป็นการฉายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารสู่สาธารณชนและ
โดยทัว่ไปคนแต่ละคนมีลกัษณะท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็น 

ทศันคติ ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวถือเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัภารกิจตา่ง ๆ 
ขององคก์ารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ 
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นท่ีองค์การจะตอ้งเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยก์รมนุษยเ์พื่อให้มี
ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการปฏิบติังานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

บุคลากรจึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ และเป้าหมายท่ี
องค์การตั้ งไว้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการท่ีองค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 266 

 

วตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพนั้น องคก์ารหรือหน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  

1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative research) และเป็นการศึกษาขอ้มูล
แบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ีได้มีขั้นตอนและรายละเอียดในการ
ด าเนินการมีดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในองค์การและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ผูท่ี้รับราชการในกรมการปกครองอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยการคดัเลือกบุคลากรในหน่วยงานท่ีคาด
ว่าให้ขอ้มูลแก่ผูวิ้จยัไดดี้ท่ีสุดโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีบริหารงานระดบัสูงและผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  
 

3.2  วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญันั้น ผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการคดัเลือกตวัอยา่ง ขา้ราชการในท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอปากช่อง ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีคาดวา่จะใหข้อ้มูลไดดี้ท่ีสุด มีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการท่ีไม่ซับซ้อน และจุดมุ่งหมายหลกัของการเลือกตวัอย่างแบบน้ีคือ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง
ขอ้มูลปัจจยัในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพในองคก์ารและขอ้เสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพ
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ของท่ีท าการปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา  
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เ น่ืองจากวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยคร้ังน้ีคือ เพื่อส ารวจถึงข้อมูลปัจจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอปากช่อง และขอ้เสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นดงัน้ี 

1)  เป็นขา้ราชการส่วนบริหารงานระดับสูงอยู่ท่ีท าการปกครองอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา 

2)  เป็นข้าราชการส่วนปฏิบัติงานอยู่ท่ีท าการปกครองอ าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสีมา 

 

3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1)  การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศึกษาเพิ่มเติมถึง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในศึกษาคร้ังน้ี 

 2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญั (Key Informants) ตามเกณฑก์ารเลือกท่ีไดต้ั้งไว ้โดยพิจารณาความเหมาะสมของผูใ้หข้อ้มูล 
ว่ามีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการหรือไม่ สามารถตอบประเด็นต่างๆท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบได้  
รวมถึงพิจารณาจากความยากง่ายในการติดต่อประสานงานและการเข้าพบ เพื่อไปสัมภาษณ์ 
ต่อจากนั้นจึงติดต่อประสานงานและก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ 
ในขณะท่ีด าเนินการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะท าการบนัทึกขอ้มูลโดยใช้วิธีการจดบนัทึกการสัมภาษณ์ 
หลงัจากท่ีรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพในองคก์ารและ

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (Key Informants) ผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1)  ผูว้ิจยัจะติดต่อประสานงานกับนายอ าเภอและขา้ราชการกลุ่มงานของอ าเภอ
ปากช่อง เพื่อท าการสัมภาษณ์ในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอปากช่อง 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 268 

 

2)  ประสานงานกบัผูใ้หข้อ้มูลแต่ละท่าน เพื่อท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี
ในการสัมภาษณ์ 

3)  เม่ือถึงวนัและเวลาท่ีก าหนด ผู ้วิจัยท าการแนะน าตัวเอง พร้อมทั้ งอธิบาย
ขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการวิจยัให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทราบก่อนท่ีจะเร่ิมท าการสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
ขออนุญาตใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละ
ท่านประมาณ 45 นาที - 1 ชัว่โมง 

4)  ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูลโดยใชว้ิธีการจดบนัทึกดว้ยตวัเอง
และมีผูช่้วยจดบนัทึก จะท าใหก้ารสนทนาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ และสามารถท่ีจะสังเกตดูปฏิกิริยา
ของผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ก่อนเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัท าการตรวจสอบประเด็นส าคญัต่างๆ ในการสัมภาษณ์ให้
ครบถว้นมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัจะแจ้งให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทราบว่า กรณีพบว่ามีบางประเด็นท่ี
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมผูวิ้จยัจะขอท าการสัมภาษณ์ผ่านโทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์
สะดวก 

 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีไม่อาจแยกออกจาก
ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนเหมือนกบัการวิจยัเชิงปริมาณกล่าวคือการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพจะกระท าทั้งระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล (นราธิป 
ศรีราม, 2559) ดงันั้น ระหว่างท่ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก็จะท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกนัดว้ย นอกจากน้ีเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัก็จะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี  

1)  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 
เพื่อท าใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ 

2)  สร้างบทสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยง ขอ้สรุปชัว่คราวท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้เขา้ดว้ยกนั 

3)  น าข้อสรุปท่ีได้มาเ รียบเรียงและน า เสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัส าหรับขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ท่ีไดม้าจากแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น ผูว้ิจยัจะน ามาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการ
น าขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์พรรณนา และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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4.  การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพหน่วยงานภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บ
ขอ้มูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) โดย
การคดัเลือกเจ้าหน้าท่ีระบริหารระดบัสูงของหน่วยงาน 2 ท่าน และระดบัเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน 4 
ท่าน รวมทั้งส้ิน  6ท่าน โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(1) เขา้ใจถึงนโยบายและทิศทางของส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ 
(2) ความตอ้งการเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(3) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นใดท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
(4) ส่วนงานท่ีสังกดัอยูต่รงกบัท่ีท่านไดศึ้กษามา 
(5) คิดวา่ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือเงินเดือนส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
(6) ส่วนงานเคยส่งไปอบรมความรู้เพิ่มเติมหรือไม่ ถา้เคยไปอบรมดา้นใด 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
(1) เคยมีปัญหากบัผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นใด 
(2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานท่ีตอ้งท างานร่วมกนั 
(3) ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองอ านวยความ

สะดวกต่างๆ 
(4) การลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีรู้สึกถึงความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั 

 
3) แนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 

(1) แนวทางเก่ียวกบันโยบายของส่วนงาน 
(2) ขอ้เสนอท่ีอยากใหส่้วนงานท่ีสังกดัมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีในส่วนงานปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกบั 
(3) หน่วยงานท่ีสังกดัมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น รางวลั โบนสั 
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ส่วนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดับสูง 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ ความตอ้งการส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ 
2) นโยบายท่ีมอบหมาย สาเหตุใดจะก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคกบัเจา้หนา้ท่ีในการ

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) เร่ืองความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบติังานมีแนวทางอยา่งไรในการ

ป้องกนัเหตุท่ีไม่คาดฝัน 
4) หากจะแนะแนวทางใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีแนวทางใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองใหเ้กิดการบริการท่ีดีแก่ผูม้าใชบ้ริการ 
 
4.1  วิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติงาน 

4.1.1  ความเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางของส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ 
ประเด็นความเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางของส่วนงานท่ีสังกัด ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ทั้งหมดทราบนโยบายหลกัคือ บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แต่ทั้ง4ท่านไม่มีการอธิบายทิศทางของส่วนงาน
ท่ีตนสังกดัว่ามีทิศทางหรือแนวทางท่ีปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายหรือนโยบายท่ีตั้งไว ้มีการทราบแต่
เพียงนโยบายหลกัท่ีออกมาจากกรมเท่านั้น 

4.1.2  ความต้องการเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ประเด็นความตอ้งการเพื่อช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ขาดความ

ชดัเจนของแนวทางหรือวิธีปฏิบติัรวมไปถึงความชดัเจนของขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนงาน หากมีการก าหนดแนวทางหรือขอบเขตความรับผิดชอบชดัเจนจะสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

4.1.3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านใดท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานนั้น ไม่ส่งผลกระทบหรือ

เป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน มีเพียงแค่เร่ืองของการศึกษามาไม่ตรงกบัสายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
แต่หน่วยงานได้มีการส่งไปอบรมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.4  ส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ตรงกบัท่ีได้ศึกษามา 
ประเด็นน้ีจากบทสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานศึกษามาไม่ตรงกบัสาย

งานท่ีท าแต่หน่วยงานไดมี้การส่งไปอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามาปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ
และเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
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4.1.5  คิดว่าต าแหน่งหน้าที่หรือเงินเดือนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ประเด็นต าแหน่งหนา้ท่ีและเงินเดือนนั้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือปฏิบติั

ภารกิจอย่างชดัเจนทุกคนพยายามท าทุกอย่างเพื่อให้ตนเองกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อจะไดมี้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาท าหนา้ท่ีแทนและประเด็นของเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงก็ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
เช่นกนั หากภารกิจใดท่ีไม่มีเบ้ียเล้ียง ทุกคนก็จะพยายามปัดความรับผิดชอบไม่อยากปฏิบติัภารกิจ 

4.1.6  ส่วนงานเคยส่งไปอบรมความรู้เพิม่เติมหรือไม่ ถ้าเคยไปอบรมด้านใด 
ประเด็นเก่ียวกับการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ได้ถูกส่งไปอบรม

หลักสูตรต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรใน
องคก์ารและหากมีการศึกษามาไม่ตรงกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบก็มีการส่งไปอบรมเพิ่มเติม 

 
4.2  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

4.2.1  เคยมีปัญหากบัผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านใด 
ประเด็นน้ีจากการสัมภาษณ์สาเหตุหลกัเกิดจากการให้แนวทางปฏิบติัหรือขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานไม่ชดัเจนท าให้ระดบัผูป้ฏิบติังานร่วมเกิดความไม่เขา้ใจกนัและปัด
ความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหา 

4.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนงานท่ีต้องท างานร่วมกนั 
ประเด็นความสัมพนัธ์ของผูร่้วมปฏิบติังาน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในทิศทาง

เดียวกนัคือ ความชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ีแต่ะส่วนงานรวมไปถึง นโยบายท่ีไม่ชดัเจน งบประมาณ 
จึงท าใหเ้กิดปัญหาเวลาท่ีตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัตลอด 

4.2.3  ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่นอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่ืองของอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ยงัขาดบ
บางอย่างท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีรู้สึกปลอดภยั และอยากให้หน่วยงานจดัหาส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีต้องไป
ปฏิบติังานเช่น ชุด PPE เม่ือตอ้งไปใกลชิ้ดกบัผูติ้ดเช้ือเป็นตน้ 

4.2.4  การลงพื้นท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีรู้สึกถึงความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 
จากการสัมภาษณ์ประเด็นน้ีมีเพียงเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการแพร่ระบาดโรค

โควิด-19 เท่านั้นท่ีรู้สึกไม่ปลอดภยั เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัของหน่วยงานไม่มีท าให้รู้สึกไม่
ปลอดภยั ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านอ่ืนไม่ไดใ้หข้อ้มูลส าคญัประเด็นน้ี 
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4.3  แนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกดิประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
4.3.1  แนวทางเกีย่วกบันโยบายของส่วนงาน 
ประเด็นความชดัเจนของวตัถุประสงคน์ั้นผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ นโยบายของส่วนงาน

มีวตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจนท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานไปคนละดา้นไม่สอดคลอ้งกนั 
4.3.2 ข้อเสนอท่ีอยากให้ส่วนงานท่ีสังกดัมีเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกนั 
ประเด็นน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์เสนอว่าอยากให้มีการจดัอบรมพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และควรสร้างแรงจูงใจรวมไปถึงการก าหนดการประเมินและบทลงโทษท่ีเขม้ขน้จริงจงัและควรมี
เป้าหมาย 

4.3.3  หน่วยงานท่ีสังกดัมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รางวัล เบีย้ขยัน  
ประเด็นน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ประเด็นเร่ืองของการให้รางวลัหรือโบนสัจะสร้างขวญั

และก าลงัใจในการปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มขึ้นและความเห็นของการ
ตอบแทนเป็นค่าตอบแทนประจ าและสวสัดิการซ่ึงดูมัน่คงกวา่การให้เป็นรางวลัมีความเป็นไปไดที้
เจา้หนา้ท่ีจะมีความขยนัและตั้งใจปฏิบติังานมากขึ้น 
 

4.4  วิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดับสูง 
4.4.1  ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ความ

ต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดับสูง ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นมีผลต่อการ

ปฏิบติังานเป็นอนัดับแรก หน่วยงานจึงมีนโยบายจดัสรรงบประมาณเพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม
หลกัสูตรเพิ่มความรู้ตามสายงานท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบ แต่เน่ืองด้วยงบประมาณส่วนน้ีเป็นการ
บริหารจากงบประมาณโครงการอ่ืนๆ เพื่อมาส่งเสริมความรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ี จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ค่อยพฒันาไปตามล าดับและไม่ต่อเน่ือง แต่หากมีงบประมาณมาก็จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม
หลกัสูตรนั้นๆตามเวลาและความเหมาะสม ดา้นอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ี 
หน่วยงานมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์หลกัท่ีจ าเป็น อยู่พอสมควรแต่อาจจะยงัไม่ครบทุกส่วนงาน จึง
จ าเป็นตอ้งจดังบประมาณมาจดัหาเฉพาะส่วน ให้เหมาะสมกบังบในแต่ละปี และเน่ืองดว้ยอ าเภอ
ปากช่องเป็นอ าเภอใหญ่งบท่ีไดม้าจะมีจ านวนมากแต่รายจ่ายก็มากตามไปดว้ย การบริหารจดัการจึง
ไม่สามารถท าไดเ้ท่าท่ีควรจะเป็น แต่ก็ยงับรรจุอยู่ในแผนงบประจ าปีโดยตลอด หากสามารถจดัหา
ได้ก็ รีบด า เนินการทันที แต่ละคร้ังจะมีการท าความเข้าใจให้หัวหน้าส่วนงานอธิบายให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงขอ้จ ากดัในทุกภารกิจ 
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 4.4.2  นโยบายท่ีมอบหมาย สาเหตุใดจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคกับเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานระดบัสูง ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายเหล่าน้ีหน่วยงานรับจากกรม
และจงัหวดัตามล าดบัขั้นตอน เพื่อน ามาปฏิบติัให้สัมฤทธ์ิผลตามท่ีนโยบายตั้งไว ้เม่ือน ามาปฏิบติั
จริงในพื้นท่ีจะมีปัจจยัภายในและภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขหรือ
ปรับเปล่ียนตามสภาวะและตามสถานะการณ์อยูต่ลอดเวลา เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจะตอ้งมีไหวพริบ
ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบติัตามสถานการณ์นั้นๆ แต่ทิศทางหรือเป้าหมายตอ้งเป็นไปตามนโยบายท่ีตั้งไว ้
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะส่งผลกระทบกับเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานควรมีความแน่วแน่ ตั้งมัน่และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคใดๆท่ีเกิดขึ้นกบัตน ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยสติ และประโยชน์สูงสุดของประชาชน เม่ือเราเขา้รับราชการแลว้เราตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี
และพึงตระหนกัต่อความรับผิดชอบของงานราชการ คือ ครองตน ครองคน และครองงาน พร้อมท่ี
จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ซ่ึงการปฏิบติันั้นท าไดย้ากแต่เราตอ้ง
พร้อมท่ีจะรับมือกบัมนั การปฏิบติังานก็จะเกิดความสุขและเกิดประสิทธิผลในการท างาน 

4.4.3  เร่ืองความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องลงพื้นท่ีเพ่ือปฏิบัติงานท่านมีแนวทาง
อย่างไรในการป้องกนัเหตุท่ีไม่คาดฝัน 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานระดบัสูง ให้สัมภาษณ์ว่า ทุกภารกิจท่ีมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานลงมือปฏิบติั ส่ิงท่ีบอกกล่าวและเตือนสติให้พึงระวงัอนัดบัแรก คือความปลอดภยัของ
ตนเอง อย่าเอาตนเขา้ไปเส่ียงกบัความไม่แน่นอน ตอ้งมีการประเมินสถานการณ์ก่อนลงมือปฏิบติั 
ให้คิดเสมอว่าเรามีครอบครัวรออยู่ขา้งหลงั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยสติปัญญา และระมดัระวงัตนเอง
ตลอดเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.4.4  หากจะแนะแนวทางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีแนวทางแบบใดเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองให้เกดิการบริการท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูง ให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบภารกิจเม่ือลงมือปฏิบติัจะตอ้งมีการน ากลบัมาวิเคราะห์ปัญหาและหารือแนวทางและวิธี
ปฏิบติัร่วมกนั เพื่อน าไปปฏิบติัตามผลการประเมินให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีนโยบายวางไว ้หาก
เม่ือใดท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีการน ากับมาประชุมหารือหรือวิเคราะห์สถานะการณ์ร่วมกันก็จะเกิด
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความส าเร็จตามกรอบระยะเวลาท่ี
นโยบายก าหนด 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1  การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ของ 
                     เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 

ประเด็นค าถาม 
                           ความเห็นผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าที่คนที่
1 

เจ้าหน้าที่คนที่
2 

เจ้าหน้าที่คนที่
3 

เจ้าหน้าที่คนที่
4 

1. ความเข้าใจนโยบายและทิศทางของส่วน
งานท่ีสังกัดอยู่ 

ไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ 
 

ไม่เขา้ใจ 
 

ไม่เขา้ใจ 
 

2. ความต้องการเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ความชดัเจน
ของแนวทาง
ปฏิบติั 
 

การก าหนด
ขอบเขตหนา้ ท่ี
ในการปฏิบติั
ให้ชดัเจน 

การก าหนด
ขอบเขตหนา้ ท่ี
ในการปฏิบติั
ให้ชดัเจน 

ความชดัเจน
ของแนวทาง
ปฏิบติั 
 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านใดท่ีเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
 

ไม่ส่งผล
กระทบหรือ
เป็นอุปสรรค 

ไม่ส่งผล
กระทบหรือ
เป็นอุปสรรค 

ไม่ส่งผล
กระทบหรือ
เป็นอุปสรรค 

ไม่ส่งผล
กระทบหรือ
เป็นอุปสรรค 

4. ส่วนงานท่ีสังกัดอยู่ตรงกับท่ีท่านได้ 
ศึกษามา 

การศึกษาไม่
ตรงการสาย
งานท่ีท า 

การศึกษาไม่
ตรงการสาย
งานท่ีท า 

การศึกษาตรง
กบัสายงานที่
ท า 

การศึกษาไม่
ตรงกบัสาย
งานท่ีท า 

5. ต าแหน่งหน้าที่หรือเงินเดือนส่ง ผลต่อ
การปฏิบัติงาน 

มีผลต่อการ
ปฏิบติังาน 

มีผลต่อการ
ปฏิบติังาน 

มีผลต่อการ
ปฏิบติังาน 

มีผลต่อการ
ปฏิบติังาน 

6. ส่วนงานเคยส่งไปอบรมความรู้เพ่ิมเติม เคยไปอบรม
เพื่อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

เคยไปอบรม
เพื่อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

เคยไปอบรม
เพื่อหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

ไม่เคยไป
อบรมเพื่อหา
ความรู้
เพ่ิมเติม 

  
จากผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีให้สัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 พบว่าประเด็นปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งความคลา้ยคลึงกนัในรายละเอียดและมีความแตกต่างกนั โดย
ประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ 1) ความเขา้ใจนโยบายและทิศทางของส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ เจา้หนา้ท่ี
ไม่เขา้ใจในนโยบายและทิศทางท าให้เกิดปัญหาเวลาลงมือปฏิบติั 2) เจ้าหน้าท่ีทั้ง4 ท่านบอกว่า 
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ตอ้งการให้มีความชดัเจนในแนวทางปฏิบติัและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 3) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นใดท่ี
เป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน เจา้หน้าท่ีทั้งหมดมีความเห็นเดียวกนัคือ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี 4) เจา้หนา้ท่ีทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นตรงกนัเร่ืองของต าแหน่งหนา้ท่ีและ
เงินเดือนมีผลต่อการปฏิบติังานนัน่คืออยากใหมี้การเพิ่มค่าตอบแทน 

ส าหรับประเด็นท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1) ส่วนงานท่ีสังกัดตรงกับท่ีศึกษามานั้น 
เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ศึกษามาไม่ตรงกบัสายงานท่ีปฏิบติัมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีศึกษามาแลว้ไดป้ฏิบติังาน
ตรงกบัท่ีเรียนมา 2) ส่วนงานเคยส่งไปอบรมความรู้เพิ่มเติม เจา้หนา้ท่ีทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นต่างกนั
คือ บางท่านถูกส่งไปอบรม และบางไม่เคยไปอบรม 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพใน
การปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุป
ไดด้งัตารางท่ี 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

 
ประเด็นค าถาม 
                           ความเห็นผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าที่คนที่
1 

เจ้าหน้าที่คนที่
2 

เจ้าหน้าที่คนที่
3 

เจ้าหน้าที่คนที่
4 

1. เคยมีปัญหากับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านใด 

มีปัญหา
เก่ียวกบัการ
ผลกัความ
รับผิดชอบ 

ความชดัเจน
ของแนวทาง
ท าให้เกิด
ปัญหากบั
ผูร่้วมงาน 

ความชดัเจน
ของผูบ้งัคบั 
บญัชาท าให้
เกิดปัญหากบั
ผูร่้วมงาน 

ถกเถียงกบั
เร่ืองขอบเขต
การปฏิบติังาน 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานที่ต้อง
ท างานร่วมกัน 
 

ความสัมพนัธ์ 
ไม่ค่อยดี 

ไม่มี
ความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั 

ความสัมพนัธ์
ไม่ดี 

ถกเถียงกนั
ตลอดเวลา 
ขณะท่ี
ปฏิบติังาน 

3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์
เลก็นอ้ย 

อุปกรณ์
บางอยา่ง 

อุปกรณ์
ส าหรับปฏิบติั
หนา้ท่ี 

อุปกรณ์ท่ีใช้
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4. การลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 
 

หนา้ท่ี
รับผิดชอบใน
ส านกังาน 

หนา้ท่ี
รับผิดชอบใน
ส านกังาน 

รู้สึกไม่ปลอด 
ภยัเพราะ
อุปกรณ์ไม่
สะดวก 

ลงพ้ืนท่ีแต่
รู้สึกปลอดภยั 
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จากผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพใน
การปฏิบติังาน ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 พบว่าประเด็นปัญหาและอุปสรรคมีความคลา้ยคลึงกันใน
รายละเอียดและมีความแตกต่างกนั โดยประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ 1) การมีปัญหากบัผูร่้วมงาน
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คือขอบเขตความรับผิดชอบความชดัเจนของผูบ้งัคบับญัชาท าให้เกิดการผลกั
ภาระหน้าท่ีท่ีตนต้องรับผิดชอบ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนงานท่ีต้องท างานร่วมกัน ไม่มี
ความสัมพนัธ์เวลาปฏิบติังาน ต่างฝ่ายต่างพยายามผลกัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและพยายาม
ปฏิบัติภารกิจให้จบส้ินโดยไม่สนผลการปฏิบัติงาน 3) ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน เจา้หน้าท่ีทั้ง 4ท่านให้สัมภาษณ์ประเด็นเดียวกนัคือ อุปกรณ์ช่วยในการปฏิบติังานไม่
เพียงพอท าให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิต ่าหากมีการเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือจะสามารถปฏิบติังาน
ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประเด็นท่ีมีความแตกต่างกนัคือความปลอดภยัในการลงพื้นท่ีเพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ี เจา้หน้าท่ี ทั้ง4ท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบแตกต่างการ บางท่านปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะใน
ส านกังานและบางท่านตอ้งลงพื้นท่ี เพื่อปฏิบติังานจะรู้สึกไม่ปลอดภยัเน่ืองจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังานและบางท่านลงพื้นท่ีปฏิบติังานแต่หนา้ท่ีรับผิดชอบไม่มีความเส่ียงจึงไม่รู้สึกถึง
ความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  สามารถสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 5.3 

 
ตารางท่ี 5.3  การเปรียบเทียบแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลมาก 
                     ยิง่ขึ้น ของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
        
ประเด็นค าถาม 
                           ความเห็นผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าที่คนที่ 
1 

เจ้าหน้าที่คนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่คนที่ 
3 

เจ้าหน้าที่คนที่ 
4 

1. แนวทางเกี่ยวกับนโยบายของส่วนงาน 
 

นโยบายชดัเจนและ
วตัถุประสงคไ์ม่
ชดัเจน 

นโยบายไม่ชดัเจน
และขอบเขตไม่
ชดัเจน 

นโยบายไม่ชดัเจน
รวมไปถึงแนวทาง
และขอบเขต 

นโยบายไม่ชดัเจน
รวมไปถึงแนวทาง
และขอบเขต 

2. มีข้อเสนอที่อยากให้ส่วนงานที่สังกัดมีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในส่วน
งานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ควรอบรมเพิ่มและ
มีการประเมิน
จริงจงั 

การก าหนด
บทลงโทษท่ีจริงจงั
และค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

ควรมีการส่ือสารท่ี
ชดัเจนและการ
ยอมรับจาก
ประชาชน 

ควรมีเป้าหมาย 
ขอบเขตท่ีชดัเจน
กว่าเดิม 

3.หน่วยงานท่ีสังกัดมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เช่น รางวัล  โบนัส 

ไม่มี มีเพียงการ
เลี้ยงขอบคุณ
ประจ าปี 

ไม่มี อยากให้มี
นโยบายแบบน้ี 

ไม่มี อยากให้เป็น
ค่าตอบแทนเพิ่ม
มากกว่า 

ไม่มี หากมีจะ
สามารถเพิ่มความ
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งแน่นอน 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 277 

 

จากผลการเปรียบเทียบแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 พบว่าประเด็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั้น เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์มีขอ้เสนอแนะท่ีแตกต่างกนัไปมี 2 ประเด็น
เดียวท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั คือ 1) อยากใหมี้ความชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 
รวมไปถึงแนวทางปฏิบติัและขอบเขตไปในทิศทางเดียวกนั 2) การสร้างแรงจูงใจในหน่วยงานไม่มี
และอยากให้มีนโยบายขอ้น้ีทั้งการให้รางวลัหรือการเพิ่มค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ส่วน
ขอ้เสนอท่ีอยากให้ส่วนงานท่ีสังกัดมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อให้เจา้หน้าท่ีใน
ส่วนงานปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกันขอ้เสนอแตกต่างกนัไปตามล าดบั คือ 1) อยากให้มีการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมและต่อเน่ืองและมีการประเมินผลอยา่งจริงจงั 2) อยากใหมี้การใหค้่าตอบแทนตาม
ผลงานและเหมาะสมรวมไปถึงบทลงโทษท่ีเขม้ขน้ 3) อยากใหมี้การประสานงานและส่ือสารไปใน
ทิศทางเดียวกนัรวมไปถึงการยอมรับของประชาชนเวลาลงพื้นท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 4) ควรมีเป้าหมาย
และขอบเขตท่ีชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

สรุปผลการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีบริหารงานระดบัสูงทั้ง 4 ประเด็น ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ ความตอ้งการส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลเป็นอนัดบัแรกจึงมีการจดัสรรงบ ส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีไปอบรม
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ากลบัมาปรับใช้กับหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้ น ก็มีการจัดหามาให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลาแต่อุปสรรคเก่ียวกบังบประมาณ จึงท าให้ไม่สามารถจดัหามาไดพ้ร้อมกนัทุกส่วนงานมี
ความจ าเป็นท่ีต้องค่อยๆจัดหามาแต่ละปีงบประมาณ ส่วนนโยบายท่ีมอบหมาย สาเหตุใดจะ
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคกบัเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นเวลาน ามา
ปฏิบัติจริงจะมีปัจจัยภายในและภายนอกเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าท่ีจึงต้อง
ปรับเปล่ียนแกไ้ขตามสถาณการณ์ตลอดเวลาไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางหลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย
ได้ เร่ืองความปลอดภัยผูใ้ห้สัมภาษณ์มองประเด็นน้ีส าคัญอันดับแรกและมีการบอกล่าวและ
เตือนสติแก่เจา้หน้าท่ีก่อนลงมือปฏิบติัภารกิจทุกคร้ัง และประเด็นสุดทา้ยการแนะแนวทางให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีแนวทางแบบใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองให้เกิดการ
บริการท่ีดีแก่ผูม้าใช้บริการ เม่ือลงมือปฏิบัติจะต้องมีการน ากลับมาวิเคราะห์ปัญหาและหารือ
แนวทางและวิธีปฏิบติัร่วมกนั เพื่อน าไปปฏิบติัตามผลการประเมินใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีนโยบาย
วางไว ้เม่ือใดท่ีไม่มีการหารือหรือวิเคราะห์การปฏิบติังานตามสถานะการณ์จริงก็จะท าใหเ้กิดปัญหา
และไม่ส าเร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีนโยบายก าหนด 
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6.  อภิปรายผล 
 

ผลการศึกษา เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
6.1  ความเขา้ใจนโยบายและทิศทางของส่วนงานท่ีสังกดัอยู่  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครอง

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ไม่มีความเขา้ใจในนโยบายท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่มีการ
อธิบายจากผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบถึงนโยบายและทิศทางอยา่งชดัเจน 

6.2  ความตอ้งการเพื่อช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ปกครองอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา อยากให้มีความชัดเจนในกรอบแนวทางปฏิบัติ 
ขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากมีความชัดเจนประเด็นท่ีกล่าวมาน้ีจะท าให้การปฏิบัติงานมี
ศกัยภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

6.3  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นใดท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผล
กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ณชัพล งามธรรมชาต (2559) ศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานสายการผลิตบริษทั XYZ จ ากดั 
สรุปปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายการผลิต บริษทั XYZ จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั เพศไม่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานสายการผลิต ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าพนกังานสายการผลิตทุกคนจะให้ความส าคญัในเร่ือง
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

6.4  ส่วนงานท่ีสังกดัอยู่ตรงกบัท่ีท่านไดศึ้กษามา เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีความแตกต่างประเด็นการศึกษากบัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ แต่หน่วยงาน
มีการส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีไปอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

6.5  ต าแหน่งหนา้ท่ีหรือเงินเดือนส่งผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครอง
อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา เพราะหากมีการเพิ่มค่าตอบแทนและต าแหน่งท่ีสูงขึ้ น
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย สอดคลอ้งกับงานวิจยั อคัรเดช ไมจ้นัทร์ 
(2559) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลาวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจยัในการท างาน 
ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา 
สรุปปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีส่งผลมาเป็นอนัดบัแรกต่อมาคือต าแหน่งในการปฏิบติังาน 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 279 

 

ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานและสุดท้ายปัจจัยส่วนบุคคลเป็นอันดับสุดท้ายท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

6.6  ส่วนงานเคยส่งไปอบรมความรู้เพิ่มเติม เจา้หน้าท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา มีการไปอบรมเพิ่มความรู้ในสายงานท่ีท าแตกต่างกนับางคนเคยอบรมแต่บาง
คนไม่เคยสาเหตุ อภิปรายไดจ้ากขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีบริหารงานระดบัสูงกล่าวว่า  หน่วยงานมีนโยบาย
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมหลักสูตรเพิ่มความรู้ตามสายงานท่ีบุคคลนั้ น
รับผิดชอบ แต่เน่ืองดว้ยงบประมาณส่วนน้ีเป็นการบริหารจากงบประมาณโครงการอ่ืน ๆ เพื่อมา
ส่งเสริมความรู้ให้กบัเจา้หนา้ท่ี จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งค่อยพฒันาไปตามล าด ับและไม่ต่อเน่ือง แต่
หากมีงบประมาณมาก็จะจดัส่งเจา้หนา้ท่ีไปอบรมหลกัสูตรนั้นๆตามเวลาและความเหมาะสม 

6.7  เคยมีปัญหากับผูร่้วมงานในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านใด เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานปกครอง
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีปัญหากบัผูร่้วมงานในการปฏิบติัหน้าท่ี ในความไม่เขา้ใจ
เก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบและความชดัเจนของผูบ้งัคบับญัชาท าใหเ้กิดการผลกัภาระหนา้ท่ีท่ี
ตนตอ้งรับผิดชอบ 

6.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนงานท่ีต้องท างานร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานปกครอง
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาไม่มีความสัมพนัธ์เวลาปฏิบติังาน ต่างฝ่ายต่างพยายามผลกั
ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและพยายามปฏิบติัภารกิจใหจ้บส้ินโดยไม่สนผลการปฏิบติังาน 

6.9  ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา อภิปรายไดว้่าปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบติังานไม่เพียงพอท า
ให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิต ่าและหากมีการเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือจะสามารถปฏิบติังานไดมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

6.10  การลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรู้สึกถึงความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ความปลอดภยัในการลงพื้นท่ีเพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบแตกต่างกนั บางท่านปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะในส านกังานและบาง
ท่านตอ้งลงพื้นท่ี เพื่อปฏิบติังานจะรู้สึกไม่ปลอดภยัเน่ืองจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน
และบางท่านลงพื้นท่ีปฏิบติังานแต่หน้าท่ีรับผิดชอบไม่มีความเส่ียงจึงไม่รู้สึกถึงความปลอดภยั
หรือไม่ปลอดภยั 

6.11  แนวทางเก่ียวกบันโยบายของส่วนงาน เจา้หน้าท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา อยากให้มีความชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน รวมไปถึง
แนวทางปฏิบติัและขอบเขตไปในทิศทางเดียวกนั 
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6.12  มีขอ้เสนอท่ีอยากใหส่้วนงานท่ีสังกดัมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีในส่วนงานปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา อยากให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและต่อเน่ืองและมีการประเมินผลอย่างจริงจงั 
และมีการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและเหมาะสมรวมไปถึงบทลงโทษท่ีเขม้ขน้ พร้อมทั้งมีการ
ประสานงานและส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนัรวมไปถึงการยอมรับของประชาชนเวลาลงพื้นท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีเป้าหมายขอบเขตท่ีชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6.13  หน่วยงานท่ีสังกดัมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานเช่น รางวลั  โบนสัเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา อยากให้มีการสร้างแรงจูงใจในหน่วยงาน
และอยากให้มีนโยบายข้อน้ีทั้ งการให้รางวลัหรือการเพิ่มค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาภรณ์ บุญทอง (2561) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานของบุคลากรกรณีศึกษา กองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภยั ส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จากการวิจยัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษา
ความปลอดภยั ดา้นความความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติดา้นบุคลิคลิกลกัษณะ ประจ าตวับุคคล 
และดา้นแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการวิจยัพบว่าการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
มีผลต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสูงขึ้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป 
ตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวส่้วนปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
และยงัขาดทกัษะท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีท่ีหน่วยงานน ามาใช ้เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัผูป้ฏิบติังาน และ ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้าขอรับบริการ จึงท าให้การปฏิบติังาน
ผ่านระบบเทคโนโลยียงัไม่ได้ ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง ไดแ้ก่ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรมี ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยการ
สนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ทั้งจากการศึกษาจากระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน การสอนงานโดยผูบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งหลักสูตรท่ี
เหมาะสมในการพฒันาความรู้ และหน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพฒันาทกัษะ อย่าง
รอบด้านท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรน าความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ผ่านการเรียนรู้
จากผูมี้ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญในงานดา้นนั้น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ตรงตาม เป้าหมายของหน่วยงาน 

อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานและแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ของ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ได้ว่าหากหน่วยงานมีการใช้
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หลกัการ จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยก์ลุ่มฮาร์วาร์ด 
(The Harvard model) หรือเรียกว่ากลุ่มแนวคิดแบบ "มนุษยนิ์ยมเชิงพฒันาการ" (Developmental 
humanism) กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดน้ี คือการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้ความส าคญั
กับเร่ืองของการสร้างสัมพันธภาพของคนในองค์ก าร เพราะการท่ีจะท าให้องค์การมีผล
ประกอบการท่ีดีขึ้น องค์การจะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของบุคลากรในองค์กรให้
เหมาะสม และเม่ือบุคลากรไดรั้บการตอบสนองท่ีดี ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท าให้องคก์ารเกิด
ภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้นภายในองค์การ อันจะน าไปสู่คุณภาพและปริมาณงานท่ีดีขึ้น และ
หลกัการบริหารงานแบบ MBO (Management By Objectives) โดยมีการก าหนด วตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายร่วมกันระหว่างผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชา เป็นการเช่ือมหน้าท่ีทางการ
บริหารงานระหว่างการวางแผนและการควบคุมการท างานเขา้ด้วยกัน แลว้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็มี
ภาระหน้าท่ีตลอดจนความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมี
ผูบ้งัคบับญัชาคอยวางแผน ควบคุมการท างาน ตลอดจนกระตุน้ให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อให้บรรลุได้อย่างประสบผลส าเร็จ การบริหารงานแบบ MBO น้ีจะท าให้เจ้านายกับ
ลูกนอ้งตอ้งหันหนา้เขา้หากนั เพื่อหารือ พูดคุย ตลอดจนประสานการท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตลอดจนเป้าหมายเดียวกนัท่ีไดร่้วมกนัวางไวน้ั่นเอง ซ่ึงการท่ีจะท างานร่วมกนัไดดี้
อย่างไม่มีปัญหานั้นก็ตอ้งมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ชดัเจน ตลอดจนมีการส่ือสารสองทางท่ีดีระหว่าง
กนั ปัญหาท่ีเกิดในหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ก็จะถูกแกไ้ขไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 

7.1  ด้านเจ้าหน้าท่ีระดับผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

1) ความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ผูป้ฏิบติังานควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ดว้ยตนเองก่อน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท าหนา้ท่ีและเม่ือมีความรู้ความเขา้ใจปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ี ก็จะสามารถวิเคราะห์และแกไ้ขไดโ้ดยง่าย หากรอให้หน่วยงานส่งไปอบรม
เพิ่มความรู้การท างานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการประเมินผลการปฏิบติังานความกา้วหนา้ทาง
ต าแหน่งและค่าตอบแทนก็จะไม่ไดรั้บเพิ่มขึ้นดว้ยเช่นกนั 
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2) การรับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของขา้ราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงาน
ราชการนั้น เม่ือไดเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ีแลว้ควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและหลกัปฏิบติั
เพื่อน ามาปรับใชก้บัตนเอง ก็จะสามารถท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขต่ออาชีพตน 

3) มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเช่นกัน ควรลด
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลง หากลดส่ิงน้ีลงไดก้็สามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดด้ว้ยเช่นกนั และ
ควรมีการประสานงาน ประชุมหารือร่วมกบัผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัตลอดเวลา ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีเกิดและหาแนวทางและทางออกร่วมกันระหว่างผูป้ฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะประสบ
ความส าเร็จโดยง่าย 

4) หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ขดัขอ้งในขั้นตอนการปฏิบติังานควรปรึกษาหารือกบั
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาทางแกไ้ขและใหเ้กิดความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

7.2  ด้านเจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดับสูง 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

1) ควรใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2) ควรมีการศึกษาหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทฤษฎีต่างๆและน ามาปรับ

ใชใ้นหน่วยงานของตนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
3) ควรมีการเอาใจใส่รายละเอียดเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตาม

นโยบายและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอย่างสม ่าเสมอ เม่ือเกิดปัญหาก็
สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
 

8.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1)  ควรศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 2)  ควรศึกษาการประเมินผลงานข้าราชการหน่วยงานปกครองอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา 
 3)  ควรศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
ปกครองระดบัอ าเภอกบัประชาชนในพื้นท่ี  
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ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพุทรานมสด  
ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ 

ชุมชนของไปรษณีย์ไทย 
 

ปรียาภรณ์  จรรยา16 

 

บทคัดย่อ 

 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด 

ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Quality Research) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information) จ านวน 5 คน เพื่อท่ีจะท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
ส ารวจรวบรวมสังเคราะห์ และวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาคน้ควา้รายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู ้
ปลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลผลิตใหก้บับริษทัไปรษณีย  ์จ ากดันอ้ยลงในปีท่ี
ผา่นมาและ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย จากการศึกษาพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหก้ลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลผลิตให้กับบริษทัไปรษณียจ์ ากัดน้อยลงในปีท่ีผ่านมา 2) เพื่อทราบ
แนวทางพฒันาประสิทธิภาพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.
กาฬสินธุ์ ในการเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าว มีแนวทางหลกั คือ บริษทัไปรษณียไ์ทยควรจดัอบรมใหค้วามรู้ ตั้งแต่ตน้น ้า ปลาย
น ้ า เร่ิมจากกระบวนการปลูกพุทรานมสด การควบคุมคุณภาพการผลิต การรับซ้ือ ขนส่ง และการ
ส่งออกในอนาคต เพื่อให้ไดสิ้นคา้ตามท่ีไปรษณียไ์ทยก าหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งสอง
ฝ่ายอนัจะก่อใหโ้ครงการน้ีเกิดประสิทธิภาพและเกษตรกรมีความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง  

 
16นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
พุทรานมสดบา้นโพน อ ค าม่วง จ กาฬสินธุ์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของผูบ้ริโภคมานานกว่า 30 ปี 

โดยกรรมวิธีการปลูกโดยกรรมวิธีพิเศษ โดยการผสมน ้ ากบันมหมกัรดตน้พุทราเลยไดช่ื้อว่า พุทรา
นมสด จึงเป็นเอกลกัษณ์ ของบา้นโพน อ ค าม่วง จ กาฬสินธุ์  สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร
ไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 100 ลา้นบาท แต่ดว้ยการตลาดถูกกดราคารับซ้ือ ชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรจึง
รวมกลุ่มกนัเพื่อเป็น กลุ่มผูผ้ลิตพุทรานมสดหวานบา้นโพน เพื่อสร้างการต่อรองเพื่อแกไ้ขปัญหา
ดา้นการกดราคาโดยเร่ิมตน้แค่  15 คน พื้นท่ีปลูก 60 ไร่ จากทั้งหมด 1,600 ไร่ จึงสามารถก าหนด
ราคาหนา้สวนเองได ้และเร่ิมดว้ยการเปิดแผงขายของกลุ่ม เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ วา่เราเป็นผูผ้ลิต
เอง พร้อมกบัเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เม่ือเร่ิมมีราคาดีขึ้นไม่นานก็มีกลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการมากขึ้นเกิดเป็นตลาดใหญ่ท่ีสามารถต่อรองราคาให้ได้ราคาท่ีสูงขึ้นไดแ้ต่ยงัเจอปัญหา
ต่อมาคือเร่ืองการขนส่งท่ีกลุ่มเกษตรกรยงัไม่สามารถขนส่งเองได ้  

จึงจดัตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรไมผ้ลบา้นโพน เป็นการรวมกลุ่มผูป้ลูกพุทรา
บา้นโพน ปัจจุบนัมีสมาชิก 350 คน มีคณะกรรมการ 15 คน โดยมีนายนิพนธ์ อิงภู เป็นประธานกลุ่ม 
รวมพื้นท่ีการปลูกพุทรานมสดทั้งหมดของสมาชิกจ านวน 1,652 ไร่ ในช่วงการเก็บเก็บเก่ียวผลผลิต
ปีท่ีผา่นมามีผลผลิตรวมกวา่ 5,600 ตนั โดยผลผลิตท่ีไดจ้ากสมาชิกส่วนใหญ่ผา่นมาตรฐานการผลิต
แบบ GAP หรือมาตรฐานอาหารปลอดภยั โดยส่วนใหญ่จะใชก้บัพุทรานมสด เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ท่ี
ไดร้าคาดีและเป็นท่ีนิยมของตลาด โดยมีเกษตรจ านวน 135 ราย พื้นท่ีปลูก 420 ไร่  ราคาพุทราจะอยู่
ประมาณ 15-50 บาทต่อกิโลกรัม โดยส าหรับ พุทรานมสดมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โบ ้กบั 
แกว้ แต่ละประเภทยงัแบ่งออกเป็น 4 เกรด คือ A B C และD ซ่ึงประเภทท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
คือ แกว้ เกรด A ราคาขายอยู่ระหว่าง 25-50 บาทต่อกิโลกรัม ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตคือ ช่วงระหว่าง
เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตคือ เดือนเมษายน เกษตรกรจะท าการสาวตน้พุทรา
คือจะตัดแต่งต้นพุทราให้เหลือสูงจากพื้นประมาณ 40-50 ซม. พอเข้าหน้าฝน คือช่วงเดือน
พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ก่ิงจะเร่ิมแตกออก จะเร่ิมคดัเลือกก่ิงท่ีแขง็แรงเอาไวป้ระมาณ 1-2 ก่ิง 

ซ่ึงจะท าใหพุ้ทรากรอบ เน้ือแน่น และหอม หลงัจากนั้นสามารถเร่ิมเก็บผลผลิตได ้ช่วงการ
เก็บเก่ียวของแต่ละสวนจะอยูป่ระมาณ 4 เดือน ซ่ึงจากการปรับตวัของเกษตรกรท าให้แต่ละสวนจะ
ใชวิ้ธีการใหผ้ลผลิตออกก่อนหลงัแตกต่างกนั แต่ก็ยงัมีช่วงประมาณเดือนธนัวาคม – เดือนมกราคม
ท่ีผลผลิตจะออกมาตรงกนัทุกสวนท าใหผ้ลผลิตลน้ตลาดและราคาต ่าท่ีสุด 
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ส าหรับกลุ่มผูป้ลูกพุทราบา้นโพน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและ
วิธีการแกไ้ขปัญหาในการปลูกพุทรา มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลสวนพุทราซ่ึงจะแบ่งเป็น
โซน ควบคุมดูแลเร่ืองการใชปุ้๋ ยเคมีและการใหก้ารช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เกษตรกรจะแยกจ าหน่าย
แต่ละครัวเรือนไป โดยส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลาง ในต าบลจะมีจุดรวมผลผลิต 13 
จุด ในแต่ละจุดจะให้ราคาแตกต่างกนัและรับซ้ือผลผลิตคุณภาพแตกต่างกนัดว้ย ราคาผลผลิตในแต่
ละวนัแตกต่างกนัออกไป 

บริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั มีโครงการช่วยเหลือชุมชน มุ่งเนน้สนบัสนุนเกษตรกรรายย่อย 
เสริมความเขม้แข็งเศรษฐกิจชุมชน เขา้มาสนับสนุนขายพุทรานมสดผ่านทางไปรษณีย์ เบ้ืองตน้       
ให้ความรู้ในการควบคุมมาตรฐานผลผลิตให้ความหวานไม่ต ่ากว่า 12 บริกซ์ การขายผ่านระบบ
ออนไลน์ การคดัเลือกผลผลิตเกรดพรีเมียมรับซ้ือพุทราจากเกษตรกรในราคา ท่ี สูงกว่าราคาหนา้
สวนถึงเท่าตวั  

นอกจากน้ีบริษทัไปรษณียไ์ทย ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มพฒันารูปแบบ
บรรจุภณัฑใ์นแบรนด ์“ทันสุข” รวมทั้งสนบัสนุนช่องทางการตลาด โดยคดัพุทราเกรดคุณภาพเขา้สู่
ระบบบริการ “อร่อยทัว่ไทย สั่งไดท่ี้ไปรษณีย”์ และจดัจ าหน่าย ณ ท่ีท าการไปรษณียใ์นพื้นท่ีจงัหวดั
กาฬสินธุ์จนท าใหต้ดัระบบพ่อคา้คนกลางไปและท าใหพุ้ทรานมสดขายท่ีมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
2.1  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน 

อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลผลิตใหก้บับริษทัไปรษณียจ์ ากดันอ้ยลงในปีท่ีผา่นมา 
2.2  เพื่อทราบแนวทางพฒันาประสิทธิภาพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด 

ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ในการเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย   
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย   
 

3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของ
ไปรษณียไ์ทยและปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.
กาฬสินธุ์ ไดส่้งผลผลิตใหก้บับริษทัไปรษณียจ์ ากดันอ้ยลงในปีท่ีผา่นมา 

https://www.thairath.co.th/news/local/1487605
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3.2  ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.
กาฬสินธุ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย โดยวิธีเลือกประชากรกลุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง 

3.3  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้พื้นท่ีของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูก
พุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นท่ีในการศึกษาวิจยั 

3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563-กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564  
 

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

4.1  เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด         
ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลผลิตใหก้บับริษทัไปรษณียจ์ ากดันอ้ยลงในปีท่ีผา่นมา 

4.2  เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรา
นมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย 
 

5.  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถามต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการคือ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของ
ไปรษณียไ์ทย 
 

6.  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
 
       พิมพณ์ฐชัยา บุณยมาลิก (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออกผลไมไ้ทย
ประเภทพรีเม่ียมสู่ตลาดโลกอยา่งย ัง่ยนื : กรณีศึกษามะม่วงไทย  ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาไดแ้ก่การ
ใชปั้จจยัการผลิตมากเกิน ความจ าเป็น เช่น ใชส้ารเคมีราคาแพง ปัญหาการใชส้ารเคมีของเกษตรกร 
ควรใชส้ารเคมีชนิดใดจึง จะไม่เป็นการท าลายทั้งเกสร ผลอ่อน หรือกบัทั้งแมลงท่ีช่วยในการผสม
เกสร ปัญหาการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการห่อ การเลือกวสัดุท่ีไม่คุม้ค่ากบัการน ามาใชง้านในแต่ละ
ประเภท สภาพอากาศ ร้อน ส่งผลต่อการออกดอกของมะม่วง  
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บณัฑิต หนองบวั (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพการผลิตมงัคุดเพื่อการส่งออกใน
โซ่อุปทาน พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี จากการศึกษาพบว่าผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมี
ประสบการณ์ปลูกมังคุดเฉล่ีย 38 ปี ประสบการณ์ในการปลูกมังคุดเพื่อ  การส่งออกเฉล่ีย 20 ปี 
แหล่งปัจจยัในการผลิตเกือบทั้งหมดมาจากในชุมชน ความเสียหายของผลผลิตท่ีพบมาก ท่ีสุด คือ 
เน้ือแก้ว และยางไหล เกษตรกรทั้งหมดให้ความส าคญัในการรับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และมี    
การจด บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการผลิต แหล่งตลาดหลกัในการจาหน่ายมงัคุดเพื่อการส่งออกท่ีส าคญั 
คือ ประเทศจีน ไตห้วนั เวียดนาม ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา กมัพูชา สหภาพยโุรป และฮ่องกง  
 

7.  ระเบียบวิธีวิจัย   
 

การศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน        
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย  

เพื่อหาความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคหลกัโดยได ้ก าหนดระเบียบวิธีวิจยัการศึกษา
เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

7.1  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการส ารวจรวบรวมสังเคราะห์ และ
วิเคราะห์ เอกสารโดยการศึกษาคน้ควา้รายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มผูป้ลูกพุทรานมสด ต.บา้นโพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และ 
ขอ้ตกลงการรับส่งพุทรานมสดของ ไปรษณียไ์ทย  

7.2  ศึกษาจากการวิจัยภาคสนามทางมนุษย์วิทยา Anthropological (Fieldwork) เทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างโดยไปสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (Key 
Informants)  

7.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
การสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ นายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตร อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายนิพนธ์ อิงภู เจา้ของสวนพุทราท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือ
ชุมชนของไปรษณียไ์ทย  
 

8.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง                 
 

8.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกสมาชิกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง โดยการเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
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การวิจยั ดงันั้นประชากร ท่ีเลือก เป็นกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั คือสมาชิก กลุ่มสหกรณ์การเกษตร   
ผูป้ลูกพุทรานมสด ต.บ้านโพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของ
ไปรษณียไ์ทย 

8.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาก าหนดและคดัเลือกประชากรกลุ่มภายในชุมชน
ของกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ต.บา้นโพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 5 คน เพื่อท่ีจะท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดงัน้ี  

8.2.1 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร 1 คน  
8.2.2 พนกังานจุดบริการคดัแยกและขนส่งของไปรษณียไ์ทย 1 คน  
8.2.3 เจา้ของสวนพุทรานมสด 3 คน  
8.2.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 

9.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การสัมภาษณ์ โดยการเขา้ไปพูดคุยกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในเร่ืองทัว่ไปก่อนเพื่อความไวว้างใจ
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ก่อนท่ีจะเข้าสู่ประเด็นท่ีต้องการศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง    
จ.กาฬสินธุ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย  

โดยเนน้ให้ผู ้สัมภาษณ์หลกั (key Informants) ตามแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) เพื่อให้ได ้ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีปลูกพุทรานมสด   
ต.โพน  อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย  
 

10.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 
         กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน  อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์เป็นหน่ึงในพื้นท่ี 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย  ปัจจุบนัมีการปลูกพุทรานมสดท่ีเข้าร่วม
โครงการ 1800 ไร่ สมาชิก 403 ราย พุทรา ต่อยอดโครงการไปรษณียเ์พิ่มสุข “ทนัสุข” ใน จ.กาฬสินธุ์ 
สนบัสนุนเกษตรกรรายย่อย เสริมความเขม้แข็งเศรษฐกิจชุมชน ยกระดบัผลผลิตพุทรานมสด ของ
กลุ่มเกษตรกร ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง ในจงัหวดักาฬสินธุ์ อย่างต่อเน่ือง โดยเปิดจ าหน่ายอีกคร้ัง
กบั ‘พุทราหวานบ้านโพน’ คดัเกรดพรีเมียม ลูกใหญ่ รสชาติหวาน เน้ือกรอบอร่อย และไร้สารพิษ
ตกคา้ง ดว้ยการปลูกแบบกางมุง้ ท่ีไดรั้บมาตรฐานอาหารปลอดภยั (GAP) บรรจุกล่องอยา่งดีภายใต้
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แบรนด์ “ทนัสุข” ส่งตรงถึงผูบ้ริโภคทัว่ไทย ผ่านเว็บไซต์ www.Thailandpostmart.com พร้อมจดัส่ง
ถึงมือผูบ้ริโภค ดว้ยดว้ยมาตรฐานบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ    
 จึงพบปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง 
จ.กาฬสินธุ์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทยพบว่าการท่ีบริษทัไปรษณียไ์ทย
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการขนส่งและเป็นการตลาดพร้อมกบัรับซ้ือผลิตภณัฑก์บักลุ่มสหกรณ์การ
การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ถือเป็นโอกาศท่ีดีและท าใหช้าวเกษตรกร
มีรายไดเ้พิ่มมากขึ้น ลดรายจ่ายในเร่ืองการขนส่งผ่านพ่อคา้คนกลางแต่สินคา้ท่ีส่งให้กบัทางบริษทั
ไปรษณียไ์ทยในแต่ละปีกลบัลดนอ้ยลงจนถึงปี 2564 ไม่มีสินคา้ส่งใหก้บัทางบริษทัไปรษณียเ์ลยจึง
เป็นปัญหาหลกัในการด าเนินโครงการน้ีต่อไปในอนาคต 
 

11.  สรุปผลการวิจัย  
 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์  ท่ีเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือ
ชุมชนของไปรษณียไ์ทย โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู ้
ปลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ไดส่้งผลผลิตให้กบับริษทัไปรษณียจ์ ากดันอ้ยลงใน
ปีท่ีผา่นมาและ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ท่ีเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณีย์ไทย โดยการสัมภาษณ์
บุคลากรของกลุ่มผูป้ลูกพุทรานมสดบา้นโพนโดยตรงเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในวิจยัเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกพุทรานมสด ต.โพน   อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ ท่ี
เขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย 
 

12.  ปัญหาและอุปสรรค 
 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกพุทรานมสด ต.โพน อ.ค าม่วง    
จ.กาฬสินธ์ุ ได้ส่งผลผลติให้กบับริษัทไปรษณีย์จ ากดัน้อยลงในปีท่ีผ่านมา 

1)  ปัญหาดา้นสภาพอากาศ สภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปีท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่งผลถึง
คุณภาพของพุทรานมสดดว้ยเช่นกนั  

2)  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีการเพาะปลูก จากการสัมภาษณ์พบวา่ องคป์ระกอบของดินใน
แต่ละท่ียอ่มจะส่งผลต่อคุณภาพของพุทรานมสด 
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3)  การเขา้ถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพฒันาและควบคุมคุณภาพผลผลิต 
และยงัขาดการสนบัสนุนใหค้ าปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

4)  ขอ้ก าหนดของบริษทัไปรษณียไ์ดก้ าหนดมาตรฐานคือ ตอ้งเป็นเกรดพรีเม่ียม คือ 
36 ลูกต่อ 1 กิโลคร่ึง เท่านั้น 
 

13.  ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ช่วยเหลือชุมชนของไปรษณียไ์ทย  ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า หากมีการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่ม
บริบทการศึกษาวิจยัในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการรับซ้ือผลผลิตและขนส่งของบริษทัไปรษณีย์
ไทย 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบ

ธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจและ
แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความรู้กบัประชาชนในพื้นท่ี ต.เจริญสุข อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ์โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วตัถุประสงคป์ระโยชน์และขั้นตอนการ
ท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น ประชาชนทั้ง3หมู่บา้น มีความรู้ความเขา้ใจใกลเ้คียงกนัแตกต่างกนัเพียง
ท่ีมาของการรับรู้ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นการรับรู้ทางส่ือวิทย ุโทรทศัน์และส่ือสังคมออนไลน์ 2) ปัญหา
และอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจหรือไม่รับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติม ของประชาชนทั้ง 3 หมู่บา้น 
ได้แก่ ประชาชนยงัไม่เช่ือมั่นเพราะยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมและค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้ไม่สนใจ
รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม 3) แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนในพื้นท่ีทั้ง3หมู่บา้น คือ ตอ้งการให้จดัท าเป็นแผนพฒันาระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอและ
ระดบัทอ้งถ่ินรวมไปถึงบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการตั้ง
โครงการและงบประมาณจดัตั้งผูรั้บผิดชอบโครงการชัดเจน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบัประชาชน แนะน าแนวทางสร้างเสริมรายไดจ้ากประโยชน์ของระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นและ
จดัท าตวัอยา่งในพื้นท่ีเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม 
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สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 289 

 

Public Knowledge and Understanding About Solving Drought Problems 
Using the Sufficiency Groundwater Bank System: A Case Study of 

Charoensuk Sub-district, Chaloem Phrakiat District,  
Buri Ram Province 

 
ABSTRACT 
 

This research aims to study public understanding about solving drought problems Using 
the sufficiency groundwater bank system, investigate problems and obstacles causing a lack of 
knowledge and understanding, and explore the guidelines for government agencies involved to 
educate people in the area of Charoensuk Sub- district, Chaloem Phrakiat District, Buri Ram 
Province.  This is qualitative research using documentary research and in-depth interviews.  The 
results are as follows:  1)  knowledge and understanding of people in the 3 villages about the 
principles, objectives, benefits and procedures for creating a sufficiency groundwater bank system 
are very similar, and  the only difference is the sources of information, which are through radio, 
television, and social media; 2)  the problem and obstacle causing a lack of knowledge and 
understanding or failure to gain more information among people in the 3 villages is that they are 
not convinced because nothing is tangible and the cost is high, so they do not seek further 
information; 3)  the guideline for government agencies to advise or provide information to people 
in the 3 villages is to develop development plans at provincial, district, and local levels, come up 
with the integration of the government, private and public sectors,  and set up projects and budgets 
together with persons in charge in order to educate people and recommend ways to generate income 
from the sufficiency groundwater bank system and prepare examples in the area for people to gain 
insights into the tangible method. 

 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 290 

 

1.  บทน า 
 

จงัหวดับุรีรัมย ์ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 
14 องศา 15 ลิปดาเหนือกบั 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 102 องศา 30 ลิปดากบั 103 องศา 45 
ลิปดาตะวนัออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 412 กิโลเมตร ทางรถไฟ
ประมาณ 376 กิโลเมตร จงัหวดับุรีรัมย ์มีเน้ือท่ีรวม 10,322,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178,125 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 2.01 ของพื้นท่ีประเทศ 
ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงตอนใต ้บริเวณอ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดินแดง และ
อ าเภอบา้นกรวด มีเทือกเขาบรรทดัและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา พื้นท่ีลาดจากทิศใตล้งไปทางทิศเหนือมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนนอ้ย ๆ เป็นท่ีราบ
ขั้นบนัไดช่องเขา ภูมิประเทศเกิดจากภูเขาไฟ จึงท าให้จงัหวดับุรีรัมยมี์ความแห้งแลง้และมีค ากล่าว
ของคนสมยัก่อนไดก้ล่าวว่า “บุรีรัมยต์ าน ้ ากิน” หมายถึงความแห้งแลง้ไม่มีแหล่งน ้ าหรือมีก็แหง้ไม่
มีน ้ าจนตอ้งเอาดินโคลนในห้วย หนอง คลองบึง มาต าให้เกิดน ้ าและน าน ้ านั้นมาใช้อุปโภคและ
บริโภค ท าใหค้นในจงัหวดับุรีรัมยน์ั้นรู้ถึงการขาดแคลนน ้ากินน ้ าใชม้าเป็นเวลานาน จนถึงปัจจุบนั
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัน ้าจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก 

การท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นจึงส าคญัมากเพราะจะเป็นแหล่งน ้ าท่ีย ัง่ยืนมากกว่าเขื่อนและ
ฝายต่างๆ ซ่ึงเป็นเพียงตวักกัเก็บน ้ า ดึงน ้ าหรือชะลอน ้ าบนดินจากล าน ้ า ล าห้วยและล าคลองต่างๆ 
หากล าน ้ าเหล่าน้ีแห้งหรือไม่มีน ้ าเขื่อนและฝายก็ไม่มีน ้ าเช่นกนั ต่างจากน ้ าใตดิ้นซ่ึงไม่มีวนัแห้ง 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นจึงมีความส าคญัมากต่อประชาชนหากประชาชน
มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการน ้ าใตดิ้นก็จะสามารถบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์ในท่ีดินท า
การเกษตรของตนเองต่อไปการพึ่งพาฤดูกาลต่างๆ ก็เป็นเพียงส่วนประกอบเพราะสามารถบริหาร
จัดการน ้ าได้ด้วยตนเอง พืชผลทางการเกษตรก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูและยงัเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวท าใหชี้วิตความเป็นอยูดี่ขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาว่าประชาชนในพื้นท่ี ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย ์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้ าใต้
ดินแบบพอเพียงมากน้อยเพียงใดและปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจคืออะไร 
เพื่อน าผลการวิจยัมาพฒันาและท าเป็นขอ้เสนอแนะภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ีประสบปัญหาภยัแลง้ทัว่ประเทศท าให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผลไดต้ลอดปีไม่
วา่สภาวะอากาศจะเปล่ียนแปลงไปแบบใดเกษตรกรก็สามารถท าการเกษตรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพื่อส ารวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับระบบธนาคารน ้ าใต้ดินแบบ

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยศาสตร์พระราชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
 2)  เพื่อเสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้กบัประชาชนเก่ียวกบั
ท าเกษตรอย่างย ัง่ยืนตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเป็น
การศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อน ามาเปรียบเทียบถึงความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีแผนการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง โดยผูว้ิจยัท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอาศยัและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นท่ีการ
ด าเนินงานแผนการพฒันาระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญสุข 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์ขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการมีดงัต่อไปน้ี 

 
 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจยั ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1) ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้าใตดิ้นแบบพอเพียง 
2) ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบ

พอเพียง 
3) แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการแนะน าขอ้มูลกบัประชาชน 
 

3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ในการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชน

ในพื้นท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียงคือ ผูอ้ยู่อาศยัและมี
พื้นท่ีอยู่ในแผนการพฒันาระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญสุข 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยการคดัเลือกประชาชน
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ในพื้นท่ีโครงการท่ีคาดว่าจะให้ข้อมูลส าคัญแก่ผูวิ้จัยได้ดีท่ีสุดโดยมีผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ประชาชนหมู่ท่ี1 หมู่ท่ี12 และหมู่ท่ี14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน
หมู่บา้นละ5คน3หมู่บา้น รวม 15 คน 

การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญันั้น ผูวิ้จยัจะใช้วิธีการคดัเลือกตวัอย่าง ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึง
เป็นการเลือกตวัอย่างท่ีคาดวา่จะให้ขอ้มูลส าคญัไดดี้ท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้าใตดิ้นแบบพอเพียงจากมุมมองของประชาชน
ในพื้นท่ีการด าเนินงานแผนการพฒันาระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์

วตัถุประสงค์ของการท าวิจัยคร้ังน้ีคือ เพื่อส ารวจถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้าใตดิ้นแบบพอเพียงรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรค
ท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจและขอ้เสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้
แก่ประชาชน ดงันั้นผูวิ้จยัมีกระบวนการในการเลือกผูใ้หข้อ้มูลมีดงัน้ี 

1) เป็นผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีการท าโครงการไดรั้บประโยชน์และผลกระทบโดยตรง  
2) เป็นผูท่ี้ประสบปัญหาเก่ียวกบัภยัแลง้ในการท าการเกษตร 
3) เป็นผูท่ี้สามารถต่อยอดหรือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ไปยงัผูอ่ื้นได ้
4) เป็นผูท่ี้ชุมชนยอมรับ 
 

3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  การเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิดและ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้าใตดิ้นแบบ
พอเพียง จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับประเด็นต่างๆ และ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในศึกษาคร้ังน้ี 

2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญั (Key Informants) ตามเกณฑก์ารเลือกท่ีไดต้ั้งไว ้โดยพิจารณาความเหมาะสมของผูใ้หข้อ้มูล 
ว่ามีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการหรือไม่ สามารถตอบประเด็นต่างๆท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบได้
มากนอ้ยเพียงใด รวมถึงพิจารณาจากความยากง่ายในการติดต่อประสานงานและการเดินทางเขา้พบ 
เพื่อไปสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นจึงติดต่อประสานงานและก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั ในขณะท่ีด าเนินการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะท าการบนัทึกขอ้มูลโดยใชว้ิธีการจดบนัทึกการ
สัมภาษณ์ หลงัจากท่ีรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
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3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีไม่อาจแยกออกจาก

ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนเหมือนกบัการวิจยัเชิงปริมาณ กล่าวคือ การวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพจะกระท าทั้งระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล (นราธิป 
ศรีราม, 2559) ดงันั้น ระหว่างท่ีผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ก็จะท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกนัดว้ย นอกจากน้ีเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัก็จะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี  

1)  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 
เพื่อท าใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์ 

2)  สร้างบทสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยง ขอ้สรุปชัว่คราวท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้เขา้ดว้ยกนั 

3)  น าขอ้สรุปท่ีไดม้าเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัส าหรับขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ท่ีไดม้าจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
ผูว้ิจยัจะน ามาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลจาก
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์พรรณนา และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยผูวิ้จยัจะ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้พื่อตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและท าใหก้ารตีความมีความละเอียดยิง่ขึ้น 
 

4.  การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบั
การแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียง และเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น3
ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 

1) ระบบธนาคารน ้าใตดิ้นแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชาคืออะไร 
2) ประโยชน์ของระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 
3) ขั้นตอนการท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 
4) การรับรู้ข้อมูลและวตัถุประสงค์ของการท าระบบธนาคารน ้ าใต้ดินจาก

ช่องทางใด 
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 ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจในระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 
1) การได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการแกปั้ญหาภยัแลง้ตามแผนการพฒันา

ระบบธนาคารน ้าใตดิ้นอยา่งเพียงพอและหากไม่เพียงพอตอ้งการทราบขอ้มูลประเด็นใดเพิ่มเติม 
2) สาเหตุใดท่ีท าใหป้ระชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูลหรือได้รับขอ้มูลไม่เพียงพอเก่ียวกบั

โครงการแกปั้ญหาภยัแลง้ตามแผนการพฒันาระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 
 ส่วนท่ี 3 แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือใหข้อ้มูลกบัประชาชน 

1) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้าใตดิ้นของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การอธิบายหลกัการหรือแนวทางปฏิบติัใน
ระยะยาวใหส้อดคลอ้งการท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น เพื่อต่อยอดให้เกิดความยัง่ยนืและสร้างรายได้
ใหม้ัง่คงเพื่อใหป้ระชาชนรับทราบและน าไปปฏิบติั 

 
4.1  ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
ประเด็นความรู้ความเขา้ใจใน ”ระบบธนาคารน ้าใตดิ้นตามศาสตร์พระราชา” ประชาชนใน

พื้นท่ีทั้ง3หมู่บา้น มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวตัถุประสงคข์องการท าระบบธนาคารน ้ าใต้
ดินตาม “พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ช้ีใหเ้ห็น
ถึงความศรัทราและความเช่ือมัน่ของประชาชนทุกคนในพระราชด าริของ “ในหลวงรัฐกาลท่ี 9” 

ประเด็นการรับรู้ถึงประโยชน์การท าระบบธนาคารน ้ าใต้ดิน ประชาชนในพื้นท่ีทั้ ง 3
หมู่บา้น รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและประชาชนบางส่วนไดท้ดลองท าจนเห็นผลและเช่ือว่าหาก
มีการท าทัว่พื้นท่ีก็จะสามารถแกปั้ญหาภยัแลง้และปัญหาน ้าท่วมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ประเด็นการรับรู้ถึงขั้นตอนการท าระบบธนาคารน ้ าใต้ดินของประชาชนในพื้นท่ีทั้ง 3
หมู่บา้น มีการรับรู้ขั้นตอนเกือบครบถว้นจากแนวคิดและทฤษฎีมีทั้งหมด7ขั้นตอนซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัขาดแต่เพียงขั้นตอนสุดทา้ยคือการติดตามประเมินผลและเก็บขอ้มูลซ่ึง
ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นท่ี บางพื้นท่ีอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นปีจึงจะเห็นผลในการประเมินดู
ตวัช้ีวดัได ้

ประเด็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนในพื้นท่ีทั้ง 3หมู่บา้น จะรับรู้จากการให้
ข้อมูลจากข่าวในพระราชส านักและหน่วยงานปกครองระดับต าบลท่ีได้ไปศึกษาดูงานและ
ประชาชนท่ีสนใจก็น ามาต่อยอดด้วยการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากส่ือสังคม
ออนไลน์และยงัมีผูป้ระกอบการภาคเอกชนเป็นก าลงัหลกัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดโครงการ ยงัไม่มี
หน่วยงานระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดัจดัท าเป็นโครงการอย่างจริงจงัเพื่อให้ขอ้มูลและความรู้แก่
ประชาชน 
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4.2  ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
ประเด็นความตอ้งการเพิ่มเติมนั้นประชาชนทั้ง 3 หมู่บา้นให้สัมภาษณ์ว่า จากการถ่ายทอด

ความรู้ของผูน้ าชุมชนยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนบางกลุ่มในพื้นท่ี หากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าโครงการมีการประชาสัมพนัธ์จดัอบรมให้ความรู้และจดังบประมาณมาลง
พื้นท่ีก็จะไดรั้บการยอมรับและความเช่ือมัน่จากประชาชนทัว่ทั้งพื้นท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จไดร้วดเร็ว
ยิง่ขึ้น  

ประเด็นสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูลหรือไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอนั้น เกิดจาก
ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ การเขา้ถึงประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอีกทั้งประชาชนยงัตอ้งการเห็น การจดัการระบบธนาคารน ้ า
ใต้ดินในพื้นท่ีท่ีเป็นรูปธรรม หากท าไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไรอีกทั้งเร่ืองของ
งบประมาณท่ีใชท้ าค่อนขา้งสูง ทั้งเร่ืองวสัดุท่ีเป็นหินและการจา้งเคร่ืองจกัรมาขุด จึงท าให้ยงัมีผูท่ี้
ไม่เห็นดว้ยและไม่สนใจเปิดรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
4.3  แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกบัประชาชน 
ประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีอยากให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งน าไปจดัท าแผนพฒันา

ระดับท้องถ่ิน อ าเภอและจังหวดั จัดท าเป็นโครงการของบประมาณมาจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน มีการจัดท าเป็นแผนพฒันาหมู่บ้านโดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน และใชโ้อกาสในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้นเขา้มาแนะน า
อบรมให้ความรู้กบัประชาชน จดัสรรบุคลากรมาดูแลโครงการโดยเฉพาะเพื่อการบริหารจดัการให้
ประสบความส าเร็จทุกภาคส่วน 

ประเด็นแนวทางปฏิบติัในระยะยาวให้สอดคลอ้งกบัการท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นเพื่อต่อ
ยอดให้เกิดความยัง่ยืนและสร้างรายได้อย่างมั่งคงเพื่อให้ประชาชน ไม่เคยมีผูน้ าชุมชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องแนะน าประเด็นน้ีและมีความต้องการให้แนะน าแนวทางการต่อ
ยอดจากประโยชน์ของระบบธนาคารน ้าใตดิ้นวา่มีวิธีสร้างอาชีพและสร้างรายไดต้ลอดทั้งปีอย่างไร
และอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยแนะน าและจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเบ้ืองตน้แล้วให้
ประชาชนต่อยอดเอง ประชาชนจะหันมาสนใจการท าระบบธนคารน ้ าใตดิ้นมากขึ้น เพราะรับรู้ว่า
หากท าแลว้จะเกิดประโยชน์อยา่งไรและสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัวอยา่งไร 
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5  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ด้วยระบบธนาคารน ้าใต้ดินแบบพอเพยีง 

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี1,12,14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ 
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  การเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ด้วย

ระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียงของประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1,12,14 ต าบลเจริญ
สุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

 
 
 

เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ประชาชน
หมู่ท่ี1 

ประชาชน
หมู่ท่ี12 

ประชาชน
หมู่ท่ี14 

1. ระบบธนาคารน ้าใต้ดินแบบพอเพยีงตามศาสตร์พระราชา    
  1.1 หลกัการในการท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น    
  1.2 วตัถุประสงคใ์นการท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น    
2. ประโยชน์ของการท าระบบธนาคารน ้าใต้ดิน    
  2.1 ท าใหล้ดรอยแตกของผิวดินท าใหดิ้นมีความชุ่มช้ืน    
  2.2 ช่วยแกปั้ญหาน ้าท่วมขงัและภยัแลง้    
3. การรับรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการท าระบบธนาคารน ้าใต้ดินและการติดตามประเมินผล 

  3.1 ขั้นตอนการจดัท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น    
  3.2 การติดตามประเมินผลและเก็บขอ้มูล    

  3.3 วิธีการท าระบบบ่อปิดและระบบบ่อเปิด    
4. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 

  4.1ส่ือวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือสังคมออนไลน์    
  4.2 ผูน้ าชุมชนระดบัหมู่บา้นและต าบล    
  4.3 หน่วยงานภาครัฐระดบัทอ้งถ่ิน อ าเภอและจงัหวดั    
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จากผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ย
ระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียงของประชาชนในพื้นท่ีทั้ง3หมู่บา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
พบว่าประเด็นความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดมีทั้งความคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนั โดย
ประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกันได้แก่ 1)ความรู้ความเขา้ใจในระบบธนาคารน ้ าใต้ดินแบบพอเพียงตาม
ศาสตร์พระราชานั้น ประชาชนทั้ง3หมู่บา้นมีความเขา้ใจในหลกัการและวตัถุประสงคข์องการท า
ระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 2) ประโยชน์ของการท าระบบธนาคารน ้าใตดิ้น ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประชาชน
ทั้ง3หมู่บา้นรับรู้ถึงการท าใหล้ดรอยแตกของดินท าใหดิ้นมีความชุ่มช้ืนและช่วยแกปั้ญหาน ้าท่วมขงั
และภยัแลง้ได ้3) ขั้นตอนการท าระบบธนาคารใตดิ้น ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประชาชนทั้ง3หมู่บา้นเขา้ใจ
ขั้นตอนการท าและวิธีการท าระบบบ่อปิดและบ่อเปิด แต่ไม่มีการติดตามประเมินผลและเก็บขอ้มูล
คลา้ยกนัทั้ง3หมู่บา้น 4) ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ประชาชนทั้ง3หมู่บา้นมีการรับรู้ขอ้มูลจากผูน้ าชุมชนระดบัหมู่บา้นและต าบล และไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูล
จากระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั 

ส าหรับประเด็นท่ีมีความแตกต่างกันมีเพียงประเด็นเดียว ได้แก่ ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น ช่องทางของส่ือวิทยุ โทรทศัน์ และส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลประชาชนหมู่ท่ี1และหมู่ท่ี14 มีการแสวงหาความรู้จากช่องทางน้ี ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลประชา
ชนหมู่ท่ี12ไม่มีการรับรู้ขอ้มูลจากช่องทางน้ี อาจสืบเน่ืองมาจากบริบทของประชาชนหมู่ท่ี12ไม่
เนน้การแสวงหาความรู้จากส่ือวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือสังคมออนไลน์ หรือมีการแสวงหาความรู้จาก
ช่องทางน้ีนอ้ยมากจึงท าใหเ้กิดความแตกต่างจากอีก2หมู่บา้น 
 

5.2  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดินของประชาชน 

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี1,12,14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ 
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบธนาคารน ้ า
ใต้ดินของประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี1,12,14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดับุรีรัมย ์

 

 
จากผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจในระบบธนาคาร

น ้าใตดิ้นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประชาชนในพื้นท่ีทั้ง 3 หมู่บา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 พบวา่ ปัญหา
ท่ีท าให้ขาดการรับรู้ขอ้มูลหรือรับรู้ขอ้มูลไม่เพียงพอมีความคลา้ยคลึงกนัทั้ง3หมู่บา้น ไดแ้ก่ 1) การ
ถ่ายทอดความรู้จากผูน้ าชุมชนไม่เพียง 2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการประชาสัมพนัธ์ 3) ไม่มี
การจดังบประมาณมาอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 4) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัเขา้ไม่ถึง
ประชาชน 

ส่วนอุปสรรคท่ีท าใหป้ระชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจหรือไม่รับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติม ของทั้ง 3
หมู่บ้านมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) ประชาชนยงัไม่เช่ือมั่นเพราะยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรม 2) 
ค่าใชจ่้ายสูงจึงท าใหไ้ม่สนใจรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
 

เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ ประชาชน
หมู่ท่ี1 

ประชาชน
หมู่ท่ี12 

ประชาชน
หมู่ท่ี14 

1. การรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอหรือหากไม่เพียงพอ
ต้องการทราบข้อมูล 

   

  1.1 การถ่ายทอดความรู้จากผูน้ าชุมชนไม่เพียงพอ    
  1.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการประชาสัมพนัธ์    
  1.3 อยากใหจ้ดังบประมาณมาด าเนินการอบรมใหค้วามรู้    
2. สาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูล   
    ไม่เพยีงพอ 

   

  2.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัเขา้ไม่ถึงประชาชน    
  2.2 ประชาชนยงัไม่เช่ือมัน่เพราะยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรม    
  2.3 ค่าใชจ่้ายสูงเลยท าใหไ้ม่สนใจรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติม    
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5.3  ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับ
ประชาชน 

สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 5.3 
 

ตารางท่ี 5.3  การเปรียบเทียบแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ขอ้มูลกับ
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี1,12,14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

 
 

เปรียบเทียบแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือ
ให้ข้อมูลกับประชาชน 

ประชาชน
หมู่ท่ี1 

ประชาชน
หมู่ท่ี12 

ประชาชน
หมู่ท่ี14 

1. ข้อเสนอแนะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบธนาคารน ้าใต้ดินของ
หน่วยงานภาครัฐ 

   

  1.1 ควรมีการจดัท าโครงการ เขา้ไปอยู่ในแผนพฒันา    ทอ้งถ่ิน 
อ าเภอและระดบัจงัหวดั เพื่อจดัท างบประมาณมาถ่ายทอดอบรม
ความรู้ให้กบัประชาชน 

   

  1.2 ควรมีการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น มีการบูรณาการร่วมกนั
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

   

  1.3 ควรมีการจดัตั้งโครงการจดัสรรบุคลากรมาบริหารโครงการ
ของบประมาณและใช้โอกาสในการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บา้นเขา้มาให้ความรู้แก่ประชาชน 

   

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมกีารอธิบายหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ในระยะยาวให้สอดคล้องการท าระบบ
ธนาคารน ้าใต้ดิน เพ่ือต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนและสร้างรายได้อย่างมั่งคงเพ่ือให้ประชาชนรับทราบและน าไป
ปฏิบัต ิ

  2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรอบรมให้ความรู้วิธีการต่อยอดจาก
ประโยชน์ของระบบธนาคารน ้าใตดิ้นเพ่ือให้มีรายไดต้ลอดปี 

   

  2.2 ควรจดัสรรงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในการสร้าง
ระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบเบ้ืองตน้แล้วให้ประชาชนต่อยอด
ดว้ยตนเอง 
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ผลการเปรียบเทียบแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนในพื้นท่ีทั้ง3หมู่บา้น ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประชาชนทั้ง3
หมู่บา้นมีขอ้เสนอแนะแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวมคลา้ยคลึงกัน คือ
ตอ้งการให้จดัท าเป็นแผนพฒันาระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอและระดบัทอ้งถ่ินรวมไปถึงบูรณาการ
ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการตั้งโครงการและงบประมาณและมี
ผูรั้บผิดชอบโครงการชดัเจน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชน แนะน าแนวทาง
สร้างสเริมรายได้จากประโยชน์ของระบบธนาคารน ้ าใต้ดินและจัดท าตัวอย่างในพื้นท่ีเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บทราบถึงวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประชาชนหมู่ท่ี12 ไดเ้สนอ 1)
ให้มีการจัดท าโครงการ เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอและระดับจังหวดั เพื่อจัดท า
งบประมาณมาถ่ายทอดอบรมความรู้ให้กบัประชาชน 2) เสนอให้มีการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น มี
การบูรณาการร่วมกนัของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประชาชนหมู่ท่ี14 
ไดเ้สนอ 1) เสนอให้มีการจดัตั้งโครงการจดัสรรบุคลากรมาบริหารโครงการของบประมาณและใช้
โอกาสในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเข้ามาให้ความรู้แก่ประชาชน 2) เสนอให้มีการ
จดัสรรงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในการสร้างระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบเบ้ืองตน้แลว้ให้
ประชาชนต่อยอดกนัเอง 
 

6.  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ย
ระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นแบบพอเพียงรวมไปถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความ
เขา้ใจและขอ้เสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความรู้แก่ประชาชน 
ผูวิ้จยัสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1  ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกับการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบธนาคารน ้าใต้
ดินแบบพอเพยีง  

 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ประชาชนหมู่ท่ี1,12,14 มีความเขา้รู้ความเขา้ใจในระบบธนาคาร
น ้าใตดิ้นดงัต่อไปน้ี 

6.1.1  หลกัการและวตัถุประสงค์คือการเติมน ้ าจากผิวดินลงไปไวใ้ตดิ้นน ้ าสามารถ
กกัเก็บน ้ าไวใ้ชไ้ดย้าวนานกว่าการเก็บน ้ าไวท่ี้ผิวดิน ซ่ึงน ้ าผิวดินจะมีอตัราการระเหยดว้ยความอุณ
ภูมิในอากาศ และน ้ าใตดิ้นนั้นมีความสะอาดมากว่าน ้ าผิวดินเพราะผ่านการกรองดว้ยดิน หิน ทราย 
หรือวสัดุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
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6.1.2  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบธนาคาน ้ าใตดิ้น สามารถมีน ้ าใช้อุปโภค บริโภค
และท าการเกษตรไดต้ลอดปีและสามรถน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั เสาวลกัษณ์ 
โกศลกิตตอัมพร และ สัญญา เคณาภูมิ และ วาสนา บรรลือหาญ และ อาภาพร ประจนัตะเสน 
(2563) การจดัการทรัพยากรน ้ า:แนวคิดธนาคารน ้ าใตดิ้นจากชุมชนเก่าขามอุบลราชธานีสู่ชุมชน
หนองมะโมงชยันาท วตัถุประสงคแ์นวคิดการบริหารจดัการธนาคารน ้ าใตดิ้นท่ีประสบความส าเร็จ
แลว้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน ้ ายืน จงัหวดัอุบลราชธานีและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ผลการท าธนาคารน ้าใตดิ้น จะเป็นการสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ า
ไว ้เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยอาศยัการดูดซึมของหินใตพ้ื้นผิวดินท่ีมีน ้าหรือการส่งต่อน ้ าบาดาล
ผา่นบ่อซึม ส าหรับใชแ้กไ้ขปัญหาน ้าท่วม น ้าแลง้ สามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและธนาคารน ้ าใตดิ้นระบบ
ปิด ใชแ้กไ้ขปัญหาการระบายน ้า น ้าเน่าเสีย ทั้งในครัวเรือนและพื้นท่ีการเกษตร 

6.1.3  ขั้นตอนการท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น มี 7ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การเก็บขอ้มูล
พื้นฐานดา้นทรัพยากรน ้ า 2) การก าหนดทิศทางของน ้ าใตดิ้นในพื้นท่ีลุ่มน ้ าระดับชุมชน 3) เจาะ
ส ารวจชั้นดินเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถด าเนินการเติมน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลทางธรณีวิทยา 
4) วางแผนและก าหนดระบบเติมน ้ าลงในแผนท่ีหรือผงัน ้ า 5) ออกแบบระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น 6) 
ด าเนินการก่อสร้างตามแผนท่ีก าหนดไว ้ขาดแต่เพียงขั้นตอนท่ี7 คือ 7) ติดตามประเมินผลและเก็บ
ขอ้มูล ประสิทธิภาพของบ่อธนาคารน ้าใตดิ้นจะไม่สามารถประเมินไดท้นัทีเม่ือก่อสร้างเสร็จ บางท่ี
อาจจะต้องใช้เวลานานเป็นปีจึงจะเห็นผลในการประเมินดูตัวช้ีว ัดได้จากผลท่ีปรากฏตาม
วตัถุประสงคท่ี์วาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัองคก์ารบริหารส่วน ต าบลเก่าขาม อ าเภอน ้ายนื จงัหวดั
อุบลราชธานี (2561) 

6.1.4  ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น มีการรับรู้ขอ้มูลจาก
การถ่ายทอดประสบการณ์การไปดูงานจากผูน้ ้ าชุมชนและศึกษาดว้ยตวัเองจากข่าวและส่ือสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ท าให้รับรู้ขอ้มูลโดยการเรียนรู้และเขา้ใจดว้ยตวัเองท าให้ผูท่ี้สนใจแสวงหาความรู้
เท่านั้นจึงจะรับทราบขอ้มูลส่วนประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่มีเวลาหรือการรู้วิธีหาขอ้มูลทางสังคม
ออนไลน์ก็จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้เลยเพราะไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องลงพื้นท่ี
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ใจจึงเกิดการไม่สนใจท่ีจะท าระบบธนาคาน ้าใตดิ้นไวใ้นพื้นท่ีของตนเองหรือ
ผูท่ี้สนใจก็ขาดผูเ้ช่ียวชาญมาคอยแนะน าให้ปฏิบติัอย่างถูกตอ้งครบถว้น หากมีการน าข้อมูล จาก
AGS American Groundwater Solutions,LLC (2562) คู่มือการท าธนาคารน ้ าใตดิ้นเบ้ืองตน้ มาแจก
และอธิบายใหป้ระชาชนเขา้ใจ ก็จะเกิดความร่วมมือในชุมชนช่วยผลกัดนัในประสบความส าเร็จได้ 
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 6.2  ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ประชาชนหมู่ท่ี1,12,14 มีปัญหาและอุปสรรคในการขาดเข้ารู้

ความเขา้ใจในระบบธนาคารน ้าใตดิ้นดงัต่อไปน้ี 
6.2.1  การรับทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอหรือหากไม่เพียงพอตอ้งการทราบขอ้มูลดา้นใด

เพิ่มเติม  ปัญหาการรับรู้ขอ้มูลไม่เพียงพอจากการเปรียบเทียบผูวิ้จยัมองต่างจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ การรับรู้ขอ้มูลของประชาชนนั้นไดรั้บรู้ขอ้มูลเพียงพอเพียงแต่ตอ้งการการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐว่าขอ้มูลท่ีรับรู้นั้นสามารถน ามาปฏิบติัในพื้นท่ีไดแ้ละตอ้งการให้ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
เป็นผูน้ าในการปฏิบติัเพราะในพื้นท่ีประชาชนท่ีก าลงัท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นอยู่ในช่วงขั้นตอน
การท ายงัไม่ประสบผลส าเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมหากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุน
แนะน าประชาชนท่ีก าลงัท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นอยูก่็จะท าใหป้ระชาชนหันมาสนใจท ากนัทัว่ทั้ง
พื้นท่ี และยงัมีความเช่ือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น หากมีการแนะน าท่ีถูกวิธีแนะน าการน าวสัดุ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เช่น เศษหินเศษกรวดท่ีมีอยู่ในท่ีดินท่ีนาของตนเก็บรวบรวมก็สามรถลด
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไปได ้

6.2.2  สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนไม่ได้รับขอ้มูลหรือได้รับขอ้มูลไม่เพียงพอ สาเหตุน้ี
ผูวิ้จยัสามารถอภิปรายไดว้่า ประชาชนในพื้นท่ีขาดความเช่ือมัน่และแรงสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง หากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาขอ้มูลและน าขอ้มูลเหล่านั้นลงพื้นท่ีจดั
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัการท าระบบ
ธนาคารน ้าใตดิ้นอยูแ่ลว้ ก็ง่ายต่อการท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ 

 
6.3  แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกบัประชาชน 

ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ประชาชนหมู่ท่ี1,12,14 มีแนวทางและขอ้เสนอแนะหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

6.3.1  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบธนาคารน ้ าใต้ดินของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้เสนอแนะท่ีอยากให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนพฒันา
ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอและระดบัทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน หากมีการบูรณาการร่วมกนัก็จะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชน
ในการท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น ท าให้ประชาชนเช่ือว่าหากท าไปแลว้เม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
จะมีหน่วยงานต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนและแนะน าจนประสบความส าเร็จอีกทั้งหากท าไป
แลว้เกิดปัญหาด้านงบประมาณก็มีหน่วยงาน ต่างๆช่วยสนับสนุนงบประมาณท าให้ค่าใช้จ่ายท่ี
ตนเองตอ้งออกลดลงความสนใจท่ีจะท าของประชาชนในพื้นท่ีก็จะมีมากขึ้น 
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6.3.2  หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้การอธิบายหลกัการหรือแนวทางปฏิบติั 
ในระยะยาวให้สอดคลอ้งการท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น เพื่อต่อยอดให้เกิดความยัง่ยืนและสร้าง
รายไดอ้ย่างมัง่คงเพื่อให้ประชาชนรับทราบและน าไปปฏิบติั จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ 
อภิปรายไดว้่าหากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลอย่างจริงจงัและน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาจดัอบรมตามช่องทางท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแนะน าคือ การอบรมให้กบัประชาชนใน
วาระการประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้น ประชาชนก็จะมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางการต่อยอดจาก
การท าระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นและศึกษางานวิจยั พิมพพ์ิสุทธ์ิ อว้นล ้า และคณะ (2560) การจดัการ
ความรู้เพื่อการบริหารจดัการน ้ าสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและพึ่งตนเองดา้นแหล่งน ้ าอย่างย ัง่ยืน
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัชุมชนไดเ้รียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้ าสู่ความยัง่ยืนถือได ้ว่าเป็นส่ิงท่ี
ชุมชนต้องมีศึกษา  สถิติ เก่ียวกับน ้ าในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าข้อมูลท่ีมีมาสร้างเป็นสถิติ 
เก่ียวกบัน ้ าอย่างน้อย 10 ปี โดยมีการจดบนัทึกระดบัน ้ าในแหล่งน ้ าของชุมชน และ แหล่งน ้ าส่วน
บุคคล เพื่อใช้ ในการค านวณสภาพขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัน ้ าท่ีมีในชุมชน ดงันั้นจะเห็นไดว้่า น ้ า คือ 
ความมัน่คงของชีวิต น ้ าท าให้ก่อเกิดอาชีพท่ีหลากหลาย น ้ าท าให้ก่อเกิดรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ าและน ้ ายงัท าให้เกิดแบบอย่างการน าพลงังานสะอาดมาใช ้ซ่ึง
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดตน้ทุนการผลิต เป็นผล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริการจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่(พลังงานแสงอาทิตย์ ) เกิดรายได้ทางการเกษตร โดยภาคชุมชน มีตัวอย่างท่ี
หลากหลายของอาชีพท่ีเกิดจากการใช้น ้ าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของคนในชุมชน อาทิเช่น การ
รวมกลุ่มอาชีพปลูกพืช และการรวมกลุ่มเล้ียงสัตวก์ารประมงจากแหล่งน ้า เป็นตน้ 

จากขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจะเห็นไดว้่าขอ้เสนอแนะของประชาชนนั้นสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ท่ีตอ้งการการถ่ายทอดความรู้ให้กบัประชาชนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ลดตน้ทุน
และทุกอยา่งท่ีกล่าวมาน้ีเกิดจากการน าระบบธนาคาน ้าใตดิ้นมาประยกุตใ์ห้เกิดอาชีพ สร้างรายไดสู่้
ความอยูดี่กินดีและยัง่ยนืของประชาชน  
 

7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการน ้ าดว้ยระบบธนาคารน ้าใตดิ้นเพื่อการแกปั้ญหาภยัแลง้และพึ่งพาตนเองดา้นแหล่งน ้ า
อยา่งย ัง่ยนื โดยเป็นการบูรณาการร่วมกนัทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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7.1  ข้อเสนอแนะส าหรับ แผนการพัฒนาระบบธนาคารน ้าใต้ดินแบบพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1)  ควรจัดตั้ งทีมงานประชาสัมพันธ์โครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี 
2)  ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ท าการทดลองท าเพื่อให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมแลว้น ามาถ่ายทอดสู่ประชาชนไดเ้ห็นประโยชน์จากการท าโครงการเพื่อการต่อ
ยอดใหป้ระชาชนร่วมกนัท าในพื้นท่ีของตนเองใหเ้กิดความยัง่ยนืตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 
7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1)  ควรน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากนโยบาย เกษตรทฤษฎีใหม่ “โครงการพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”หรือท่ีส านกังานพฒันาชุมชนต่อ
ยอดมาเป็น “โครงการ โคก หนอง นา โมเดล” อบรมให้ผูน้ าชุมชนเขา้ใจเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชน
ไดรั้บทราบถึงแนวทางการต่อยอดจากระบบธนาคารน ้าใตดิ้น 

2)  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความรู้ให้ก านนั,ผูใ้หญ่,ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นรวมไปถึง
ผูใ้ตส้ายการบงัคบับญัชาให้เขา้ใจและให้น าไปถ่ายทอดให้ประชาชนท่ีตนปกครองอยูไ่ดรั้บรู้ขอ้มูล 
ประโยชน์และแนวทางการสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัประชาชน 

 
7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นท่ี ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ

เกยีรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1)  ควรจดัตั้งบุคลากรในองค์การศึกษาข้อมูลให้รู้และเขา้ใจเก่ียวกับการท าระบบ

ธนาคารน ้ าใตดิ้น เพื่อสามารถเป็นทีมคอยสนบัสนุนจดัหาหรือสืบคน้ขอ้มูลในส่วนท่ีภาครัฐเขา้ไม่
ถึง และน ามาถ่ายทอดใหที้มงานโครงการไดรั้บรู้รับทราบและน าไปใชใ้นโครงการ 

2)  ควรเป็นส่วนสนับสนุนในดา้นท่ีทีมงานโครงการไม่สามารถปฏิบติัไดเ้น่ืองจาก
นอกเหนืออ านาจของหน่วยงานตน้สังกดัและในดา้นพื้นท่ีเพราะหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงานจะ
ทราบและเขา้ถึงพื้นท่ีไดส้ะดวกกวา่ 

 
7.4  ข้อเสนอแนะส าหรับภาคประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
1)  ผู ้น าชุมชนควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามา

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในหมู่บา้นท่ีตนเองปกครองอยู ่
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2)  ผูน้ าชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บา้น
ต่ืนตวัและต่ืนรู้เก่ียวกบัการท าโครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3)  ผูน้ าชุมชนควรเป็นก าลงัหลกัในการชักจูงโน้มน้าวให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิด
ความสนใจในโครงการเพราะผูน้ าจะทราบถึงบริบทของคนในหมู่บา้นของตนมากว่าหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน 

4)  ประชาชนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจควรประชาสัมพนัธ์หรือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมี
ให้คนในหมู่บา้นท่ีตนอาศยัอยู่โดยเร่ิมจากในหมู่เครือญาติแลว้ค่อยๆขยายวงกวา้งออกไปบา้นใกล้
เรือนเคียงซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์หรือถ่ายทอดความรู้แบบท่ีเขา้ใจง่ายและรวดเร็วมากเพราะมี
การใชภ้าษาเดียวกนัและมีพื้นท่ีเดียวกนั 

 

8.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1)  ควรมีการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัต าบล
และระดับอ าเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ เพื่อท าให้การบูรณาการทุกภาคส่วนด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 2)  ควรมีการศึกษาติดตามการประเมินผลและการประเมินตวัช้ีวดัของโครงการพฒันา
ระบบธนาคารน ้ าใตดิ้นประสบผลส าเร็จประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและการท าเกษตรกรรมสร้าง
รายได้ให้กับตนเองอย่างย ัง่ยืนตามรอยพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
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ทุนทางสังคมและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร: 
กรณีศึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคาร จังหวดับุรีรัมย์ 

 
กันตพัฒน์  เธียรสวัสด์ิ19 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาทุนทางสังคมและประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรไม่แสวงหา
ก าไรเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารจงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของทุน
ทางสังคมท่ีมีต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนของเครือข่ายนุรักษ์ป่าเขาอังคาร 2) เพื่อพฒันา
ขอ้เสนอแนะในการใช้ทุนทางสังคมเพื่อบริหารจดัการเครือข่ายอนุรักษ์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ   
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่เน่ืองจากสถานะการ์ณปัจจุบนัขณะท าการ
วิจยัไดเ้กิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิต-19 รัฐบาลจึงห้ามชุมนุมเกิน 20 คน ใหเ้วน้ระยะห่าง
ระหวา่งกนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงจ าเป็นตอ้งใชวิ้ธีสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศพัทแ์ละส่งเอกสารใหผู้ส้ัมภาษณ์
กรอกค าตอบ เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการด าเนินการสัมภาษณ์  โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ 
สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาองัคาร 6 คนจาก 3 หมู่บา้น, ผูน้ าชุมชน 3 คนจาก 3 หมู่บา้น
(ลว้นเป็นสมาชิกเครือข่ายป่า), เลขาเครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาองัคาร 1 8o และชาวบา้น9 คนจาก 3 
หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน 19 ราย ซ่ึงทุกคนลว้นอาศยัและท ามาหากินอยู่รอบบริเวณป่าเขาองัคารมาตั้งแต่
เป็นเด็ก เพราะฉะนั้นขอ้มูลท่ีไดม้าจึงเป็นขอ้มูลท่ีเท็จจริงเก่ียวกบัป่าเขาองัคารและเครือข่ายอนุรักษ์
ป่าเขาองัคาร จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่ทุนทางสังคมของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร ประกอบดว้ย 4 ประเด็น
ดงัน้ี 

1)  ทุนมนุษย ์คือการรวมกลุ่มของสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารเกิดจาก
รูปแบบจิตอาสา ดังเห็นได้จากผูน้ าและสมาชิกมีอุดมการณ์ในเร่ืองการดูแลผืนป่าเขาองัคาร มี
บทบาทในการจดัการป่าดว้ยการส ารวจพื้นท่ีป่าและเจรจาต่อรองกบัผูท่ี้เขา้มาอยู่อาศยัและผูท่ี้มาบุก
รุกป่า 

 
19 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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 2)  ทุนวฒันธรรม คือการจดักิจกรรมปลูกจิตส านึกรักป่าเช่น การช่วยกนัดบัไฟป่า
และป้องกนัไฟป่า การปลูกป่าทดแทน การเดินส ารวจป่าเป็นตน้  

3)  ทุนทางสถาบนั คือ มีการประสานงานกบักลุ่มเครือข่ายภายในและภายนอก 
เพื่อให้ทุกฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมในการตดัสินใจร่วมกนัไม่
วา่จะเป็นการอนุรักษผ์ืนป่า หรือการท่องเท่ียวแบบเชิงอนุรักษ ์เป็นตน้ 

 4)  ทุนความรู้ คือ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระบบนิเวศของป่าชุมชนโดยผ่านช่อง
ทางการส่ือสารประเภทต่างๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผูท่ี้สนใจได้รับรู้และเขา้ใจป่าเขา
องัคารมากขึ้น และมองเห็นถึงความส าคญัของป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี  

นโยบายของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนหรือชาวออกมาอนุรักษ์ป่าเขาซ่ึงเป็น
แหล่งตน้น ้ า แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า แหล่งของป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีประชาชนก่ี
คนให้ความสนใจในป่าเขา หากแต่เพียงมองแค่ประโยชน์ท่ีจะแสวงหาไดจ้ากป่าเขาเท่านั้น แต่ใน
เม่ือภาครัฐมีนโยบายป่าชุมชมออกมาเป็นพระราชบญัญติั พรบ ป่าชุมชน พ.ศ 2560 นั้นจะเห็นไดว้่า
รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบท่ีอาศยัอยู่ใกลพ้ื้นท่ีป่าไมส้ามารถจัดตั้งป่าชุมชน
ขึ้นมาไดแ้ต่ ยงัขาดการสนบัสนุนหลายดา้นดงัน้ี 

1) จากผลการวิจยั พบว่า หน่วยงานต่างๆ ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนควรให้การ
สนบัสนุนแก่ทางเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารให้มากขึ้น เน่ืองจากหน่วยงานรัฐเขา้มามีส่วนช่วย
ในการสนบัสนุนค่อนขา้งน้อยท าให้ทางเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารไม่มีงบประมาณมากพอใน
การขบัเคล่ือน ดงันั้นหากหน่วยงานรัฐเขา้มา สนบัสนุนในดา้นต่างๆจะท าใหก้ารขบัเคล่ือนกิจกรรม
ของทางเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาอังคารสามารถด าเนินได้  สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้ น ตัวอย่างเช่นมี
งบประมาณให้โครงฟ้ืนฟูป่า จดัสรรพนัธุ์กลา้ไมใ้ห้กบัเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารทุกปีในการ
ส่งเสริมทุนทางวฒันธรรมในการปลูกป่า ซ่ึงจะน ากลุ่มเด็กเยาวชนในหมู่บา้นขึ้นไปปลูกป่าพร้อม
กบัปลูกจิตส านึกการรักป่าใหก้บัเขาเหล่านั้นเม่ือโตมาจะไดไ้ม่ตดัไมท้ าลายป่าเพราะการปลูกตน้ไม้
แต่ละตน้มนัยากนกัท่ีจะโตขึ้นมาได ้

2) จากผลการวิจัยพบว่า การน าทุนทางสังคมมามีส่วนช่วยในการจัดการ
ทรัพยากรป่าเขาองัคาร มีส่วนท า ให้ป่าไดรั้บการดูแลรักษามากขึ้นดงันั้นทางเครือข่ายอนุรักษป่์า
เขาองัคารจึงสามารถน าทุนทางสังคมมาเป็น เคร่ืองมือหน่ึงในการจดัการทรัพยากรป่าเขาองัคารและ
มีการศึกษาการเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารในประเด็นเร่ืองสิทธิป่า
ชุมชนเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าชุมชน เน่ืองจากมีการเขา้ไปใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างแพร่ของ 
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ชาวบา้นทั้งในและนอกพื้นท่ี ท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ดงันั้นหากชุมชนเข็มแข็งมีการจดัการ
ทรัพยากรชุมชน ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง  

3) ขอ้เสนอแนะเพื่องานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
ดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าชุมชน เน่ืองจากเกิดปัญหาต่างๆจากการเขา้ไปใช้
ทรัพยากรป่าเขาองัคารอยา่งแพร่หลายของคนจ านวนมากจึงตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าชุมชน ให้
มีการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง  โดยอย่างยิ่งขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั
ของป่าชุมชนเขาองัคารหรือแมแ้ต่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบนัดว้ย 
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Social Capital and Non-Profit Organization Management Efficiency: A 
Case Study of Khao Angkhan Forest Conservation Network,  

Buri Ram Province 
 

Kantapat  Tiansawat 

 
ABSTRACT 
 

This research aims to study social capital and efficiency of management of a non-profit 
organization, which is Khao Angkhan Forest Conservation Network, Buri Ram Province. It is a 
qualitative study with the purpose to 1) investigate the role of social capital on community forest 
resource management of Khao Angkhan Forest Conservation Network, 2) examine the role of 
social capital on community forest resource management of Khao Angkhan Forest Conservation 
Network, and 3) develop recommendations on the use of social capital to effectively manage the 
forest conservation network. In-depth interviews, focus group discussions, and non-participant 
observations were used as field data collection instruments. Due to the current situation of COVID-
19 pandemic, during the research, a gathering of more than 20 people was forbidden to keep 
distance between each other. Therefore, the researcher needed to conduct the interviews via 
telephone and by sending documents to be filled out by respondents for convenience and safety. 
The key informants were 3 members of Khao Angkhan Community Forest Conservation Club from 
each of the three villages, 3 villagers from each of the three villages, the community leader from 
each of the three villages, and the secretary to Khao Angkhan Forest Conservation Network, 
totaling 19 people, all of whom have lived and worked around Khao Angkhan Forest since 
childhood. Therefore, the data obtained were facts about Khao Angkhan Forest and Khao Angkhan 
Forest Conservation Network. After that, the collected data were analyzed and synthesized, and a 
report was written using descriptive analysis. 

The results of the research revealed that the social capital of Khao Angkkan Forest 
Conservation Network consists of 4 aspects as follows: 
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1)  Human capital is a group of members of Khao Angkhan Forest Conservation 
Network in the form of volunteer as leaders and members were determined to care for Khao 
Angkhan Forest and played a role in forest management by surveying forest areas and negotiating 
with forest inhabitants and invaders. 

2)  Cultural capital is organization of activities to cultivate a consciousness of 
love for the forests such as helping to extinguish forest fires and prevent forest fires, reforestation, 
forest survey, etc. 

3)  Institutional capital is coordination with internal and external network groups 
to allow all parties or agencies to participate in joint decision-making whether on forest 
conservation or ecotourism, etc. 

4)  Knowledge capital is the transfer of knowledge on community forest 
ecosystems through various communication channels for outsiders or interested persons to get to 
know and understand more about Khao Angkhan Forest and realize the importance of sustainable 
forests. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 312 

 

1. บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งหมายใหชุ้มชนไดป้ระโยขน์จาก

ป่าชุมชน เกิดเจตคติในการดูแลรักษาและจดัการป่าชุมชนร่วมกบัรัฐ เพื่อป้องกนัการบุกรุกท าลาย
ป่า รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมบูรณ์ย ัง่ยืนอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของ
ประเทศและมนุษยชาติสืบไป รวมทั้งมุ่งหมายเพื่อก าหนดสาระแห่งสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูจดัการ บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัรับรอง 

เน่ืองจากพระพระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีและอ านาจของ
เจา้หน้าท่ีภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคมดงันั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกบัรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าชุมชน เสริมสร้างความ
ร่วมมือและส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีในการจดัการป่าชุมชนตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืเกิดประโยชน์สูงสุดสืบไป 

ทุนทางสังคมซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจและยอมรับมากขึ้นในปัจจุบนัว่ามีส่วน
สัมพนัธ์กบัการ พฒันาท่ีย ัง่ยืนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ท าให้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขสามารถจดัการ“ทุน”ของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืในรูปแบบบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ ใหส้อดคลอ้งสมดุลกนัในดา้นต่างๆ ทั้งดา้น
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางกายภาพ ทุนทางมนุษย ์ทุนทาง สังคม และทุนทางธรรมชาติ ซ่ึงปัจจยัทุน
ต่างๆ เหล่าน้ีถือไดว้า่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อพฒันาการคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 

องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ถูกจดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจกรรมและธุรกรรมเพื่อวตัถุประสงค์
อ่ืนนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินของผูถื้อหุ้นในขณะเดียวกนัก็ให้การปกป้องสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ี จ ากดั ของบริษทัมาตรฐาน บริษทั ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรสามารถท าก าไรไดแ้ต่ก าไรน้ี
จะตอ้งใชอ้ย่างเคร่งครัดเพื่อส่งต่อเป้าหมายแทนท่ีจะให้รายไดท่ี้ไดรั้บ (ในรูปของเงินปันผล) แก่ผู ้
ถือหุ้น เป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าธุรกรรมและกิจกรรมส่วนใหญ่ขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไรจะไม่เป็น
การคา้ 

เครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารเป็นช่ือท่ีถูกตั้งขึ้นท่ีใชเ้รียกกนัของเครือข่ายอนุรักษป่์าชุมชน
รอบป่าเขาองัคาร ซ่ึงมีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 500 คนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรอบป่าเขาองัคารในเขต
ของ 2 อ าเภอในจงัหวดับุรีรัมย ์คืออ าเภอนางรองและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองจากพื้นท่ีป่าเขา
องัคารมีชาวบา้นอาศยัอยูโ่ดยรอบและมีการแบ่งเขตป่าชุมชนกนัดูแลในแต่ล่ะต าบลของอ าเภอเฉลิม
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พระเกียรติและอ าเภอนางรอง ซ่ึงผูวิ้จยัไดอ้าศยัอยู่ในพื้นท่ี หมู่ 14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์และไดเ้ห็นไดรั้บฟังเก่ียวกบัป่าชุมชนเขาองัคาร ซ่ึงมีผูค้นทัว่ไปหลัง่ไหลกนั
มาหาของป่าและเก็บเห็ดตามฤดูการณ์ จึงเกิดการก่อตั้งเครือข่ายอนุรักษป่์าชุมชนเขาองัคารเกิดขึ้น 
เพื่ออ านวยความสะดวก และดูแลบริหารจดัการป่าไมชุ้มชนให้เกิดการยัง่ยืนจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
เพื่อป้องกนัคนบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า ดูแลเร่ืองไฟป่าซ้ึงเกิดขึ้นเสมอเพราะอากาศท่ีร้อนเพราะเป็น
พื้นท่ีแหง้แลง้และเขาสูง เพื่อดูแลเป็นหูเป็นตาเร่ืองขยะท่ีเกิดจากมนุษณ์ท่ีเขา้มาหาประโยชน์จากป่า 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาวา่ปัจจยัทุนทางสังคมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอังคารอย่างไรและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนเขา
องัคารเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการใชทุ้นทางสังคมเพื่อบริหารจดัการชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
รวมทั้งองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละบริบทใกลเ้คียงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. ค าถามการวิจัย 
 

ทุนทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการป่าเขาองัคารของเครือข่ายอนุรักษป่์า
เขาองัคาร จงัหวดับุรีรัมยอ์ยา่งไร 
 

3. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมท่ีมีต่อการประสิทธิภาพการบริหารจดัการเครือข่าย
อนุรักษป่์าชนเขาองัคาร  

2) เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการใชทุ้นทางสังคมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

4. ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ท าให้ทราบบทบาทของทุนทางสังคมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการเครือข่าย
อนุรักษป่์าเขาองัคาร  

2) ท าให้มีแนวทางในการใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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5. ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร ซ่ึงเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารนั้นลว้นเป็นชาวบา้นและกลุ่ม
ผูน้ าชุมชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณป่าเขาองัคาร และมีความรักและหวงแหนป่าไม้อนัเป็นตน้น ้ าของพวกเขา 
ผูว้ิจยัตอ้งจากทราบว่าทุนทางสังคมมีบทบาทต่อชมรมอนุรักษป่์าชุมชนเขาองัคารมากนอ้ยเพียงใด  
และน าไปวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการป่าชุมชน 

ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการป่าชุมชนเขาองัคาร ท่ีผูว้ิจยัน ามา
ศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ทุนมนุษย ์2) ทุนวฒันธรรม 3) ทุนสถาบนั และ 4) ทุน
ความรู้ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารในเขตพื้นท่ี ต าบลเจริญสุข 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมุ่งไปท่ี 3 หมู่บา้น คือ หมู่ 1, 10 และหมู่  14 ต าบลเจริญ
สุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ เลขาเครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาองัคาร 
1 คน ,ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารและไม่เป็นสมาชิกแต่เป็นชาวบา้นหมู่ล่ะ 5 คน
จาก 3 หมู่บา้น และผูน้ าหมู่บา้น 3 คน รวมทั้งหมด 19  คน  

3. ขอบเขตระยะเวลา 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 5 เดือน คือตั้งแต่ เดือน

กุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2564 
4. ขอบเขตพื้นท่ี 
เครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารดูแลพื้นท่ีทั้งหมด 25,000 ไร่เก่ียวขอ้ง 3 อ าเภอ 6 ต าบลแต่จะ

แบ่งเน้ือท่ีกนัดูแลเป็นป่าชุมชนของแต่ล่ะหมู่บา้นขึ้นอยูก่บัวา่ป่าติดพื้นท่ีหมู่ใด 
 

6. ระเบียบวิจัย 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีคณะผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาทุนทางสังคมของเครือข่ายอนุรักษป่์าชุมชนเขา
อังคารและวิเคราะห์บทบาทของทุนทางสังคมท่ีมีต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนของชมรม
อนุรักษ์ป่าเขาองัคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาก
รูปภาพขา้งล่างแสดงให้เห็นถึงทุนทางสังคมท่ีลอ้มรอบเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารและจะส่งผล
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ต่อเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารอย่างไรนั้นผูวิ้จยัจะศึกษาในล าดบัต่อจากน้ีไปโดยแยกการศึกษา
ออกจากทุนทางสังคมเป็น 4 ทุนดงัน้ี ทุนมนุษย,์ทุนวฒันธรรม, ทุนสถาบนัและทุนความรู้ ดงัแสดง
ในรูปภาพขา้งล่างน้ี 
 

 

ภาพท่ี 1  แสดงทุนทางสังคมเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร 
 

7. บริบทงานวิจัย 
 

บริบทงานวิจยัน้ีมุ่งหวงัเพื่อศึกษาทุนทางสังคมมีผลกบัการบริหารงานของชมรมอนุรักษณ์
ป่าเขาองัคารอย่างไร และเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัป่าชุมชมทัว่ไปเพื่อให้เกิด
ประโยขน์สูงสุด ซ่ึงในชุมชนต่างจงัหวดัเราพอจะทราบกนัดีเก่ียวกบับทบาทของผูน้ าชุมชนมีผลใน
การด ารงชีวิตของชาวบา้นเป็นอย่างสูง เพราะฉะนั้น ผูวิ้จยัจึงมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งทุนทาง
สังคมต่างๆมีผลกบัการดูแลป่าชุมชม ทุนทางสังคมประกอบด้วย ทุนสังคม, ทุนวฒันธรรม, ทุน
สถาบนั, ทุนความรู้ ซ้ึงทุนเหล่าส่งผลต่อการบริหารจดัการของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารมาก
นอ้ยเพียงใด และในการวิจยัเชิงคุณภาพ เราจะใชค้  าถามในการสัมภาษณ์ครอบคลุมทั้ง 4 ดา้นเพื่อ
ส่งผลออกมาว่า มีผลกบัการบริหารจดัการของป่าชุมชน  เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆพฒันา
ไปมากแต่เม่ือพูดถึงเร่ืองป่าก็ยงัถือวา่เป็นเร่ืองลา้หลงัลา้สมยั แต่เป็นส่ิงส าคญัของมนุษณ์มาชา้นาน 
ดงันั้นทุนทางสังคมส่งผลในการบริหารจดัการป่าชุมชนเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบกบัการบริหาร
จดัการป่าชุมชนหรือไม่ ภาวะผูน้ าของเครือข่าย ตลอดจนพนัธกิจของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร 
งบประมาณท่ีมี และส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการเราจะไดรู้้กนัในการวิจยัคร้ังน้ีวา่ส่ิงต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาขา้ง
มีผลอยา่งไร 

ทุนทาง

มนุษย ์

ทุน

วัฒนธรรม 
ทุน

ความรู้ 

ทุน

สถาบัน 

เครือข่ายอนุรักษ์

ป่าเขาอังคาร 
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8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยค ร้ังน้ี เกิดจากการศึกษาทุนทางสังคมส่งผลอย่างไรกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคาร เป็นการเขา้ไปศึกษาแต่หัวข้อ
ของทุนทางสังคมดงัน้ี  
 ทุนมนุษย ์เป็นการศึกษาในกรอบเก่ียวกบั ภาวะผูน้ าของเครือข่ายอนุรักษป่์าไมเ้ขาอังคาร
ตลอดจนการบริหารจดัการของคณะกรรมการ 
 ทุนวฒันธรรม เป็นการศึกษาความชดัเจนของพนัธกิจการปลูกฝ่ังสืบต่อกนัของเครือข่าย
อนุรักษป่์าเขาองัคารการสืบสานประเพณี ขึ้นเขาการลาดตระเวนป่าของเครือข่ายและความร่วมมือ
ของชาวบา้นเป็นตน้ 

ทุนสถาบนั เขา้ไปศึกษาหาความรู้ความเข้าใจของสมาชิกเครือข่ายป่าเขาองัคารว่ามีมาก
นอ้ยเพียงใดอะไรเป็นปัจจยัท่ีขาดแคน 

ทุนความรู้ เป็นการศึกษาการเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารว่ามี
ส่ิงใดท่ีขาดหายไปและมีส่ิงใดท่ีมีคุณค่าในการสืบสานส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นตน้ 

ทั้งหมดจึงออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักรอบขา้งล่างน้ี 
 

 

 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ทุนทางสังคม 
 

- ทุนมนุษย ์

- ทุนวฒันธรรม 

- ทุนสถาบนั 

- ทุนความรู้ 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของเครือข่าย

อนุรักษ์ป่าเขาองัคาร 
 

- ความชดัเจนของพนัธกิจ 

- การบริหารจดัการของคณะกรรมการ 

- ภาวะผูน้ า 

- ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีและ

สมาชิก 

- ความเพียงพอของงบประมาณ 
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การเกบ็ข้อมูลการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (In-Depth Interview by Phone) โดยการเกบ็ข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

 
 ซาย โพธิสิตา (2549, น. 277) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิง
คุณภาพถึงความหมายของผูใ้ห้ขอ้มูลว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล (Informant) หรือผูถู้กสัมภาษณ์ (Interviewee) 
ว่าหมายถึงประชากรตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตท่ีมกัจะมีการสัมภาษณ์ควบคู่ไป
ดว้ย และควรมีคุณสมบติัคือเป็นคนท่ีรู้เร่ืองนั้นๆอยา่งแทจ้ริง จากการท่ีมีประสบการณ์จากเร่ืองนั้น
มาโดยตรง จนสามารถรู้เร่ืองราวไดลึ้กพอ และยงัจะตอ้งเป็นคนท่ียงัอยูใ่นวงการกล่าวคือนอกตากมี
ประสบการณ์แลว้ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทนัสมยัในเร่ืองนั้นๆอีกดว้ยจากแนวคิดดงักล่าวดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดแ้ก่ 
 1.  เลขาเครือข่ายอนุรักป่์าเขาองัคาร 

2. ผูน้ าชุมชนและลูกบา้น หมู่ท่ี 1 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์
จ านวนสมาชิกเครือข่าย และชาวบา้นรวม 5ราย รวมเป็น 6 ราย 

3. ผูน้ าชุมชนและลูกบา้น หมู่ท่ี 12 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์
จ านวนสมาชิกเครือข่าย และชาวบา้น 5 ราย รวมเป็น 6 ราย 

4. ผูน้ าชุมชนและลูกบา้น หมู่ท่ี 14 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์
จ านวนสมาชิกเครือข่าย และ ชาวบา้น 5ราย รวมเป็น 6 ราย  
 การรวบรวมขอ้มูลท าโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์และส่งแบบฟอร์มสัมภาษณ์ เลขา
เครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร,สมาชิกเครือข่ายและชาวบา้นท่ีอยู่ใน 3 หมู่บา้น โดยมีเหตุผลท่ีเลือก
บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลดงัขา้งตน้ดงัน้ี 
 - เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองป่าไมแ้ละป่าชุมชนเป็นอยา่งดี 
 - เป็นผูท่ี้ยงัอยูใ่นเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารและรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของป่าเขาองัคารเป็นอยา่งดี 
 - เป็นผูน้ าชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีป่าเขาองัคารท่ีสุด 
 - เป็นผูท่ี้รู้จกัทุกซอกทุกมุมของป่าเขาองัคาร 
 - เป็นผูท่ี้เติบโตมาก็เห็นป่าเขาองัคารคือเห็นป่าเขาองัคารมาทั้งชีวิต 
 - เป็นผูห้ากินและอาศยัอยูก่บัป่าเขาองัคารอยา่งแทจ้ริง 
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9. ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษา จากการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมท่ีมีต่อ

การประสิทธิภาพการบริหารจดัการเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้การจดั
บริหารจดัการป่าชุมชนเขาองัคารยั้งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่บริเวณนั้น 
โดยผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) จ านวน 19 คน ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี  

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คนท่ี 1 เป็นเลขาเครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาองัคาร 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั กลุ่มท่ี 1 เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ จ านวน 9 คน ท่ีอาศยัอยูใ่น 3 หมู่บา้นใกล้

เขาองัคาร  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั กลุ่มท่ี 2 เป็นชาวบา้น จ านวน 9 คน อาศยัอยูใ่น 3 หมู่บา้นใกลเ้ขาองัคาร   
เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาท าการ

วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เพื่อสร้างบทสรุปโดยการ วิเคราะห์
แบบอุปนยั (Analytic Induction) ซ่ึงการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ทุนทางสังคมกบัเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคาร 
 

1. ทุนมนุษยข์องเครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาอังคาร นั้นเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการมีการแบ่งหนา้ท่ี กนัชดัเจน แต่ไม่มีค่าตอบแทน ส่ิงท่ีไดรั้บคือเกียรติ ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
คนท่ี 1 กล่าวถึง เครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาองัคารว่า “เป็นองค์กรท่ีจดัตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย
การสมคัรใจของพี่น้องชาวบา้นเจริญสุข ไม่มีเงินเดือน ท าทุกอย่างเพราะรักในพื้นป่าเขาองัคาร “ 
และหน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการเขา้ร่วมเครือข่าย ว่า “ตดัสินใจเขา้ร่วมเครือข่าย
อนุรักษณ์ป่าเขาอังคารเพราะอยากให้มีป่าไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นได้ใช่ประโยชน์จากป่า” 
นอกจากบุคคลขา้งตน้ไดก้ล่าวมาแลว้นั้นยงัมีอีกกลุ่มท่ีให้ขอ้มูล ดงัท่ีหน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่ม
ท่ี 2 กล่าวว่า “หากมีโอกาสอยากเขา้ร่วมกบัเครือข่ายอนุรักษณ์ป่าเขาองัคาร ถึงแมปั้จจุบนัจะร่วม
กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ เช่น การ ลาดตระเวนป่า การปลูกป่า และการช่วยกนัดบัไฟป่าเป็น
ตน้” จะเห็นไดว้่าทุนมนุษย ์ส่งผลกบัเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารอย่างมากและมีศกัยภาพเพียงพอ
ในการดูแลรักษาป่า เพราะมีการจดัสรร แบ่งหนา้กนัรับผิดชอบ ตลอดจนการปลูกจิตส านึกในการ
รักป่าให้แก่ลูกหลานเยาวชน ในชุมชน ดังท่ีผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญคนท่ี 1 กล่าวถึง “ ลักษณะของ
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เครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารว่า ในแต่ล่ะเครือข่ายฯ (แยกแต่ล่ะเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตาม ต าบลนั้นๆ
ปกครอง จาก 3 อ าเภอ  6 ต าบล) มีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชุม 
ลาดตระเวนป่าร่วมกนั  การตั้งจุดตรวจร่วมกนั และการส่ือสารกนัผ่าน LINE APP ตลอดเวลา” ใน
คณะกรรมการของเครือข่ายฯ มีการประชุมร่วมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมีวาระ 5 ปี ใน
ต าแหน่ง เม่ือพูดถึงพนัธกิจของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร ว่ามีเป็นอย่างไรทุกคนท่ีเป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เครือข่ายมีพันธกิจร่วมกัน กฎระเบียบการใช้ป่าชุมชน
เหมือนกนั กติกาการดูแลและรักษาป่าเดียวกนั และมีป้ายขอ้ตกลงร่วมกนัชดัเจน”  

สมาชิกเครือข่ายส่วนใหญ่คือผูน้ าชุมชนของ 6 ต าบล ทั้งก านนัผูใ้หญ่บา้น ลว้นเป็นสมาชิก
เครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารทั้งส้ิน ชาวบา้นรับรู้ถึงการก่อตั้งเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร และมี
การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ และจิตอาสา ไม่แบ่งแยกวา่เป็นชายหรือหญิง มีการสืบ
ทอดการเป็นสมาชิกจากรุ่นสู้รุ่นเม่ือมีการเสียชิวิตลงรุ่นลูกรุ่นหลานจะสืบสานกนัต่อไป 

2. ทุนวฒันธรรมของเครือข่ายป่าเขาอังคาร มีการสืบทอดผา้พันคอจากรุ่นต่อรุ่นโดย
สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารเกิดการเสียชีวิตลง จะมีการสืบทอดผา้พนัคอต่อไปยงัรุ่นลูก
ต่อไป ซ้ึงผูวิ้จยัไดมี้โอกาสสัมผสัและเห็นพิธีการสืบทอด รู้สึกถึงความประทบัใจและความภูมิใจ
ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาอังคาร ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคนท่ี 1 กล่าวว่า “คณะกรรมการ
เครือข่ายป่าเขาองัคารทั้งหมด มีวาระการประชุมอย่างนอ้ย ปีล่ะ 1 คร้ัง หรือมีเหตุตอ้งปรึกษาหารือ 
ก็จดัประชุมเร่งด่วน” หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “เก็บขยะร่วมกนัของชาวบา้น
และสมาชิกเครือข่ายฯ และลาดตระเวนป่า” หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “จดัท า
แนวกนัไฟป่า, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, ปลูกป่าเสริม, ท าฝ่ายชะลอน ้ า, ลาดตระเวนป้องกนัการล่า
สัตว์ป่าและการท าลายป่าทุกรูปแบบ “ อีกหน่ึงในผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญกลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “การ
ประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาป่า ออกหรือแก้ไขข้อตกลง การใช้ประโยชน์จากป่า การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์” 

สมาชิกเครือข่ายฯและชาวบา้นมีวฒันธรรมท่ีดีงามมีการร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดปี รวมถึง
การประชุมเปิดโอกาสหชัาวบา้นมีส่วนร่วมดว้ยและมีการสืบทอดการเป็นสมาชิกจากรุ่นพ่อแม่สู้รุ่น
ลูกรุ่นหลานต่อๆไป 

3. ทุนสถาบันส่ิงท่ีทางเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาอังคารยงัขาดแคลนคือ งบประมาณ ใน
ปัจจุบนัใชว้ิธีเร่ียไรของชาวบา้นมากบา้งนอ้ยบา้งตามก าลงั และยงัไม่มีหน่วยงานใดเขา้มาช่วยเหลือ 
หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “ขาดแคลนอุปกรณ์ดบัไฟป่า, งบประมาณพฒันา
ศูนยเ์รียนรู้”  คือพอจะมีเงินทุนบางส่วนจากภาคเอกชนแต่ยงัไม่เพียงพอเพราะพื้นท่ี ใหญ่มาก หน่ึง
ในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการท่ี “เครือข่ายป่าเขาองัคารมีบุคคลากรเพียงพอ แต่ขาด
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เงินทุน ในการจดัการป่าชุมขนร่วมกนั” หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 2 กล่าวถึงการ “อยากให้มี
การสนับสนุนเคร่ืองมือส่ือสารให้ดว้ย “  บางท่าน หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 2 กล่าวถึงการ 
“การก าจดัขยะใหห้มดไปจากป่า” คือป่าเขาองัคารเป็นพื้นป่าท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึงของจงัหวดั บุรีรัมย ์
และส่ิงท่ีดึงดูดผูค้นจ านวนมากกว่า 1,000 คนหลัง่ไหลกนัมาท่ีป่าเขาองัคาร คือ เห็ด เช่น เห็ดโคน 
ซ่ึงมีราคาแพง กิโลกรัมล่ะ 300-500บาท จึงท าให้ผูค้นทัว่ทุกอ าเภอในจงัหวดับุรีรัมยแ์ละ จงัหวดั
นครราชสีมา เขา้มาเก็บเห็ดไปขายในช่วงฤดูกาลเห็ด ซ่ึงสามารถออกทุกวนัและเก็บไดทุ้กวนัจน
หมดฤดู แต่ส่ิงท่ีหลงเหลือไวใ้ห้ดูต่างหนา้ก็คือ ขยะมูลฝอยท่ี ผูค้นเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จาก
ป่าแต่ตอบแทนคืนป่าคือขยะพาสติก ท่ีพกติดตวักนัมาทุกคน เครือข่ายฯต่างพากนัตรวจขนัดูและ 
แต่ส่ิงท่ีไดก้บั คือ คุณเป็นใคร, ไม่ใชเ้จา้หนา้ท่ีป่าคุณไม่สิทธิมาว่าฉัน, พูดมากน่าร าคาญ น้ีคือหน่ึง
ในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการไดรั้บจากผูค้นต่างถ่ินเขา้มาใชป้ระโยชน์ในผ่ืนป่าท่ีเขารัก 
หน่ึงในผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 2 กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัถึงการ “ช่วยก าจดัขยะออกจากป่าดว้ย” เขา
เหล่านั้นต่างร่วมมือร่วมใจกนัทุกคร้ังเม่ือเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารขอแรงกนัลาดตระเวนเก็บ
ขยะบนป่าเขาองัคาร 

สมาชิกเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารอยากไดรั้บการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากทุกหน่วยงานใน
ดา้นเงินทุนหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์ในการดบัไฟป่า, เคร่ืองมือส่ือสาร, ทุนในการฝึกอบรม
ความรู้ความสามารถในการรักษาป่ามากขึ้น เป็นตน้  

4. ทุนความรู้ส่วนใหญ่ทุกคนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงเขาองัคารต่างรู้จกัป่าเขาองัคารเป็นอยา่งดี 
ว่าถา้ปีไหนฝนดีปีนั้นจะมีเห็ดให้เก็บกนัสมบูรณ์ หรือ ใครถา้ไม่มีท่ีท ากินบริเวณรอบป่าเขาองัคาร
ยงัมีพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดจ้บัจองต่างพากนัไปถางป่าพื้นท าเป็นพื้นท่ีการเกษตร หรือไม่มีไมม้าสร้างบา้น
สร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว ์ก็เดินเขา้ไปในป่าเขาองัคารหาตน้ไมข้นาดท่ีตอ้งการแลว้ตดัลงมาเพื่อสร้าง
บา้นสร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว ์น้ีคือส่ิงท่ีทุกคนในอดีตคิดและมุมมองเก่ียวกบัพื้นท่ีรอบๆป่าเขาองัคาร 
แต่ในปัจจุบนัน้ีได้มีการเปล่ียนมุมมองของคนในชุมชน เม่ือมีการจดัตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขา
องัคารขึ้นมาดูแลพื้นป่าเขาองัคารให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความส าคญัของป่าเขาองัคาร ป่าชุมชน 
หน่ึงในผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “จดัฝึกอบรมเยาวชนนกัเรียน ถึงการรักษาป่า ปลูกป่า 
ลาดตระเวนป่า” จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความส าคญัของ
ป่าเขาองัคาร ท่ีเป็นแหล่งตน้น ้า เพราะ 100 % ของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีรอบป่าเขาองัคารลว้น
ท าการเกษตร ทั้งส้ิน หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 2 กล่าวถึงการ “หากมีโอกาสจะสมคัรเป็น
สมาชิก เครือข่านอนุรักษป่์าเขาองัคาร เพราะเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากป่าเขาองัคาร เลยอยากช่วย
อนุรักษป่์า” หน่ึงในผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 2 กล่าวถึงการ “รู้วา่ชมรมเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร
ท าประโยชน์ให้ป่าเขาองัคาร และชาวบา้น” หน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงการ “ ขาด



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 321 

 

แคลนเงินทุน, เคร่ืองมือส่ือสาร, เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย” เครือข่ายอนุรักษ์ ป่าเขาองัคารมี
ความรู้ความเขา้ใจในป่าชุมชนแต่ยงัไม่มากพอ ยงัขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ, อุปกรณ์ต่างๆ หรือแมก้ระ
ทั้งความรู้เร่ืองป่าชุมชมอยา่งท่องแท ้ 

 

10. อภิปรายผล  
 

จากการวิจยัพบว่าทุนทางสังคมน ามาใชใ้นการจดัการทรัพยากรป่าเขาองัคารของเครือข่าย
อนุรักษ์ป่าเขาองัคาร โดยเป็นการประกอบสร้างของทุนทางสังคมทั้ง 4 ทุนเขา้ดว้ยกนัเพื่อน ามาสู่
การจดัการทรัพยากรป่าเขาองัคารท่ีดีและเกิดประโยชน์สูงสุด  ปัจจยัทีก่อให้เกิดทุนทางสังคมของ
เครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาอังคาร ทุนมนุษยเ์ป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการขบัเคล่ือนของกลุ่มเครือข่าย
อนุรักษป่์าเขาองัคารโดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยัคือ 1.ปัจจยัภายใน คือสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกัน มีความไวว้างใจซ่ึงกัน มีความรักความกลม  เกลียวและทุกคนมีจิตใจเดียวกันคือตอ้งการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและดูแลป่าเขาองัคารไม่ใหมี้ใครมาใชป้ระโยชน์ ส่วนตวัในพื้นท่ีป่า 2 ปัจจยัภายนอก 
คือการไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์รภายนอกชุมชนท่ีเหมาะสม ประกอบ  ไปดว้ยการสนับสนุน
ดา้นอุปกรณ์และการสนบัสนุนดา้นงบประมาณท่ียงัไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ไดม้าจากการบริจาคจาก
ชาวบา้นในชุมชน มาใชน้การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ในการจดั กิจกรรมปลูกป่า ลาดตระเวน ตั้งด่าน
ตรวจซ่ึงไดมี้การมอบเงินสนบัสนุนใหแ้ก่กลุ่มเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือน 
 
บทวิพากษ์ ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน  รวมทั้งความเขา้ใจในระดบัการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารท่ียงัตอ้ง  ไดรั้บช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
ทุกภาคส่วน หลายๆดา้นไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ, อุปกรณ์ส่ือสาร, อุปกรณ์ดบัไฟป่า, เคร่ืองมือใน
การท าฝายชะลอน ้าเป็นตน้ 

2. ศกัยภาพในการจดักระบวนการการมีส่วนร่วมท่ียงัตอ้งเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะท าให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมก ากบัติดตามประเมินผล และร่วมรับผลงานและการขบัเคล่ือนได้ อยา่ง
ต่อเน่ือง  

3. ต้นทุนทางสังคม และการค้นหา ต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ ในพื้นท่ีในทุกด้านมีความ 
แตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี “ศกัยภาพท่ีแต่ละพื้นท่ีต่างกนั พื้นท่ีเราอาจจะไม่มีทรัพยากรเท่าท่ีอ่ืน คน
ท่ีน่ีส่วน ใหญ่ยากจน เอกชนก็มีนอ้ย งบประมาณเราไม่ เพียงพอ จริงๆ ไม่ตอ้งจดัมาเยอะ แต่น่าจะ
เป็นตวัเงินท่ีมาขบัเคล่ือน   
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4. ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละครัวเรือนในการตอบสนอง  และ
ร่วมมือกบัการด าเนินการเพื่อการอนุรักษป่์าชุมชนในพื้นท่ี เช่น การช่วยกนัไม่ทิ้งขยะในป่า, การไม่
ตดัไมท้ าลายป่า, การช่วยกนัสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาช่วยกนัดูแลป่า 

 

11. สรุปผลการวิจัย  
 
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ใน

บริเวณ 3 หมู่บา้นและเป็นสมาชิกเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคาร จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ สมาชิก
มาจากการสมคัรใจหรืออาสาสมคัรของคนในชุมชน ไม่ค่าตอบแทนใดๆ ท่ีสมคัรเพราะมีความรัก
ในป่าเขาองัคาร หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของบา้นเกิด โดยมีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายปบ่ง
เขตกนัรับผิดชอบมีคณะกรรมการบริหารชดัเจนมาจากการเลือกตั้งมีวาระ 5 ปี  ในทุกปีจะมีการ
ประชุมเครือข่ายทั้งหมดและเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มีส่วนร่วมไดอ้ย่างอิสระ ไม่มีงบประมาณ
ชดัเจนไดรั้บจากภาคเอกชนบา้งส่วนและเครืองจกัร แต่ยงัไม่เพียงพอ มีกฎระเบียบชดัเจน ทุกคนอยู่
ภายใตก้ฎระเบียบป่าชุมชน ผูน้ าถูกเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประชาชนทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีรู้จกั
เครือข่ายเป็นอยา่งดีต่างๆสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของเครือข่าย  

ปัญหาและอุปสรรค ของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารคือ ขาดแคลนงบประมาณ ,ขาด
แคลนอุปกรณ์ส่ือสารหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ บุคลากรมีเพียงพอแต่ไม่สามารถดูแลป่าไดท้ัว่ถึงจึงเกิด
ปัญหา ขยะมูลฝอยอนัเกิดมาจาก ประชาชนจ านวนมาก ต่างพากนัขึ้นป่าเขาองัคารหาของป่าไปขาย
ในช่วงฤดูกาล เช่น เก็บเห็ด หาของป่าเป็นตน้ จนท าใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งท่ีเครือข่ายอนุรักษ์
ป่าเขาองัคารพยายามตั้งด่านตรวจและประชาสัมพนัธ์เร่ืองขยะ แต่เน่ืองจากมีผูค้นเป็นจ านวนมาก
จึงดูแลไม่ทัว่ถึง 

ส่วนการสัมภาษณ์ภาคประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน 3 หมู่บา้นแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย
อนุรักษ์ป่าเขาองัคารแต่ทุกคนรู้จกัเครือข่ายเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเครือข่าย
อนุรักษป่์าเขาองัคารอีกดว้ยและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหากมีโอกาส 

 

12. ข้อเสนอแนะ  
 
นโยบายของรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมให้ประชาชนหรือชาวบา้นออกมาอนุรักษ์ป่าเขาซ่ึง

เป็นแหล่งตน้น ้า แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า แหล่งของป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีประชาชน
ก่ีคนให้ความสนใจในป่าเขา หากแต่เพียงมองแค่ประโยชน์ท่ีจะแสวงหาไดจ้ากป่าเขาเท่านั้น แต่ใน
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เม่ือภาครัฐมีนโยบายป่าชุมชมออกมาเป็นพระราชบญัญติั พรบ ป่าชุมชน พ.ศ 2560 นั้นจะเห็นไดว้่า
รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบท่ีอาศยัอยู่ใกลพ้ื้นท่ีป่าไมส้ามารถจัดตั้งป่าชุมชน
ขึ้นมาไดแ้ต่ ยงัขาดการสนบัสนุนหลายดา้นดงัน้ี 

1) จากผลการวิจัย พบว่า  หน่วยงานต่างๆของรัฐท่ีเก่ียวข้องในชุมชนควรให้การ
สนบัสนุนแก่ทางเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาองัคารให้มากขึ้น เน่ืองจากหน่วยงานรัฐเขา้มามีส่วนช่วย
ในการสนบัสนุนค่อนขา้งน้อยท าให้ทางเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารไม่มีงบประมาณมากพอใน
การขบัเคล่ือน ดงันั้นหากหน่วยงานรัฐเขา้มา สนบัสนุนในดา้นต่างๆจะท าใหก้ารขบัเคล่ือนกิจกรรม
ของทางเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารสามารถด าเนินได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุน
ดา้นพนัธุ์กลา้ไม ้ส าหรับปลูกป่าเน่ืองจากทางเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารมี วฒันธรรมการเดินป่า
ลาดตระเวน โดยสมาชิกจะน าเยาวชนในหมู่บา้นมาฝึกอบรมการเดินป่าเขาองัคาร เม่ือถึงท่ีหมาย
ปลายทางก็จะท าการปลูกป่า ซ้ึงปัจจุบนัน้ียงัขาดแคลนพนัธุ์กลา้ไมเ้ป็นหลกั โครงการน้ีมีการด าเนิน
กิจกรรมทุกปีเพื่อปลูกจิตส านึกรักในป่าเขาองัคารและการดูแลรักษาป่าไมแ้ต่ยงัขาดงบประมาณ
และพนัธุ์ไม ้

2) จากผลการวิจยัพบว่า การน าทุนทางสังคมมามีส่วนช่วยในการจดัการทรัพยากรป่าเขา
อังคาร มีส่วนท า ให้ป่าได้รับการดูแลรักษามากขึ้นดังนั้นทางเครือข่ายอนุรักษ์ป่าเขาอังคารจึง
สามารถน าทุนทางสังคมมาเป็น เคร่ืองมือหน่ึงในการจดัการทรัพยากรป่าเขาองัคารและมีการศึกษา
การเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษป่์าเขาองัคารในประเด็นเร่ืองสิทธิป่าชุมชนเพื่อ
การจดัการทรัพยากรป่าชุมชน เน่ืองจากมีการเขา้ไปใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างแพร่ของ ชาวบา้น
ทั้งในและนอกพื้นท่ี ท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ดงันั้นหากชุมชนเข็มแข็งมีการจดัการทรัพยากร
ชุมชน ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง  

3) ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการแก้ปัญหาเก่ียวกับการดูแล
สภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อการจดัการทรัพยากรป่าชุมชน เน่ืองจากเกิดปัญหาต่างๆจากการเขา้ไปใช้
ทรัพยากรป่าเขาองัคารอยา่งแพร่หลายของคนจ านวนมากจึงตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าชุมชน ให้
มีการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง  โดยอย่างยิ่งขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั
ของป่าชุมชนเขาองัคารหรือแมแ้ต่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบนัดว้ย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลเิคชันเป๋าตังเพ่ือใช้สิทธิโครงการ 
คนละคร่ึง: กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 
ทัตเทพ  แสงประดบั20 

 

บทคัดย่อ 
 

เน่ืองจากช่วงตน้ปี 2563 ท่ีผา่นมาไดเ้กิดการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเกิดการชะลอตวั ท าให้รัฐบาลตอ้งคิดคน้โครงการท่ีกระตุน้เศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผูท่ี้เดือดร้อนมากมายหลายโครงการ โดยโครงการคนละคร่ึง ก็จดัเป็นโครงการ
กระตุน้เศรษฐกิจโครงการหน่ึงของรัฐบาล ท่ีไดรั้บความนิยมโครงการหน่ึงเช่นกนั  เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีถูกคิดคน้มาเป็นโครงการตน้ๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีประชาชนอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่
ยอมรับหรือรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการ “คนละคร่ึง” อาจจะดว้ยเหตุผลดา้นเทคโนยี
อย่างเช่น การไม่เห็นประโยชน์ของโครงการ หรือ แอปพลิเคชน หรืออาจจะเป็นเร่ืองความ
สะดวกสบายในการใช้ หรือ ความกังวลเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั เป็นตน้ อาจเป็น
ปัจจยัส าคญัในการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ท าให้งานวิจยัน้ีจะ
เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา เพื่อสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงานวิจยัใน
คร้ังน้ี รัฐบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ หรือพฒันาตัว
โครงการและรวมไปถึงการปรับปรุงพฒันาแอพพลิเคชัน่  

โดยผลของงานวิจยันั้นพบวา่การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังกับการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง ดว้ยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Correlation ในการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล, การรับรู้ถึงประโยชน์ , การรับรู้ความง่าย และความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตัว เป็น
สมมติฐานท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ส าหรับการรับรู้ความเส่ียงต่อการใชง้านเป็นสมมติฐานท่ีได้รับ
การยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั
เป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ดงันั้นขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัน่ีคือตอ้งมีการปรับปรุง

 
20 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงัและโครงการคนละคร่ึง เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงมากขึ้น ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อใชง้านแอปพลิเคชนั สะดวก ไม่ยุง่ยาก เขา้ใจ เขา้ถึงได้
ง่าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเป็นจ านวนมาก ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้ง 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอ้งมีค าสั่งใชง้านต่างๆ ใน
แอปพลิเคชนัท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย เน่ืองจากมีคนในหลายช่วงอายใุนการใชง้าน หากค าสั่งในการ
ใชง้่ายจะสามารถเพิ่มจ านวนการใชง้านให้กบัแอปพลิเคชนั และตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองของความ
เป็นส่วนตวั เน่ืองจากความกงัวลในดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกรอกในแอปพลิเคชนัอาจจะถูกส่งต่อ
หรือเผยแพร่ใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ทราบหรือไม่ไดย้นิยอม หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอาจจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจะถูก
ขโมยโดยแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบ ดงันั้น ควรมีการแสดงความชดัเจนถึงระบบป้องกนัขอ้มูล
ส่วนตวั หรือ หากตอ้งมีการน าไปใช้งานใดๆ ระบบตอ้งมีการขออนุญาตจากผูใ้ช้บริการ เพื่อเป็น
การเคารพและรักษาสิทธิส่วนบุคคล 
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The Factors of Pao Tang Application Acceptance to Get the Rights from 
Kon La Khrueng Project: Case Study of People in Mueang Nakhon 

Ratchasima  
 

Tadtep  Saengpradub 
 

ABSTRACT 
 

Due to the beginning of 2020 , there was an epidemic of COVID-19  causing the Thai 
economy to slow down.  The government has to come up with projects that stimulate the economy 
to help people who have suffered many projects. Kon La Khrueng project is classified as one of the 
government's economic stimulus projects. That was a popular project as well. Because it is a project 
that was invented as an early project.  But at the same time, there are still a number of people who 
still do not accept or recognize the benefits that will be gained from the Kon La Khrueng project, 
perhaps due to technological reasons such as  Unseen of benefits of the project or application.  It 
may be a matter of convenience of use or concerns about the security of personal data that might 
be factors of Pao Tang application acceptance to get the rights from Kon La Khrueng project on 
people in Mueang Nakhon Ratchasima.  For the study purpose, to use this information obtained 
from this research, the government or relevant government agencies will be able to apply the 
information. Or develop the project and include improving the development of applications. 

The results of the research found that the hypothesis testing of the relationship between the 
factors affecting the acceptance of the use of the Pao Tang application and the acceptance of the 
application of the Pao Tang application to receive the right of project.  With Correlation statistical 
analysis in the analysis.  It was found that personal factors, perceived benefits, perceived ease and 
privacy concerns It's an unacceptable assumption.  For the perception of risk of use is an accepted 
hypothesis and affects the acceptance of the use of the Paotang application and the acceptance of 
the use of the Paotang application to obtain the project rights.  Therefore, the suggestion for this 
research is that the ease of use of application and project must be improved.  so that people can 
access more thoroughly In terms of registering to use the application, it is convenient, hassle- free, 
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easy to understand, easy to access. To meet the needs of service users. In the event that the system 
crashes Users can contact staff to help resolve issues quickly.  Must have various commands in an 
application that can be easily understood Because there are people of different ages in use.  If the 
commands are easy to use, they can increase the number of uses for the application and need to 
improve privacy Due to concerns about personal data entered in the application may be passed on 
or released to other government agencies.  where the service user does not know or does not agree 
or government agencies may use personal information for other purposes.  Including personal 
information may be stolen by hackers or hackers.  Therefore, it should be clear that the personal 
information protection system or if any use is required.  The system must request permission from 
the service user. To respect and maintain personal rights 
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1. บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เน่ืองจากช่วงตน้ปี 2563 ท่ีผ่านมาไดเ้กิดการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จากงานวิจยั
ของกรุงศรีคาดการณ์ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปีน้ีจากเดิมท่ีคาดการณ์ไวว้่าจะหด
ตวั 0.8% เป็นหดตวัถึง 5.0% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดตั้งแต่วิกฤตตม้ย  ากุง้ในปี 1998 เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ไทยไดรั้บผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของเช้ือ COVID-19 นอกจากนั้น มาตรการล็อกดาวน์
ส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจในช่วงการระบาดของไวรัส ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษา
ยอดขายและก าไรไวไ้ด ้บางบริษทัอาจมีก าไรลดลงและเงินทุนลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัท่ีมีสภาพ
คล่องสูงจะผ่านพ้นสถานการณ์ท่ียากล าบากไปได้ วิจัยกรุงศรีจึงใช้อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(สินทรัพยห์มุนเวียนเปรียบเทียบกบัหน้ีสินหมุนเวียน) ในปัจจุบนัมาประเมินความสามารถในการ
ช าระหน้ีของบริษทัในระยะสั้ น หากบริษทัมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียนจะ
สะทอ้นวา่ บริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีในปัจจุบนั ในขณะท่ีบริษทัท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียน
ต ่ากว่าหน้ีสินหมุนเวียนอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงจากการหยุดชะงกัของภาคธุรกิจ 
(สมประวิณ มนัประเสริฐ, 2564) นอกจากนั้นขอ้มูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรโดย
ส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผูว้่างงานกว่า 7.5 แสนคน ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถึง
เกือบเท่าตวั ส่วนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมท่ีขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามมาตรา 38 
ก็เพิ่มสูงขึ้นไปท่ีประมาณ 3 แสนคน นอกจากนั้นเคร่ืองช้ีวดัหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนั 
คือ ตวัเลขผูเ้สมือนว่างงาน หรือผูท่ี้ท างานไม่ถึง 4 ชัว่โมงต่อวนั ในไตรมาสสองมีจ านวนสูงถึง 5.4 
ลา้นคนเพิ่มขึ้นถึง 3.4 ลา้นคนจากระยะเดียวกันปีก่อน ซ่ึงการท่ีแรงงานกลุ่มน้ียงัมีงานท าแต่มี
ชัว่โมงท างานอยูใ่นระดบัต ่าสะทอ้นความเปราะบางของตลาดแรงงานไทย ท่ีแมห้ลายธุรกิจพยายาม
ประคบัประคองธุรกิจไว ้ไม่เลิกจา้งไปซะทีเดียว แต่ใชวิ้ธีลดเวลาการท างาน แรงงานกลุ่มน้ีจึงอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากรายไดท่ี้ลดลงตามชัว่โมงการท างาน และหากเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดช้า้ จนส่งผล
ให้หลายธุรกิจตอ้งปิดตวัลงไปในท่ีสุด กลุ่มคนท่ีเสมือนว่างงานก็จะเปล่ียนสถานภาพไปเป็นผู ้
ว่างงานได ้แต่แทจ้ริงแลว้แรงงานไทยยงัอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงหน่ึงในสามของแรงงาน
ทั้งหมด ท าใหเ้ม่ือเกิดเหตุวิกฤตภาครัฐจึงตอ้งใชง้บประมาณในการเยยีวยาเป็นจ านวนมาก (BOT, 2564)  

ดงันั้นรัฐบาลจึงไดค้ิดริเร่ิม โครงการ “คนละคร่ึง” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลไดริ้เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
ภายในประเทศ รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่บรรดาร้านคา้รายย่อย หาบเร่ แผงลอย และเป็นการ
สนบัสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี2563 หลงั
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ตอ้งประสบวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นบัตั้งแต่เร่ิมโครงการในวนัท่ี 
23 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั มีร้านคา้รายย่อยเขา้ร่วมหลายแสนร้านคา้ ในส่วนของประชาชน มี
การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการครบทั้ง 10 ลา้นสิทธ์ิ แมใ้นช่วงแรกจะมีประชาชนบางรายท่ีไม่ได้
ใชสิ้ทธ์ิในเวลาท่ีก าหนด แต่เม่ือรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก จ านวน 2,597,767 สิทธ์ิ ในวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2563 พบวา่ ไม่ถึง 20 นาที ไดมี้ประชาชนลงทะเบียนครบทั้ง 2,597,767 สิทธ์ิ  ต่อมา 
พบอีกว่ามีผูล้งทะเบียนท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธ์ิจ านวน 722,598 สิทธ์ิ รัฐบาลจึงได้เปิด
ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกรอบเม่ือวนัพฤหสับดี 19 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผา่นมา  

และขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. โครงการคนละคร่ึงเฟส 1 มีร้านคา้
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 802,901 ร้านค้า  มียอดใช้จ่ายสะสม 25,125.2 ล้านบาท 
แบ่งเป็นส่วนท่ีประชาชนใช้จ่าย 12,821.9 ลา้นบาท และรัฐบาลช่วยจ่ายอีก 12,303.3 ลา้นบาท 
รัฐบาลคาดว่าตลอดโครงการจะมีเงินหมุนเวียนในช่วงไตรมาสสุดทา้ย กว่า 6 หม่ืนลา้นบาท ครง
การคนละคร่ึง ระยะท่ี 1 หรือ เฟส 1 ประสบความส าเร็จอยา่งสวยงาม ก็คงไม่ใช่การกล่าวเกินไปนกั 
เพราะตวัเลขขอ้มูลก็ยืนยนัไดเ้ป็นอย่างดี ประชาชน และพ่อคา้ แม่คา้รายย่อย ต่างให้การตอบรับ
อย่างล้นหลาม เงินท่ีรัฐอัดฉีดลงไป สามารถส่งถึงกลุ่มคนระดับฐานราก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตอย่างรุนแรงได้อย่างแทจ้ริง  จนเกิดปรากฎการณ์ป้ายโครงการคนละคร่ึง 
ติดตามหน้าร้านคา้ขนาดเล็ก ร้านรถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตามย่านคา้ขายทัว่ประเทศ และสาเหตุ
ส่วนหน่ึงท่ีท าให้โครงการน้ีประสบความส าเร็จ ต้องยอมรับว่า มาจากหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนด
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและรอบคอบมากท่ีสุด โดยมิไดใ้ห้ผูป้ระกอบการรายใหญ่เช่น ร้านสะดวก
ซ้ือ หรือ ร้านท่ีมีลักษณะแฟรนไชส์ เข้าร่วมโครงการ ทั้งน้ี วิธีการท่ีรัฐร่วมจ่าย (Co-pay) เป็น
ลกัษณะของการแบ่งคนละคร่ึง หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั  ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอด
ระยะเวลาโครงการท่ีผา่นมา จึงสามารถจูงใจใหป้ระชาชนกลา้ใชจ่้ายมากขึ้น (PMDU, 2563) 

จากรายงานของกระทรวงการคลงั วนัท่ี 4 มกราคม พศ. 2564 ไดมี้รายงานว่ามีผูใ้ช้สิทธิ
ตามโครงการคนละคร่ึง เฟส1 และโครงการคนละคร่ึง เฟส 2 แลว้คิดเป็นจ านวน 12,050,115 คน 
โดยเป็นการใชจ่้ายของกลุ่มผูไ้ดรั้บสิทธิเดิมในเฟสท่ี1 จ านวน 9,536,644 คน ยอกใชจ่้ายสะสมรวม 
52,358.3 ลา้นบาท และเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใหม่ในเฟส2 คิดเป็นจ านวน 2,513,471 คน โดยมียอดใช้
จ่ายสะสมรวมอยูท่ี่ 1,073.6 ลา้นบาท รวมยอดการใชจ่้ายสะสม 53,431.9 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นภาค
ประชาชนจ่าย 27,353.4 ลา้นบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 26,078.5 ลา้นบาท ส าหรับจงัหวดัท่ีมีการ
ใช้จ่ายสะสมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และ
นครศรีธรรมราช ตามล าดบั และทั้งน้ีมีร้านคา้ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการแลว้กว่า 1.1 ลา้นร้านคา้ 
โดยผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (รัฐบาลไทย, 2564) 
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แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีประชาชนอีกจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่ยอมรับหรือรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากโครงการ “คนละคร่ึง” อาจจะดว้ยเหตุผลดา้นเทคโนยีอย่างเช่น การไม่เห็นประโยชน์
ของโครงการ หรือ แอปพลิเคชน หรืออาจจะเป็นเร่ืองความสะดวกสบายในการใช ้หรือ ความกงัวล
เร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั เป็นตน้ อาจเป็นปัจจยัส าคญัในการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋า
ตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ท าให้งานวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการ
ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตงัเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงานวิจยัในคร้ังน้ี รัฐบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งจะสามารถน าขอ้มูลไปปรับใช ้หรือพฒันาตวัโครงการและรวมไปถึงการปรับปรุงพฒันา
แอพพลิเคชัน่ หรือการประชาสัมพนัธ์ให้สามารถท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับเทคโนโลยี
หรือแอปพลิเคชัน่มากขึ้น และท าให้ประชาชนท่ีเดือดร้อนไดรั้บความช่วยเหลือขจดัทุกบ ารุงสุขได้
อย่างทัว่ถึง  หรือสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีรัฐบาลหรือหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามท่ีตั้งใจ
ไวต้่อไป 
  

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อส ารวจการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
1.2.2  เพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิ

โครงการคนละคร่ึง ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
1.2.3  เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชนัเป๋าตงัและโครงการ

คนละคร่ึง เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากขึ้น 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ตวัแปรตน้ คือปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋า

ตังเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง ตัวแปรตาม คือการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ
โครงการคนละคร่ึง 

1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 439,466 คน (งานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา , 2564) โดยจะมี
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนเพื่อตอบแบบสอบถาม ตามหลักการของ Yamane table ท่ี
ยอมรับความคาดเคล่ือนท่ี +/- 5% 

1.3.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษา 
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.3.4  ขอบเขตดา้นระยะเวลาของการศึกษา 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1ธนัวาคม 2563 –3 กรกฎาคม 2564  

 
1.4 ค าถามของการศึกษา 
ปัจจยัอะไรท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง จาก

กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

1.5  สมมติฐานของการศึกษา 
1.5.1  ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคน

ละคร่ึง 
1.5.2  การรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัเป๋าตงั และโครงการคนละคร่ึงมีผลต่อ

ยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
1.5.3  การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนัเป๋าตงั และโครงการคนละคร่ึง

มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
1.5.4  ความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตัวต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ

โครงการคนละคร่ึงมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
1.5.5  การรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันเป๋าตงั และโครงการคนละ

คร่ึงมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึงโดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงจะมีวิธีการด าเนินตามขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2)  เครืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3)  การสร้างเครืองมือ 
4)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5)  การจดักระท าขอ้มูล 
6)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ประชาชนท่ีอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

พ.ศ. 2563 จ านวน 439,466 คน (งานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา , 2564) 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนผูท่ี้พกัอาศยัในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา โดยการเลือก ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง Yamane จากประชากร
439,466คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยยอมรับความคาดเคล่ือนท่ี +/- 5% (Yamane, 1973) 

 
2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ค าถามปลายปิด (Close-ended questionnaires) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดแ้ละอาชีพ เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist)โดยชุดค าตอบจะถูกออกแบบให้เป็น 

Optional questionnaire 
ส่วนท่ี2  ค  าถามท่ีคดัแยกแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง กบักลุ่มตวัอย่าง

ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ความ
กงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวัต่อการใชง้าน และ การรับรู้ความเส่ียงต่อการใชง้านของแอปพลิเคชนั
เป๋าตงั และ โครงการคนละคร่ึง โดยจะมีการจดัเก็บขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า หรือ Rating 
scale 

ส่วนท่ี 3  ค  าถามท่ีถามเก่ียวกบัการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละ
คร่ึงโดยจะมีการจดัเก็บขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า หรือ Rating scale ดว้ยเช่นกนั 

 
2.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ผูวิ้จยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ศึกษา เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือสังคมและพฤติกรรม
ผูสู้งอาย ุและก าหนดขอบเขตของตวัแปรในการสร้างแบบสอบถาม 
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2)  น าตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตเน้ือหา
ใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้ นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรง ของเน้ือหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (Index of item-objective 
congruence หรือIOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2011) เลือกขอ้ทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.50 
ขึ้นไป แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อนน าไป
ทดลองใช ้ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิผูท่ี้ช่วยตรวจสอบ ไดแ้ก่ ผศ. ดร. ปนนัดา จนัทร์สุกรี อาจารยป์ระจ า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบนั บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูสู้งอายุทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30คน 
ไดค้่าอ านาจจ าแนกรายขอ้เท่ากบั 0.20 – 0.80 และความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89 (Cronbach, 1990) 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง แลว้น ามาใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดแ้บบสอบถามที

สมบูรณ์ครบ 400ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความ
ครบถว้นของขอ้มูลก่อนลงรหสัเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

2.5  การจัดกระท าข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ขอ้มูลท่ีไดรั้บแลว้น ามาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  น าขอ้มูลทั้งหมดจากแบบสอบถามลงรหสัในแบบฟอรมล์งรหสั 
2)  น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3)  น าผลวิเคราะห์ทางสถิติมาน าเสอในรูปแบบตาราง แปลความหมาย อภิปราย และ

สรุปผลการวิจยั 
 

2.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1)  สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean)
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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2)  สถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA)และการทดสอบค่าที (T-test) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล และ Technology adoption และใชค้่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ ( Pearson’s Correlation) เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ
โครงการคนละคร่ึง และ Technology adoption ดว้ยเช่นกนั 

 

3.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอป
พลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง: กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
1) เพื่อส ารวจการยอมรับแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชนั
เป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 3) เพื่อ
พฒันาข้อเสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตังและโครงการคนละคร่ึง เพื่อให้
ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงมากขึ้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัใน 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน 

 

3.1  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ เป็น

เพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา สมรส จ านวน 158 คิดเป็นร้อยละ 39.0 และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.7 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ล าดับท่ีสาม ได้แก่ 41-50 ปี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ มากกว่า 60 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นนร้อยละ 
11.5 ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั20ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ 51-60 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
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จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 และล าดบัสุดทา้ย สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 104 คิด
เป็นร้อยละ 26.0 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.3 ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
อ่ืนๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

จ าแนกตามรายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี มากกวา่ 
30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ไดแ้ก่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 

จ าแนกตามท่ีพกัอาศยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขตท่ีพกัอาศยัอยู ่ต าบลในเมือง 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ ต าบลอ่ืน จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

จ าแนกตามช่องทางการส่ือสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการส่ือสาร
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 7278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา ไดแ้ก่ โทรทศัน์ จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ล าดบัท่ีส่ี
ไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ล าดบัท่ีหา้ ไดแ้ก่ วิทย ุจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ไม่ทราบเก่ียวกบัโครงการมาก่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 
3.2  ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพ่ือใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึง

จากกรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ภาพรวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ

โครงการคนละคร่ึงจากกรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ( �̅� = 3.39, S.D. = 
.724) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน 
(�̅� = 3.77, S.D. = 1.052) ล าดับท่ี 2 ได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน (�̅� = 3.43, S.D. = 
9.74) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั (�̅� = 3.19, S.D. = 1.088) และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (�̅� = 3.17, S.D. = 1.046) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน (�̅� = 3.77, S.D. = 1.052) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง
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ท าใหท้่านสามารถลดการใชแ้ละการสัมผสัเงินสด (�̅� = 3.83, S.D. = 1.127) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ การใช้
แอปพลิเคชันเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึงสามารถช่วยให้ท่านประหยดัเงินในการใช้
ชีวิตประจ าวนัได ้(�̅� = 3.75, S.D. = 1.086) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับ
สิทธิโครงการคนละคร่ึงช่วยแบ่งเบาภาระของท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด19 
(�̅� = 3.83, S.D. = 1.127) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (�̅� = 3.17, S.D. = 1.046) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั สามารถท าไดง้่าย (�̅� = 3.40, 
S.D. = 1.112) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ค  าสั่งใชง้านต่างๆ ในแอปพลิเคชนัสามารถเขา้ใจไดง้่าย (�̅� = 3.36, 
S.D. = 1.124) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ การลงทะเบียนเพื่อใชง้านแอปพลิเคชนั สะดวก ไม่ยุง่ยาก (x ̅ = 3.03, 
S.D. = 1.198) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้งท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหาไดง้่ายและรวดเร็ว (�̅� = 2.88, S.D. = 1.215) 

ภาพรวมรายด้านได้แก่ ความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั (�̅� = 3.19, S.D. = 1.088) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกขโมยโดย
แฮกเกอร์หรือนกัเจาะระบบ (�̅� = 3.24, S.D. = 1.163) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐอาจจะน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น (�̅� = 3.17, S.D. = 1.177) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีกรอกในแอปพลิเคชนัอาจจะถูกส่งต่อหรือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ โดยท่ีท่านไม่ทราบหรือไม่ไดย้นิยอม (�̅� = 3.14, S.D. = 1.140) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน (�̅� = 3.43, S.D. = 9.74) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกวา่ตอ้งระมดัระวงัในการใชแ้อปพลิเคชนัน้ี (�̅� = 
3.45, S.D. = .995) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกว่าการใช้แอปพลิเคชนัน้ีอาจท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน (�̅� = 3.42, S.D. = 1.090) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกว่าการ
ใช้แอปพลิเคชนัน้ีไม่ปลอดภยั เพราะเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐจะสามารถ เขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านได ้(�̅� = 3.40, S.D. = 1.036) 

ภาพรวมรายดา้นการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง (�̅� 
= 3.26, S.D. = 1.071) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านจะแนะน าคนใน
ครอบครัวของท่านและคนท่ีท่านรู้จกัให้ใช้แอปพลิเคชันน้ี (�̅� = 3.37, S.D. = 1.103) ล าดับท่ี 2 
ไดแ้ก่ ท่านอยากจะใชแ้อปพลิเคชนัน้ีต่อไปในอนาคต (�̅� = 3.35, S.D. = 1.098) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ท่านจะใชแ้อปพลิเคชนัน้ีต่อไป ถึงแมจ้ะพบปัญหาในการใชง้าน (�̅� = 3.06, S.D. = 1.202) 
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3.3  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอพพลิเคช่ันเป๋า
ตังเพ่ือรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการยอมรับทุก
ดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีปัจจยัการยอมรับทุก
ดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อายุของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการยอมรับ
ทุกดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ความเส่ียงจากการ
ใชง้าน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม มีปัจจยัการ
ยอมรับทุกดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้การรับรู้ประโยชน์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม มีปัจจยัการยอมรับทุกดา้นท่ีไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

รายไดต้่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า รายไดต้่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม มีปัจจยัการ
ยอมรับท่ีทุกดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้ ความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวัและการรับรู้ความเส่ียงจาก
การใชง้านท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

เขตท่ีพกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เขตท่ีอาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม มีปั จจยัการ
ยอมรับท่ีทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

ช่องทางข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ช่องทางข่าวสาร ของผูต้อบแบบสอบถาม มีปัจจยั
การยอมรับท่ีทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ การรับรู้ประโยชน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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3.4  การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังกับ
การยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเพ่ือรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง กับการยอมรับ
การใช้แอปพลเิคชันเป๋าตังเพ่ือรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง 

ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบั
การยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก 
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 
.510 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละ
คร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบ ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั -1.29 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์กบัการยอมรับการใช้แอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคน
ละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .614 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .627 

ดา้นความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั.139 

ดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใชง้านกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .025 

 
3.5  ข้อเสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตังและโครงการคนละคร่ึง เพ่ือให้

ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงมากขึน้ 
1) ตอ้งมีการปรับปรุงการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั ซ่ึงจะท าให้ประชาชน

เกิดการรับรู้ในเร่ืองของการน าแอปพลิเคชนัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนในสังคม ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรการล่าสุดของรัฐบาลเพื่อเยียวยาให้กบัผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมีกลุ่มท่ีตอ้งใชแ้อปฯ"เป๋าตงั"เพื่อรับเงินไปจบัจ่ายใชส้อย และมีอีกมากมายท่ีตอ้ง
แอปเพื่อใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนั 
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2) ตอ้งมีการปรับปรุงความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงัและโครงการคนละ
คร่ึง เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงมากขึ้น ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อใชง้านแอปพลิเค
ชัน สะดวก ไม่ยุ่งยาก เขา้ใจ เขา้ถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการท่ีมีเป็น
จ านวนมาก ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอ้งมีค าสั่งใชง้านต่างๆ ในแอปพลิเคชนัท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย เน่ืองจากมีคนใน
หลายช่วงอายุในการใช้งาน หากค าสั่งในการใช้ง่ายจะสามารถเพิ่มจ านวนการใช้งานให้กับแอป
พลิเคชนั  
 

4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเค

ชันเป๋าตังกับการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ด้วยการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Correlation ในการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล, การรับรู้ถึงประโยชน์, 
การรับรู้ความง่าย และความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั เป็นสมมติฐานท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
ส าหรับการรับรู้ความเส่ียงต่อการใชง้านเป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับ
การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง 

 

5.  ข้อเสนอแนะในการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังและโครงการคนละคร่ึง เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงมากขึน้ 

 
1)  ตอ้งมีการปรับปรุงความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงัและโครงการคนละคร่ึง 

เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงมากขึ้น ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชนั 
สะดวก ไม่ยุ่งยาก เขา้ใจ เขา้ถึงไดง้่าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีเป็นจ านวน
มาก ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้ง ผูใ้ช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว ตอ้งมีค าสั่งใชง้านต่างๆ ในแอปพลิเคชนัท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย เน่ืองจากมีคนในหลาย
ช่วงอายใุนการใชง้าน หากค าสั่งในการใชง้่ายจะสามารถเพิ่มจ านวนการใชง้านใหก้บัแอปพลิเคชนั 
 2)  ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองของความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากความกงัวลในดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีกรอกในแอปพลิเคชันอาจจะถูกส่งต่อหรือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดย
ผูใ้ชบ้ริการไม่ทราบหรือไม่ไดย้ินยอม หรือหน่วยงานภาครัฐอาจจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์อ่ืน รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจะถูกขโมยโดยแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบ ดงันั้น 
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ควรมีการแสดงความชดัเจนถึงระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั หรือ หากตอ้งมีการน าไปใช้งานใดๆ 
ระบบตอ้งมีการขออนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเป็นการเคารพและรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 

6.  อภิปรายผล 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ เป็น

เพศชาย จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 5 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ อนนัตโ์ท (2009) ท่ี
กล่าวไวว้า่ ความแตกต่างระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิงก็มีผลต่อการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน โดยพบว่าเพศชายมีทักษะและความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงกวา่เพศหญิง 

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา สมรส จ านวน 158 คิดเป็นร้อยละ 39.0 และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.7 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ล าดับท่ีสาม ได้แก่ 41-50 ปี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ มากกว่า 60 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นนร้อยละ 
11.5 ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั20ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ 51-60 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ อนันต์โท (2009) ท่ี
กล่าวไวว้่า ความแตกต่างระหว่างวยัส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศและการใช้
อินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ประชากรวยัเด็กจะมีทกัษะและความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีสูง
กวา่ผูสู้งอาย ุ

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 และล าดบัสุดทา้ย สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ อนนัตโ์ท (2009) ท่ีกล่าวไวว้า่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูงโอกาสและความรู้จะสามารถ
เขา้ถึงสารสนเทศมากกวา่ผูมี้การศึกษาต ่ากวา่ 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 104 คิด
เป็นร้อยละ 26.0 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
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19.3 ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
อ่ืนๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

จ าแนกตามรายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี มากกวา่ 
30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ไดแ้ก่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ อนันต์โท (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า รายได ้(Income) คือ การเขา้ถึงสารสนเทศ
และความรู้แต่ละประเภทต้องมี ค่าใช้จ่าย รายได้จึงมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการเข้าถึง
สารสนเทศผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

จ าแนกตามท่ีพกัอาศยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขตท่ีพกัอาศยัอยู ่ต าบลในเมือง 
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ ต าบลอ่ืน จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ อนันต์โท (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า ถ่ินท่ีอยู่อาศยัมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสใน
การเขา้ถึงสารสนเทศ โดยพบว่าประชากรในเขตเมืองหรือพื้นท่ีท่ีมีความเจริญทางกายภาพและ
เศรษฐกิจ มีโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศได้มากกว่าประชากรทีอาศยัในชนบทห่างไกลความ
เจริญ 

จ าแนกตามช่องทางการส่ือสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการส่ือสาร
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 7278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา ไดแ้ก่ โทรทศัน์ จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ล าดบัท่ีส่ี
ไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ล าดบัท่ีหา้ ไดแ้ก่ วิทย ุจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
และล าดับสุดทา้ย ได้แก่ ไม่ทราบเก่ียวกบัโครงการมาก่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ซ่ึง
สอดคล้องกับ Quibria, Shamsun, & Reyes-Macasaquite (2004) ท่ีกล่าวไวว้่า ช่องว่างทางดิจิทลั 
เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลอยู่เสมอ แต่เดิมช่องว่างทางดิจิทลั นั้น
หมายถึง การเขา้ถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เช่น อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมีราคาสูง แต่
ปัจจุบนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก ท าให้คนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดม้ากขึ้น ปัจจุบนั
ความหมายของช่องว่างทางดิจิทลันั้นเปล่ียนแปลงยุคสมยัจากเดิม คือนอกจากการเขา้ถึงการเขา้ถึง
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งแลว้ยงัหมายถึงความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์อีกดว้ย  

ภาพรวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิ
โครงการคนละคร่ึงจากกรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ( �̅� = 3.39, S.D. = 
.724) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน 
(�̅� = 3.77, S.D. = 1.052) ล าดับท่ี 2 ได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน (�̅� = 3.43, S.D. = 
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9.74) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั (�̅� = 3.19, S.D. = 1.088) และล าดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (�̅� = 3.17, S.D. = 1.046) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน (�̅� = 3.77, S.D. = 1.052) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง
ท าใหท้่านสามารถลดการใชแ้ละการสัมผสัเงินสด (�̅� = 3.83, S.D. = 1.127) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ การใช้
แอปพลิเคชันเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึงสามารถช่วยให้ท่านประหยดัเงินในการใช้
ชีวิตประจ าวนัได ้(�̅� = 3.75, S.D. = 1.086) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับ
สิทธิโครงการคนละคร่ึงช่วยแบ่งเบาภาระของท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด19 
(�̅� = 3.83, S.D. = 1.127) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของซูเปอร์โพล ท่ีกล่าวไวว้่า เจา้ของร้านคา้ราย
ยอ่ย สามารถพึ่งโครงการคนละคร่ึงได ้

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (�̅� = 3.17, S.D. = 1.046) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนั สามารถท าไดง้่าย (�̅� = 3.40, 
S.D. = 1.112) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ค  าสั่งใชง้านต่างๆ ในแอปพลิเคชนัสามารถเขา้ใจไดง้่าย (�̅� = 3.36, 
S.D. = 1.124) ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ การลงทะเบียนเพื่อใชง้านแอปพลิเคชนั สะดวก ไม่ยุง่ยาก (x ̅ = 3.03, 
S.D. = 1.198) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้งท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหาไดง้่ายและรวดเร็ว (�̅� = 2.88, S.D. = 1.215) 

ภาพรวมรายด้านได้แก่ ความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั (�̅� = 3.19, S.D. = 1.088) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกขโมยโดย
แฮกเกอร์หรือนกัเจาะระบบ (�̅� = 3.24, S.D. = 1.163) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐอาจจะน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น (�̅� = 3.17, S.D. = 1.177) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีกรอกในแอปพลิเคชนัอาจจะถูกส่งต่อหรือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ โดยท่ีท่านไม่ทราบหรือไม่ไดย้นิยอม (�̅� = 3.14, S.D. = 1.140) 

ภาพรวมรายดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน (�̅� = 3.43, S.D. = 9.74) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกวา่ตอ้งระมดัระวงัในการใชแ้อปพลิเคชนัน้ี (�̅� = 
3.45, S.D. = .995) ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกว่าการใช้แอปพลิเคชนัน้ีอาจท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน (�̅� = 3.42, S.D. = 1.090) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านรู้สึกว่าการ
ใช้แอปพลิเคชนัน้ีไม่ปลอดภยั เพราะเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐจะสามารถ เขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านได ้(�̅� = 3.40, S.D. = 1.036) 

ภาพรวมรายดา้นการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง (�̅� 
= 3.26, S.D. = 1.071) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านจะแนะน าคนใน
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ครอบครัวของท่านและคนท่ีท่านรู้จกัให้ใช้แอปพลิเคชันน้ี (�̅� = 3.37, S.D. = 1.103) ล าดับท่ี 2 
ไดแ้ก่ ท่านอยากจะใชแ้อปพลิเคชนัน้ีต่อไปในอนาคต (�̅� = 3.35, S.D. = 1.098) ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ท่านจะใชแ้อปพลิเคชนัน้ีต่อไป ถึงแมจ้ะพบปัญหาในการใชง้าน (�̅� = 3.06, S.D. = 1.202) 

ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบั
การยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก 
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 
.510 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละ
คร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบ ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากับ -1.29ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ วรรณพร หวลมานพ(2558)ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก์ก้ิงพลสั ของธนาคารกสิกรไทย 
จากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวไวว้่า ลกัษณะประชากรของผูใ้ช้งาน (อายุ อาชีพ 
รายได)้ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัแตกต่างกนั 

ดา้นการรับรู้ประโยชน์กบัการยอมรับการใช้แอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคน
ละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .614 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศักรินทร์ ตนัสุพงษ ์(2557) ท่ีกล่าว
ไวว้า่ ส่วนปัจจยัดา้นประโยชน์ในการใชง้านไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .627 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ ์(2557) 
ท่ีกล่าวไวว้า่ ส่วนปัจจยัดา้นความง่ายในการใชง้านไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ 

ดา้นความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั.139 

ดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใชง้านกบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิ
โครงการคนละคร่ึง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .025 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชแ้อปพลิเค
ชันเป๋าตังกับการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิโครงการคนละค ร่ึง ด้วยการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Correlation ในการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล, การรับรู้ถึงประโยชน์, 
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การรับรู้ความง่าย และความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั เป็นสมมติฐานท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
ส าหรับการรับรู้ความเส่ียงต่อการใชง้านเป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการยอมรับ
การใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง 
 

7.  ข้อเสนอแนะ 
 

7.1  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอป

พลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง: กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ตามสมมติฐาน การรับรู้ความเส่ียงต่อการใชง้านเป็นสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและส่งผลต่อการ
ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงักบัการยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อรับสิทธิโครงการคน
ละคร่ึง แสดงใหเ้ห็นวา่ แอปพลิเคชนัมีความสามารถท่ีโดดเด่นในเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงต่อการใช้
งาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้งานรับรู้และเขา้ใจถึงส่ิงท่ีจะเกิดในการใช้งานแอปพลิเคชันซ่ึงควรจะมีการ
พฒันาในดา้นอ่ืนๆให้เกิดความรับรู้และเขา้ใจในการใชง้านเช่นเดียวกบัการรับรู้ความเส่ียง  ในเร่ือง
ของส่ิงท่ีตอ้งมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงัและโครงการคนละ
คร่ึง เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงมากขึ้น ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อใชง้านแอปพลิเค
ชัน สะดวก ไม่ยุ่งยาก เขา้ใจ เขา้ถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการท่ีมีเป็น
จ านวนมาก ในกรณีท่ีระบบเกิดการขดัขอ้ง ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอ้งมีค าสั่งใชง้านต่างๆ ในแอปพลิเคชนัท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย เน่ืองจากมีคนใน
หลายช่วงอายุในการใช้งาน หากค าสั่งในการใช้ง่ายจะสามารถเพิ่มจ านวนการใช้งานให้กับแอป
พลิเคชัน ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองของความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากความกังวลในด้านขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีกรอกในแอปพลิเคชันอาจจะถูกส่งต่อหรือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดย
ผูใ้ชบ้ริการไม่ทราบหรือไม่ไดย้ินยอม หรือหน่วยงานภาครัฐอาจจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์อ่ืน รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจะถูกขโมยโดยแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบ ดงันั้น 
ควรมีการแสดงความชดัเจนถึงระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนตวั หรือ หากตอ้งมีการน าไปใช้งานใดๆ 
ระบบตอ้งมีการขออนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเป็นการเคารพและรักษาสิทธิส่วนบุคคล 

 
7.2  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัวิจัยท่ีควรท าต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสามารถเกิดการน าไปพฒันาและต่อยอดการใช้งานแอปพลิเคชันแอป
พลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อใชสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึง หรือ แอปพลิเคชนัของทางรัฐในอนาคตท่ีจะน ามาใช้
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กบัประชาชน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอเก่ียวกบัการท าวิจยัในอนาคตว่า ควรมีการทดสอบในดา้นอ่ืนๆ
เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะ ปัจจยัการส่งผลในการใชง้าน ยกตวัอย่างเช่น ดา้นอิทธิพลทางสังคม หรือ 
ปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลกับงานวิจัยท่ีมากขึ้นเพื่อศึกษางานวิจัยในลักษณะท่ีกว้างมากขึ้น 
รวมถึงการกระจายกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเพื่อสร้างผลการวิจยัวงกวา้งในอนาคต 
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บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 

 

พีรยา พลวิเศษ21 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษา เร่ืองบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา” มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 ประการ คือ 
1) เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา และ 3) เพื่อศึกษาแนว 
ทางการแกไ้ขปัญหาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เพื่อให้การพฒันา
ทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูศึ้กษาไดอ้าศยัระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา ผล
การศึกษาได้สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั 5 ด้าน ได้แก่ บทบาททางด้านนิติบัญญัติ บทบาทในการจัดท าแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา บทบาทในการสนับสนุนส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา
ท้องถ่ิน บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และบทบาทในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยพบว่าสมาชิกสภาองคก์ารส่วน
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาแสดงบทบาทในแต่ละด้านได้อย่างดี แต่ยงัพบว่าควรมีการ
ปรับปรุงเก่ียวกับบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เน่ืองจากยงัขาดการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารอยู่ส าหรับสภาปัญหาท่ีพบในการแสดงบทบาทพฒันา
ท้องถ่ิน ได้แก่ การยอมรับจากฝ่ายบริหาร งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และ การประสานงานกับ
หน่วยงาน ทั้งน้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จงัหวดันครราชสีมายงัไดเ้สนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา ได้แก่ รับแก้ระเบียบ/กฎหมาย/ขอ้บงัคบั เก่ียวกับอ านาจและบทบาทของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปรับแกร้ะเบียบ/กฎหมาย/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และปรับแกร้ะเบียบ/กฎหมาย/ขอ้ บงัคงัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และควรมี
การสนับสนุนจากส่วนกลางในดา้นการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการท่ีเหมาะสม  
การลงโทษผูก้ระท าผิดทางดา้นงบประมาณอย่างจริงจงั  และการเพิ่มอ านาจให้สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการอนุมติัโครงการและการจดัสรรงบประมาณ 
 

ค าส าคัญ:  บทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
                  จงัหวดั, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 
21นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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1.  บทน า 
 

1.1  ท่ีมาและความส าคัญ 
 หลักแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ (Decenterization) ได้ถือก าเนิดขึ้ นมาเพื่อให้
ประเทศไดส้ามารถพฒันาไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง และสามารถกระจายสินคา้และบริการทาง
สาธารณะไปสู่ในทุก ๆ พื้นท่ีของประเทศ ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัได้ใช้พระราชบญัญติั  
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงหาก
พิจารณาตามมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความว่า องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง (พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2542) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจงัหวดัถือไดว้่าเป็น
หน่วยงานท่ีเกิดขึ้ นมาจากหลักแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ (Decenterization) โดยตาม
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั ท่ี 4) พ.ศ.2552] 
มาตรา 45 ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
 2.  จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 3.  สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 4.  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาต าบลและราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 
 5.  แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 6.  อ านาจหน้าท่ีของจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
 7.  คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 8.  ทวิ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 9.  จดัท ากิจการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การ 
บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด าเนินการ 
หรือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท า ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 10. จดัท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั (พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 4, 12) 
 จะเห็นไดว้่าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัถือไดว้่าเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจ
มาจากส่วนกลาง เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถ่ินตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น โดยจังหวดั
นครราชสีมาถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัของประเทศไทยท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็น
จงัหวดัแรกก่อนท่ีจะเขา้สู่ภาคอีสาน หากกล่าวถึงรูปแบบการปกครองนั้นแบ่งออกเป็น 3 แบบ 
ไดแ้ก่ การบริหารราชการส่วนกลาง ท่ีมีสังกดัส่วนกลางตั้งหน่วยปฏิบติังานในจงัหวดัประมาณ 196 
หน่วย และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกดัส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั 30 หน่วย 
และสุดทา้ยคือการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาช้ินน้ีผูศึ้กษาไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงถือว่าเป็นตวัแสดงท่ีคอยขบัเคล่ือนการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันครราชสีมา และเป็นท่ีแน่นอนวา่ผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
มกัจะมีความสัมพนัธ์กบับทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยมุ่งเนน้
ไปท่ีการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เพื่อสะทอ้นให้เห็น
วา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมานั้นมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไรบา้งในการพฒันา
จงัหวดัพร้อมทั้งศึกษาถึงอุปสรรคและผลกระทบจากการแสดงบทบาทดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อพฒันา
ให้การบริหารทอ้งถ่ินของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมามีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 
 

1.2  ค าถามส าหรับการศึกษา 
 งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาถึงบทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมุ่งตอบค าวิจยัในมิติของบทบาท ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

1.2.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมามีบทบาทอย่างไรในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

1.2.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาพบปัญหาและอุปสรรค
อะไรบา้งจากการปฏิบติังานพฒันาทอ้งถ่ิน   

1.2.3  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแสดงบทบาทของตนเองในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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1.3  วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา 
1.3.1  เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
1.3.2  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั     

นครราชสีมาจากการปฏิบติังานพฒันาทอ้งถ่ิน   
1.3.3  เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา เพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากประเด็นค าถามการศึกษาและวตัถุประสงค์ข้างต้น งานศึกษาน้ีต้องการศึกษาเร่ือง

บทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในการพฒันาทอ้งถ่ิน ปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินและแนวทางการแกปั้ญหา เพื่อเสริมสร้างพลงัในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  โดยจากการทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาน้ี ผูวิ้จยัไดแ้บ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 2.1  บทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 2.2  แนวคิดบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูน้ าทอ้งถ่ิน  
 2.3  แนวคิดการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
 2.4  แนวคิดการพฒันาชุมชน  
 2.5  โครงสร้างการบริหารและนโยบายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
 2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7  กรอบการศึกษา 
 

3.  วิธีการศึกษา 
 
 ส าหรับวิธีการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัต่อการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาได้อาศยัวิธีการวิจัยแบบ
คุณภาพ (Qulitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าใหเ้ห็นถึงบทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และใชก้าร
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกในการศึกษา 
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4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัต่อการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา” ผูศึ้กษาได้ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้สามารถพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหรือแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษา
ได้น าเคร่ืองมือการศึกษาดังกล่าวไปสอบถามกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 

4.1  ข้อมูลท่ัวไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 จากการสอบถามขอ้มูลจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ทั้งหมด 4 
ท่าน มีดงัน้ี 
 1.  คุณรักชาติ กิริวฒันศกัด์ิ ต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
 2.  คุณกอ้งเกียรติ วงศนิ์ยม ต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 3.  คุณเจษฎา พิทยาธรณ์ ต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จบ
การศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ 
 4.  คุณพรเทพ ศิริโรจนกุล ต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
 

4.1.1  ข้อมูลด้านการฝึกอบรม 
ส าหรับขอ้มูลในดา้นน้ีนั้นคือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ซ่ึงขอ้มูลทางดา้นการ

ฝึกอบรมน้ีนั้นสามารถแสดงให้เห็นวา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่ละท่านนนั้นไดรั้บ
การฝึกอบรมหรือพฒันาทกัษะทางดา้นอะไรบา้ง เพื่อใหเ้กิดทกัษะหรือเสริมสร้างทกัษะของสมาชิก
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยจากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมด 4 ท่าน 
พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
พฒันาทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี แต่มีเพียงคุณพรเทพ ศิริโรจนกุล เท่านั้นท่ียงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมแต่
อยา่งใด โดยสมาชิกแต่ละท่านมีรายละเอียดของการฝึกอบรม ดงัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ได้
เคยฝึกอบรมกบัทางสถาบนัพระปกเกลา้เก่ียวกบังานบริหารทอ้งถ่ิน 

ส าหรับท่านถดัมาคือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าตนเองนั้นไดจ้บการศึกษา
ทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงขอ้มูลทางดา้นการฝึกอบรมก็ไดส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลทางดา้นการศึกษาของคุณ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 354 

 

กอ้งเกียรติ วงศนิ์ยม ซ่ึงไดเ้คยรับการอบรมใบอนุญาตวา่ความ และการฝึกอบรมทางดา้นเนติบณัฑิต
และผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 ซ่ึงไดใ้หข้อ้มูลวา่ตนเองนั้นเคยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางดา้นการท าแผน
โครงการต่าง ๆ ของราชการเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการใชโ้ครงการมาแกปั้ญหาตามความ ตอ้งการ
ของประชาชน รวมไปถึงเคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระเบียบวิธีการประชุมสภา และ การอบรม
ทางดา้นหนา้ท่ีบทบาทของ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

4.2  บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการพฒันาท้องถิ่น 
 ส าหรับการศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น จากท่ีผูศึ้กษาได้
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูศึ้กษาเห็นว่าบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันั้น ไดมี้ความสอดคลอ้งกบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองค ์
การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2552) โดยจากบทบาทตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้นมีส่วนเก่ียวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ บทบาทดา้นนิติบญัญติั บทบาทในการจดัท าแผนพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั บทบาทในการสนบัสนุนส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ิน บทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือการศึกษาหรือแบบสอบถาม ซ่ึงจะอธิบาย
การแสดงบทบาทในแต่ละดา้นของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี  

4.2.1  บทบาทด้านนิติบัญญัติ 
ส าหรับบทบาททางด้านนิติบญัญัตินั้น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ได้ระบุไวว้่า ร่างขอ้บญัญติัจะเสนอได้ก็แต่โดยนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
เขตองค์ การบริหารส่วนจังหวดัตามกฎหมายเก่ียวกับการเข้าช่ือให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออก
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ซ่ึงการเสนอร่างขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการเงินจะตอ้งมีค ารับรองของนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และมาตรา 53 ขอ้บญัญติัจะใช้บงัคบัได้เม่ือผูว้่าราชการจังหวดัอนุมัติ และ
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัแลว้สิบห้าวนั เวน้แต่ในกรณี
ฉุกเฉินถา้มีความระบุไวใ้นขอ้บญัญติันั้นวา่ใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ใหใ้ชบ้งัคบัขอ้บญัญติัในวนัท่ีประกาศ 
(พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552, 13) โดยจากมาตรา 52 และ 53 
ท าให้เห็นว่าสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเปรียบเสมือนฝ่ายนิติบญัญติัเน่ืองจากเป็นผูท่ี้
ใกลชิ้ดกบั ประชาชน ท าใหท้ราบและคุน้ช้ินกบัสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีของตนเอง โดย
เม่ือทราบปัญหาดงักล่าวแลว้ก็จะเป็นผูท่ี้สามารถบญัญติัขอ้กฎหมายหรือระเบียบวิธีการเพื่อใชเ้ป็น
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แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะให้ขอ้บญัญติัเหล่านั้น สามารถท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบา้นดีขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแมส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัจะเป็นผูท่ี้
บญัญติัขอ้กฎหมายในการพฒันาทอ้งถ่ิน แต่ก็ยงัตอ้งได้รับความเห็นชอบฝ่ายบริหารหรือนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รวมไปถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเช่นกนั  

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดทางดา้นนิติบญัญติั พบว่าในการตรา
ข้อบัญญัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจถึง
องค์ประกอบการก าหนดนโยบายสาธารณะได้แก่ จะต้องมีเป้าหมายในการก าหนดนโยบายท่ี
ชดัเจน เป้าประสงค์ของนโยบายจะตอ้งสามารถบรรลุผลประโยชน์ได้ รวมไปถึงเป็นนโยบายท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของสังคม ซ่ึงถา้สมาชิกสามารถเขา้ใจหลกัการต่างๆก็จะยิ่งส่งผล
ให้การบญัญติั ขอ้กฎหมายหรือนโยบายต่าง ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จมากกว่าลม้เหลว 
อีกทั้ง ยงัตอ้งมีหลกันิติธรรมในการตราขอ้กฎหมายหรือขอ้บญัญติั กล่าวคือ เป็นการตรากฎหมายท่ี
ถูกตอ้งเป็นธรรม การบงัคบัให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคมอนัจะท าให้สังคม
ยินยอมพร้อมใจกนั  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคลในระดบัภาครัฐ ซ่ึงสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาควรเป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพปัญหาของพื้นท่ีเป็นอยา่งดีตามหลกัแนวคิดบทบาทใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะ และจะตอ้งบญัญติักฎหรือนโยบายให้มีความเป็นธรรมอย่างทัว่ถึง 
เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื้นท่ี ให้สามารถประสบผลส าเร็จได้
เป็นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดก้ล่าวถึงบทบาทในการตราขอ้บัญญัติ
ดงัน้ี“หากกล่าวถึงบทบาททางดา้นนิติบญัญติัในฐานะของประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา ไดเ้ป็นผูน้ าหลกัในการจดัการประชุมต่าง ๆ  โดยประเด็นท่ีไดเ้สนอนั้นค่อนขา้งท่ีจะมี
หลายประเด็น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตราขอ้บญัญติัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึง
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี อาทิ การแกปั้ญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กบั
ประชาชน เช่น การท าถนนช่วงรอยต่อของแต่ละอ าเภอ รวมไปถึงการสร้างอ่างเก็บกักน ้ าให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในฤดูแลง้” 

ส าหรับ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ถือได้ว่าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมาอีกท่านหน่ึงท่ีมีบทบาทในการตราข้อบัญญัติ โดยเป็นข้อบัญญัตินั้ นเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี ดงัน้ี 

 
“ไดเ้สนอเร่ืองการซ่อมแซมถนนให้กบัประชาชน ไดส้ามารถสัญจรอย่างสะดวกสบาย อีก
ทั้ งยงัมีโครงการในการแก้ไขปัญหาไฟถนนให้กับประชาชนเน่ืองจากค านึงถึงความ
ปลอดภยัของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลกั” 
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อีกทั้ง ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ยงัถือว่าไดมี้บทบาทในการตราขอ้บญัญติัคลา้ยคลึงกบั 2 
ท่านแรก ท่ีไดเ้สนอใหมี้การแกไ้ขปัญหาในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ดงัน้ี 

 
“ไดท้ าโครงการพฒันาถนนท่ีเป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยท่ีไดด้ าเนินการไป
เป็นถนนในต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชยั ระยะทาง 900 เมตร และถนนในต าบลตะคุ 
อ าเภอปักธงชยั” 

  
อย่างไรก็ตาม จากการแสดงบทบาททางดา้นนิติบญัญติักลบัพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 

3 ยงัไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางดา้นนิติบญัญติั เน่ืองจากให้เหตุผลว่าพึ่งได้รับการ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นสมยัแรก ท าให้ไม่มีบาทบาท
ทางดา้นน้ี 

โดยจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดบทบาทในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และแนวคิดบทบาทอ านาจของผูน้ า ท าให้เห็นว่าการแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทางด้านนิติบัญญัตินั้ น เป็นผู ้ท่ี มีความคุ ้นชินกับ
สภาพแวดลอ้มของจงัหวดันครราชสีมา ท าให้การก าหนดขอ้บญัญติัต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามบริบท
ของสังคม กล่าวคือ เป็นการตราข้อบัญญัติท่ีสามารถแก้ไขปัญหาตามสภาพของสังคมได้อย่าง
แทจ้ริง และมีเป้าหมายในการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและจบัตอ้งได ้อีกทั้ง การตราขอ้บญัญติัยงั
อาศยัหลกันิติธรรมเน่ืองจากเป็นญตัติท่ีมุ่งให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนร่วม มิใช่ประชาชน
เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดงันั้น ญตัติท่ีไดจ้ากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีสอดคลอ้งตามบริบทของจงัหวดันครราชสีมาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

4.2.2  บทบาทในการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับบทบาทท่ี  2 บทบาทในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ผูศึ้กษาไดแ้บ่งการด าเนินบทบาทออกเป็น 2 ส่วนคือ การรับรูเก่ียวกบัคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และบทบาทในการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 5 ปี 
ดงัน้ี 

4.2.2.1  การรับรู้เก่ียวกบัคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  ส่ิงส าคัญประการหน่ึงก่อนการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีความจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งรับรู้เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของผู ้
ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
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แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไ้ขฉบบัเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ท่ี 8 ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย 
  1.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ประธานกรรมการ) 
  2.  รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทุกคน (กรรมการ) 
  3.  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน (กรรมการ) 
  4.  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน (กรรมการ) 
  5.  ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 3 คน (กรรมการ) 
  6.  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่
เกิน 6 คน (กรรมการ) 
  7.  ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรรมการและเลขานุการ) 
  8.  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผน (ผูช่้วยเลขานุการ) 
  นอกจากน้ี ย ังมีข้อ 9 ท่ีได้ก าหนดให้ผู ้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
  1.  ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ประธานกรรมการ) 
  2.  หวัหนา้ส่วนการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรรมการ) 
  3.  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน (กรรมการ) 
  4.  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผนหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ี
ผูบ้ริหารท้องถ่ินมอบหมาย (ผูช่้วยเลขานุการ) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไ้ขฉบบัเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561, 3) 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ท าให้เห็นว่า ในการจดัท าแผนพัฒนา
องค์การ บริหารส่วนจงัหวดั จะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและ
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่นั้ นย ังขาดการรับรู้ท่ี ดี เ ก่ียวกับ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยพบเพียง ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ท่ีทราบว่าคณะกรรมการประกอบ
ไปดว้ยใครบา้ง จะเห็นไดจ้ากการใหส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี  
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“หากให้กล่าวรายช่ือและจ านวนให้ครบทุกท่านนั้นอาจจะจ าได้ไม่หมด แต่มีระเบียบ
ก าหนดไวอ้ยู่แล้ว และจ าได้ว่าจะต้องมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูน้ าชุมชน รวมไปถึงทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาทกุท่ี” 

  
จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ถึงแมผู้ใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 อาจไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่าง

ครบถว้น แต่จากการใหส้ัมภาษณ์ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  2 ไดพ้ยายามกล่าวถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

4.2.2.2  บทบาทในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 5 ปี 
ส าหรับบทบาทในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 5 ปี 

ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางการพฒันาในระยะเวลา 5 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ท าใหเ้ห็นวา่กรอบการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะเป็นไปในทิศทางใด ซ่ึง
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจดัท าแนวคิดเก่ียวกับการจดัท าแผนพฒันา ท าให้เห็นว่า
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการแสวงหาวิธีการท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งนโยบาย และบทบาทของนกัพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดและอุดมการณ์ในการพฒันา
ท่ีมุ่งเน้นการ พฒันาคนมากกว่าการพฒันางาน อีกทั้ง ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบาทบาทของนกั
บริหารมืออาชีพ เน่ืองจากตอ้งเป็นผูพ้ฒันาใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร
หรือสังคม ผูน้ าจ าเป็นตอ้งมีวิสัยทัศน์มองไกลในอนาคตและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตวัและพวกพอ้งตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นผูพ้ฒันาให้
สังคมอยู่อย่างมีความสุข สร้างความสามคัคีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อผูอ่ื้นและมีความคิดเชิงบวกมอง
โลกในทางดี ท าตนให้เป็น    ประโยชน์แก่สังคม ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแผนพฒันานั้นจะตอ้งท าให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงต่อทอ้งถ่ิน และให้ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาเติบโตข้ึนไปได ้โดยจากการสัมภาษณ์ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดอ้ธิบายถึงบทบาทในการจดัท าแผนพฒันา ดงัน้ี 

 
“ในการท าแผนพฒันา ไดมุ้่งเนน้แผนไปท่ีการใช้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยการ
มุ่งเนน้พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม โดยในแผนพฒันาไดเ้สนอให้มีการขยายถนน
เป็น 4 เลนส์ รวมไปถึงการซ่อมแซมถนนท่ีมีอยูใ่หอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน” 

  
โดยจะเห็นได้ว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ได้มุ่งเน้นไปท่ีการเสนอการสร้างถนน 

เน่ืองจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีควรจดัเตรียมให้กับประชาชน ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ได้มี
บทบาทในทิศทาง เดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ท่ีไดเ้สนอการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเขา้ไปใน
แผนพฒันาจงัหวดั ดงัน้ี    
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“ได้มีส่วนร่วมเสนอการสร้างถนน ให้ถนนแต่ละสายอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานเสมอ 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มกัใช้การเดินทางบนทอ้งถนน หากถนนเป็นหลุมหรือ  บ่อ 
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อประชาชนได”้ 

  
  ส าหรับผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาหลายประการ ทั้งทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างอาชีพ การส่งเสริมกีฬา ดงัน้ี 
 

“ส าหรับแผนพฒันาจงัหวดั ไดมี้การเสนอการพฒันาถนนเช่ือมต่อทอ้งถ่ิน การขุดลอกเพื่อ
ท าให้เกิดการระบายน ้ าไดอ้ย่างดี และลดปัญหาน ้ าท่วม อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมอาชีพใหก้บั
ประชาชนท้องถ่ิน เน่ืองจากมองว่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงให้กับ
ประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมกีฬาให้กบัเยาวชน เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด”
  

และผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ได้มีบทบาทในการจดัท าแผนทั้งทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การท่องเท่ียว และสินคา้ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 
“ในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั ไดมี้บทบาทในการเสนอการสร้างถนนให้กบัประชาชน 
การท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นจุดดึงดูดใจให้กบัผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดั เช่น 
ร้านกาแฟคาเฟ่ และสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั เป็นตน้ รวมไปถึงการสนบัสนุนสินคา้ของ
ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น อาหาร ผา้ไหม รวมไปถึงการสร้างวฒันธรรมให้
กลายเป็นสินคา้ เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน” 

  
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันา ท าให้เห็นว่าสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ได้แสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
เหมาะสม  ผา่นการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 5 ปี ซ่ึงถือไดว้า่ไดแ้สดงบทบาทใน
การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีวิสัยทศัน์มองไกลในอนาคตและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เน่ืองจากเป็นแผน
ในระยาวท่ีจะตอ้งท าให้ส าเร็จภายใน 5 ปี เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน แหล่งน ้ า 
อีกทั้งยงัมี  การพฒันาอาชีพให้กบัประชาชนในจงัหวดั การสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกั และ
การส่งเสริมกีฬาให้กบัเยาวชนในจงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงลว้นท าให้เกิดการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา
อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งทางดา้นอุปโภค สาธารณูปโภคและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน  
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4.2.3  บทบาทในการสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการพฒันาท้องถิ่น 
ส าหรับบทบาทถดัมาคือบทบาทการสนบัสนุนทอ้งส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

โดย จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมทอ้งถ่ินพบว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัถือ
ไดว้า่เป็นผูท่ี้ตอ้งคอยสนบัสนุนราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เน่ืองจากภารกิจหลกัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินคือ ความรับผิดชอบการจดับริการสาธารณะระดบัชุมชน และพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อให้  
ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ความทา้ทายหรืออุปสรรคในการให้บริการ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้สดงบทบาทในการสนบัสนุนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

ส าหรับผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดแ้สดงบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนทอ้งถ่ินใน
การประชุมเพื่อทราบถึงปัญหา ดงัน้ี 

    
“ได้เขา้ร่วมประชุมของทอ้งถ่ิน และทอ้งถ่ินจะคอยรายงานเสมอว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น 
ปัญหาอะไรควรได้รับการแก้ไขก่อนก็จะจัดล าดับความส าคัญเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถ
ท างานกนัต่อได”้ 

 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ไดมี้บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนในวิธีการรับฟัง

ปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือเม่ือทอ้งถ่ินไดร้้องขอมา ดงัน้ี 
 

“ถา้หากทอ้งถ่ินมีปัญหาอะไรจะแจง้มาตลอด และเราในฐานะสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั จะตอ้งตอบสนองต่อปัญหาการร้องเรียน และคอยให้ความช่วยเหลือ ภายใต้
ศกัยภาพท่ีเราสามารถท าได”้  

 
ทั้ งน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ได้มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนท้องถ่ินใน

รูปแบบของการสนบัสนุนการท างาน คอยควบคุมปริมาณของงานให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณภาพ
ของงานมากท่ีสุด ดงัน้ี  

   
“โดยปกติแลว้ การส่งเสริมองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะคอยดูว่าปริมาณท่ีท าตอนน้ีเยอะ
เกินไปหรือไม่ ถา้หากงานเยอะไปหรือบางงานเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ท่ีจ าท าไดก้็จะส่งต่อมาใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท าแทน”  
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และผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ได้แสดงบทบาทในแง่ของการอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ซ่ึงคลา้ยกบัคุณรักชาติ กิริวฒันศกัด์ิ ดงัน้ี 

 
“ในการสนับสนุนทอ้งถ่ินเช่นองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล จะคอยเขา้ร่วมการ
ประชุมท่ีจดัขึ้นของทอ้งถ่ิน เพื่อท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เม่ือทราบปัญหาแลว้อะไรท่ี
แกไ้ขไดก้็จะด าเนินการทนัที แต่อะไรท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีก็จะคอยประสานงาน
ใหเ้พื่อแกปั้ญหาต่อไป”  

 
จากการทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการเป็นสัญลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  ท าให้เห็นว่า 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาได้แสดงบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
องคก์ร  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาทิ การรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียน รวมไปถึงการอ านวยความ
สะดวกให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงตอ้ง
รับผิดชอบการจดับริการสาธารณะระดบัชุมชน และพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ความท้าทายหรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการท่ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาไดแ้สดงบทบาท
ในการให้การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก็เปรียบเสมือนการ
ท่ีไดส้นบัสนุนประชาชนโดยตรง ซ่ึงจะท าให้ทอ้งถ่ินสามารถแกไ้ขปัญหาในการจดัเตรียมบริการ
และสาธารณะใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งราบร่ืนและทัว่ถึง 

 
4.2.4  บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารนั้น ถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ี    

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทในส่วนน้ี เน่ืองจากเป็นผูท่ี้บริหาร
เก่ียวกับงบประมาณของจังหวดั ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารงาน โดยจากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เห็นว่า ผูน้ าทอ้งถ่ินจะตอ้งมีธรรมาภิบาลในการ
ยึดหลกัของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (good governance) ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงกลไกลการ
ท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน โดยจากการสัมภาษณ์สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันคร ราชสีมา ท าใหเ้ห็นถึงบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ดงัน้ี 
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ส าหรับผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทในการตรวจสอบการท างาน
ของฝ่ายบริหาร ในรูปแบบของการตรวจสอบงบประมาณ ดงัน้ี 

     
“ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารคือดูความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีได้ลงทุนไป และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานให้คุม้ค่ากบังบประมาณ และเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้เงินทุก
บาทไดส้ามารถน าไปพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งคุม้ค่า” 
 

อีกทั้งผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ก็ยงัไดแ้สดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์
คนท่ี 1 น่ีเน้นไปท่ีการตรวจสอบงบประมาณ และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
งบประมาณท่ีเสียไป 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ท าให้เห็นว่ามีสมาชิก 2 ท่านคือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 
และ 4 ท่ีไม่ไดมี้บทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร เน่ืองจากให้ความคิดเห็นว่ามีคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารอยูแ่ลว้ ท าใหไ้ม่มีสิทธิเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดบทบาทอ านาจของผูน้ าทอ้งถ่ิน ท าใหเ้ห็นวา่ ถึงแม้
จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาถึง 2 ท่านท่ีไม่ไดมี้บทบาทในการตรวจ       
สอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร แต่ยงัถือว่าสมาชิกอีก 2 ท่าน ไดแ้สดงบทบาทอย่างดีในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เน่ืองจากผูน้ าทอ้งถ่ินจะตอ้งมีธรรมาภิบาลในการยึดหลกั
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได ้(good governance) ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงกลไกลการท างานของ
องคก์รทุกองคก์รใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา
ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและมีกระบวนการการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน ท าให้เห็นว่ายงัเป็นฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีในการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อไม่ให้
ฝ่ายบริหารไดส้ามารถด าเนินการท่ีเก่ียวกบังบประมาณไดโ้ดยล าพัง เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัป
ชนั และสร้าง ความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 
4.2.5  บทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ 
          ประชาชน 
ส าหรับบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เห็นวา่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ยงัเป็นรากฐานของการพฒันา
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ประชาธิปไตยเช่นกนั นอกจากน้ี สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ปลุก
ประชาชนให้ต่ืนและสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม อุทิศตนสัมผสัใกลชิ้ดกับปัญหาของ
ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการ พฒันาอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงหมายถึงประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวข้อง 
(Involvement) ในการตดัสินใจในโครงการพฒันาและร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาของชุมชน อนัจะ
ส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่และความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการเพื่อให้บรรลุ “การพึ่งตนเอง” ของ
ชุมชนอนัเป็นเป้าประสงค์ของการ  พฒันาอย่างแทจ้ริง การพฒันาแบบมีส่วนร่วมมีมิติของการ
พฒันาท่ีมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคต่าง ๆ ของสังคม โดยจากการสัมภาษณ์สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ท าให้เห็นถึงบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงัน้ี 

ส าหรับผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดส่้งเสริมประชาชน โดยเปิดพื้นท่ีให้กบัประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

       
“การส่งเสริมประชาธิไตยไดเ้นน้ไปท่ีการเปิดโอกาสให้กบัพี่นอ้งประชาชนไดแ้สดงความ
คิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข ์และร่วมกนัแกปั้ญหาร่วมกนัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี” 

  
คุณผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ไดแ้สดงบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในแง่ของการให้ประชาชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการเลือก
ผูแ้ทนทางการเมืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

     
“ไดส่้งเสริมประชาธิปไตยโดยการรณรงคใ์หป้ระชาชนไดอ้อกมาใชสิ้ทธิของตนเองในการ
เลือกตั้ง เน่ืองจากเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง และส่งเสริมประชาธิปไตยรวมไปถึง
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเลือกตั้งผ่านส่ืออนไลน์ให้กบัคนรุ่นใหม่ไดท้ราบเก่ียวกบัสิทธิ
ต่าง ๆ ของตนเอง” 

  
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ได้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน คลา้ยกบัคุณเจษฎา พิทยาธรณ์ ดงัน้ี 
     

“ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ได้รณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้ ง โดยการใช้
งบประมาณตนเอง เพราะมองว่าการเลือกตั้งเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับระบอบประชาธิปไตย”
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อยา่งไรก็ตาม กลบัพบผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 เป็นเพียงคนเดียวจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ได้
มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดบทบาทการเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย และ
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน  ท าใหเ้ห็นวา่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา
สามารถในฐานะผู ้ท่ีได้รับคัดเลือกจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบของ
กระบวนการประชาธิปไตย ไดแ้สดงบทบาทในการมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชน
สามารถร้องทุกข์ได้และมีเวลาท่ีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้ง ยงัเป็นผูก้ระตุน้ปลุก
ประชาชนใหต่ื้นและสร้างจิตส านึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการรณรงคใ์หป้ระชาชนไปเลือกตั้ง
ตามหลกัประชาธิปไตย และเปิด  โอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง (Involvement) ในการ
ตดัสินใจในโครงการพฒันาและร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาของชุมชน อนัจะส่งผลให้เกิดความ
เช่ือมั่นและความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการเพื่อให้บรรลุ “การพึ่ งตนเอง” ของชุมชนอันเป็น
เป้าประสงคข์องการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 

4.3  ปัญหาและแนวทางแก้ไขของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใน
การพฒันาท้องถิ่น 

จากท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวไปขา้งตน้เก่ียวกบับทบาทของของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาทั้ง 5 ดา้นนั้น ท าให้เห็นถึงการแสดงบทบาทในการพฒันาทอ้งถ่ินของสมาชิก
กลุ่มตวัอย่างแต่ละท่าน  ซ่ึงในส่วนน้ี ผูศึ้กษาจะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรครวมไป
ถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

 
4.3.1  ปัญหาอุปสรรคในการแสดงบทบาทการพฒันาท้องถิ่น 
ปัญหาและอุปสรรคถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีทุกหน่วยงานตอ้งประสบพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การบริหารงานของภาครัฐท่ีมกัตอ้งเจอกบัสภาพของปัญหาท่ีมีความเป็นพลวตัร และมกัจะมีความ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือนกัพฒันาทอ้งถ่ินจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้และเขา้ใจสภาพปัญหา เพื่อหาหนทางในการแกไ้ขต่อไป ทั้งน้ี จากสัมภาษณ์ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาทั้ง 4 ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

ส าหรับผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าปัญหาในการแสดงบทบาทท่ีส าคญัใน
การพฒันาทอ้งถ่ินในฐานะของประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือ การยอมรับและอนุมติั
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ขอ้บญัญติัจากฝ่ายบริหารหรือนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงบางโครงการท่ีได้
น าเสนอไปและเห็นวา่มีประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน กลบัไม่ไดรั้บความเห็นชอบใหส้ามารถท า
ไดจ้ริง 

นอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ยงัไดแ้สดงให้เห็นว่าปัญหาในการพฒันาทอ้งถ่ินคือ
งบประมาณท่ีจะน าไปพฒันายงัมีจ ากดั ซ่ึงไม่สามารถน าไปพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามท่ีวางแผนไว  ้

อีกทั้ง ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ไดแ้สดงให้เห็นว่าปัญหาส าคญัในการแสดงบทบาทคือ
การติดต่อประสานงานกบัผูน้ าชุมชน รวมไปถึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมกัจะพบว่าตวัแสดง
ดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร 

และผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ได้แสดงความคิดเห็นว่าตนเองนั้นอาจไม่ได้พบปัญหา
โดยตรงจากการด าเนินงานของตนเอง แต่กลบัพบว่ายงัมีการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาท่ียงัมีความไม่โปร่งใสอยู่  
 

4.3.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

ส าหรับปัญหาท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้นั้น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงจากการแสดงบทบาท
ในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้การพฒันาทอ้งถ่ินอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง ทั้งน้ี ในส่วนน้ี
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้สดงให้เห็นถึงขอ้ควรปฏิบติัหรือแกไ้ข ทั้งกฎระเบียบ
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีสามารถส่งเสริมให้การแสดงบทบาทในการพฒันาท้องถ่ินของ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยจะเห็นไดจ้าก
การใหส้ัมภาษณ์ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

ส าหรับผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ จากสภาพปัญหาในเร่ืองของการ
ไม่ยอมรับขอ้ญตัติหรืออนุมติัโครงการต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร ท าให้เห็นว่าควรมีการปรับกฎหมาย
หรือระเบียบให้ตวัแทนของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สามารถเขา้ไปมีบทบาทในการ
อนุมติัดว้ย เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการต่าง ๆ ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถพฒันาทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี 
ไดส้ามารถรับการอนุมติัและน ามาปฏิบติัไดจ้ริง 

นอกจากน้ี ผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรการปรับเปล่ียน
กฎระเบียบให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดเ้ขา้ไปมีอ านาจในการแสดงความคิดเห็น
หรือตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณมากยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถกระจายงบประมาณให้เหมาะสมต่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินมากยิง่ขึ้น 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ควรมีการออกกฎหรือระเบียบให้ผูน้ า
ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับหน้าท่ีของการท างานอย่างชัดเจนและให้
ครอบคลุมต่อการปฏิบติังานร่วมกบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เน่ืองจากยงัขาดความร่วมมือท่ีดี
จากภาคส่วนดงักล่าว อนัเน่ืองมาจากการอยูน่อกเหนือขอบเขตของหนา้ท่ี 

และผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ถึงแมไ้ดแ้สดงความคิดเห็นว่ายงัไม่พบปัญหาในการท างาน 
แต่ไดแ้สดงความคิดเห็นในแง่ของการพฒันาให้ดีขึ้นเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ ซ่ึงควรมี
การก าหนดคุณสมบติัของสินคา้และราคากลางไวอ้ย่างแน่นอน เพื่อลดช่องว่างของการคอร์รัปชนั 
และยงัไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งยาวนาน 

  
4.3.3  การสนับสนุนจากส่วนกลางในการพฒันาท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
จากสภาพปัญหาในการแสดงบทบาท และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขา้งตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนแกไ้ขส าหรับสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราขสีมา ในส่วนน้ี ผูศึ้กษาจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จากการสนบัสนุนจากส่วนกลางเพื่อท าให้การ
แสดงบทบาทในการพฒันาทอ้งถ่ินของสมาชิกแต่ละท่านเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดงัน้ี 

ส าหรับผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง ในการมอบอ านาจประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผน รวมไปถึงการอนุมติัโครงการต่าง ๆ ไดม้ากขึ้น 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ควรมีสนบัสนุนจากส่วนกลางโดยตรง
ในการ กระจายงบประมาณให้กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส้ามารถน ามาใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินได้
มากยิ่งขึ้ น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงในทุก ๆ ดา้น 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบังบประมาณเช่นเดียวกบัผูใ้ห้      
สัมภาษณ์คนท่ี 1 เน่ืองจากหากมีงบประมาณท่ีเหมาะสมกบัโครงการนั้น ๆ แลว้ ก็จะสามารถท าให้
ส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว และไม่ตอ้งรองบประมาณรายปีของปีถดัไป ซ่ึงอาจท าให้โครงการต่าง ๆ มี
ความล่าชา้ และไม่เป็นท่ีพอใจของประชาชนในพื้นท่ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า ควรมีการออกบทลงโทษส าหรับผูท่ี้
มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั และตอ้งลงโทษผูท่ี้กระท าความผิดอย่างจริงจงั เพื่อเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในอนาคต 
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กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้า 
กรณีศึกษาในชุมชน อ าเภอแคนดง จังหวดับุรีรัมย์ 

 
ยทุธนา  ผาสุข22 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ทอผา้ กรณีศึกษาในเขตชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือก
สัมภาษณ์จากผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้ในชุมชนท่ีมีประสบการณ์โดยตรง จ านวน 12 คน 
ดงัน้ี 1) ประธานกลุ่ม จ านวน 5 คน 2) สมาชิกกลุ่ม จ านวน 5 คน 3) ผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการรายเดียว 
จ านวน 2 คน โดยการเข้าไปสัมภาษณ์กับประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยตรง พร้อมดูพื้นท่ีการ
ด าเนินงานของกลุ่มและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มด้วย  หลงัจากนั้นก็น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตีความและ
น าเสนอขอ้มูลแบบเชิงพรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวติัศาสตร์การทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จังหวดับุรีรัมย์ 
สามารถสรุปไดว้่า การทอผา้เป็นอาชีพท่ีมีคู่สังคมในเขตอ าเภอแคนดงมายาวนาน และเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพทางเลือกท่ีเลือกกระท าระหวา่งวา่งเวน้จากฤดูการท านา โดยการสืบทอดนั้นไม่ไดมี้
การสืบทอดผา่นส่ือหรือเทคโนโลยใีดๆ เนน้รูปแบบ “ครูพกัลกัจ า” คนท่ีถ่ายทอดส่วนใหญ่นั้นก็จะ
เป็นมารดาเป็นหลกั รองลงมาก็จะเป็น ยา่ ยาย ป้า อา ตามล าดบั การทอผา้จะเนน้ไปท่ีเพศหญิง และ 
ชุมชนคนโบราณชาวอีสานจะไม่ให้เป็นหนา้ท่ีของเพศชาย เพราะดว้ยความเช่ือท่ีว่าการทอผา้ เป็น
งานของแม่บา้นแม่เรือนโดยเฉพาะ 2) กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านการทอผา้ใน
ชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ จากการศึกษาพบว่า ผูศึ้กษาสามารถสรุปแบบกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านการทอผา้ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี (1) จุดเร่ิมตน้ภูมิปัญญาของ
ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการด้านการทอผา้ มีจุดเร่ิมตน้มาจากการถ่ายทอดผ่านทางบรรพบุรุษ จาก
ทอ้งถ่ินและครอบครัวท่ีสืบทอดกนัมา จากสภาพปัญหาท่ีเกิดจากความขาดแคลน จากสภาพแวดลอ้ม
ภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าอาชีพทางการเกษตรในบางปี (2) การสร้างภูมิปัญญาของผูผ้ลิต

 
22นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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หรือผูป้ระกอบการในชุมชน เกิดจากการลงมือปฏิบติัจริง โดยไดรั้บการฝึกฝนจากครอบครัว มารดา 
ย่า ยาย ป้า อา หรือ แมก้ระทัง่ครูบาอาจารยท่ี์เรียกว่า “ปราชญชุ์มชน” ดว้ย และในปัจจุบนัยงัมีการ
อบรมตามสถาบนัต่างทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน จากการแอบจ า การสังเกต จดจ ามาจากครอบครัว 
(3) รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์มีวิธีการถ่ายทอดแบบปฏิบติัจริง อธิบายบรรยายขั้นตอนต่างๆตามล าดบัขั้น มีการจดบนัทึก
บา้งพอสมควรและการถ่ายทอดส่วนใหญ่จะถ่ายทอดให้บุคคลในครัวเรือน 3) รูปแบบการจดัเก็บ
และรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ใหเ้กิดความยัง่ยืน
ต่อการน ามาศึกษาในอนาคตนั้น จากผลการศึกษาพบว่า การเก็บองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นการทอผา้คือ การถ่ายทอดให้กบัอนุชนคนรุ่นหลงัเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นวิธีการดีท่ีสุด 
และมัน่คงต่อการเก็บรักษาไม่สามารถท่ีจะสูญหายไดง้่าย 
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1. บทน า 
 
ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นโดยคนรุ่นก่อน มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาท่ี
เร่ิมจากการพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพฒันาเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และการพฒันา
ท่ีเกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ี
เหมาะสมกบัยคุสมยั ดงันั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อทอ้งถ่ินและผูค้นเท่านั้น แต่ยงัเอ้ือต่อ
การก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์ชาติในการบริหารพฒันาประเทศเพื่อให้เกิดความยัง่ยนืต่อไปดว้ย 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) หมายถึง องคค์วามรู้ ความเช่ือ ความสามารถ ความจดั
เจนของคนใน ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็น ระยะเวลายาวนาน
หรือช่วงระยะเวลาหน่ึง มีการคิดคน้และ พฒันาอย่างต่อเน่ืองแลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาสาหรับใช้
เป็น แนวทางในการแกปั้ญหาปรับตวั และดารงชีวิตใหเ้ขา้กบั ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และ
วฒันธรรมอย่างเหมาะสม กบัยคุสมยัภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปท่ีเป็นนามธรรม เช่น โลก
ทศัน์ ความคิด ความเช่ือ หรือปรัชญาในการดาเนินชีวิต และในเชิงรูปธรรม เช่น เทคโนโลยีการทา
มาหากิน การเกษตร ศิลปะ หตัถกรรม หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ 

ผา้ ถือ ไดว้่าเป็นปัจจยัส่ี ท่ีอยู่ในประเภทเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีความส าคญัในการด ารงชีวิตของ
มนุษยต์ั้งแต่อดีตโบราณกาล มาจนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัผา้ทอถูกพฒันาให้เป็นได้มากกว่า
เคร่ืองนุ่งห่มของคนเรา กล่าวคือ ผา้ทอยงัสามารถเป็นสินคา้ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิตผา้
ทอไดเ้ป็นอย่างดี เป็นเคร่ืองประดบัน าไปแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ตุ๊กตา พวงกุญแจ ท่ี
รองแกว้ กล่องกระดาษช าระ ฯลฯ 

ในปัจจุบนัมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนไดม้องเห็นช่องทางและ
โอกาสในการสร้างสรรคผ์า้ทอของไทย ซ่ึงเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัน้ี ผา้พื้นเมืองของไทย ในภาคต่างๆ 
ก าลังได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพฒันา ต่อยอด รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้น ามาใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวนักนัอยา่งกวา้งขวางมากในหน่วยงานของราชการ และองค์กรต่างๆ ดงันั้น จึงเกิดมีการ
ผลิตผา้พื้นเมืองในลกัษณะของครัวเรือน ของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งท่ีอยู่มนรูปแบบของอุตสาหกรรม
โรงงาน โดยมีบริษทัจา้งช่างทอ ท าหนา้ท่ีทอผา้ดว้ยมือ ตามลวดลายท่ีก าหนดใหโ้รงงาน หรือบริษทั
จดัเส้นไหม หรือเส้นดา้ย ท่ียอ้มสีเสร็จแลว้ มาให้ทอ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ บางแห่งจะมีคน
กลางรับซ้ือผา้จากช่างทออิสระ ซ่ึงเป็นผูป่ั้นดา้ย ยอ้มสี และทอตามลวดลายท่ีตอ้งการเองท่ีบา้น แต่
คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคา ตามคุณภาพ และลวดลายของผา้ ท่ีตลาดตอ้งการ ในบางจงัหวดัมีกลุ่ม
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แม่บา้นช่างทอผา้ท่ีรวมตวักนัทอผา้เป็นอาชีพเสริม และน าออกขายในลกัษณะสหกรณ์ เช่น กลุ่มทอผา้
ของศิลปาชีพอ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์อย่างไรก็ตามในสภาพท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น เป็น
การทอ เพื่อขายเป็นหลกั ดงันั้นจึงไดมี้การปรับปรุงพฒันาสีสัน คุณภาพ และลวดลาย ให้เขา้กับ
รสนิยมของตลาด ของทุกเพศ ทุกวยั ท่ีสามารถสวมใส่ไดอ้ยา่งทนัยคุทนัสมยันัน่เอง 

เหตุผลท่ีผูวิ้จยัด าเนินการกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ กรณีศึกษา 
ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองมาจากท่ีคิดว่าการทอผา้เป็นภูมิปัญญาท่ีมีมายาวนาน ท่ี
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบนั และการทอผา้ในยุค
สมยัน้ีได้เป็นท่ีนิยมขึ้นเป็นอย่างมากและวงกวา้งในทอ้งถ่ินต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชน 
ระดบัจงัหวดั รวมถึงระดบัประเทศ  การทอผา้สมยัก่อนมองวา่เป็นงานท่ีเหมาะกบัผูห้ญิงวยักลางคน 
จนถึงผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถท างานนอกบา้นได ้แต่ ณ เวลาน้ี การทอผา้เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ
จากบุคคลทุกช่วงวยั และไม่จ ากดัเฉพาะผูห้ญิงเท่านั้นท่ีท าได ้เหมือนในอดีตท่ีผา่นมาอ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ก็เป็นอีกพื้นท่ีชุมชนหน่ึงท่ีมีการสืบทอดการทอผา้ท่ีด าเนินการมาเป็นระยะเวลาอนั
ยาวนานและยัง่ยืนมาถึงทุกวนัน้ี ผูวิ้จยัคิดว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนดา้น
การทอผา้ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีควรท าการศึกษาและคน้ควา้เพื่อให้ได้ค  าตอบว่า กระบวนการ
ต่างๆมีอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง และ
สามารถเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ก าลงัศึกษาในเร่ืองดงักล่าวน้ีไดด้ว้ย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ของชุมชน ในเขตอ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์

2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผา้ของชุมชนท่ี
เหมาะสมกบับริบทชุมชนของประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งจะศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ กรณีศึกษาอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์

2) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย  ์
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3) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ของชุมชน/หมู่บา้น และ ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการท่ีเป็นลกัษณะรายเดียวท่ี
ไม่ไดท้ าในรูปแบบกลุ่ม  

4) ดา้นระยะเวลา ด าเนินการระหวา่งเดือน ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564  
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1) ท าให้ทราบถึงการรักษาและกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ ของชุมชน
ในอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์

2) ท าให้ทราบถึงวิวฒันาการของภูมิปัญญาด้านการทอผา้ในด้านต่างๆของชุมชนใน
อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์

3) ท าให้รู้เอกลกัษณ์และวฒันธรรมด้านการทอผา้ของชุมชนในอ าเภอแคนดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์
 

5. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  

การศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ของชุมชนอ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัการก่อตั้งอ าเภอแคน
ดง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมท่ีส าคญัของชาวอ าเภอแคนดงท่ีมีผา้ทอพื้นถ่ินเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหน่ึงในวฒันธรรมนั้น การด ารงอยู่ของภูมิปัญญา และการศึกษาเก่ียวกบัผา้ทอแต่ละชนิดของ
ชุมชนอ าเภอแคนดง รวมทั้งวิธีการจัดการความรู้ของชุมชน และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนด้วย  เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิด ของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การพฒันาท่ียั่งยืน 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชน ดว้ยการส่งเสริมกระบวนการ 

เพื่อยกระดบัการพฒันาอาชีพ  สร้างรายได ้ให้เป็นอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดสู้งขึ้น  และเป็นการสืบ
สานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงานเอาไว ้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตครบวงจร อนัจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 

 กระบวนการทอผา้ ถือได้ว่าเป็นวิธีการหรือองค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อ
อาชีพการทอผา้ รวมไปถึงการอนุรักษ์ส่ิงท่ีสวยงามและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 373 

 

ไทย เพื่อเป็นมรดกสืบทอดต่ออนุชนคนรุ่นหลงั พร้อมการท่ีจะพยายามสร้างรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์
ตอบโจทยข์องความยัง่ยนืดว้ยทั้งทางวฒันธรรมและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2548) กล่าวว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นค าท่ีพูดกนัอย่างกวา้งขวาง 
ซ่ึงเยาวชน ของชาติควรท าความเขา้ใจค า ค  าน้ีใหก้วา้งขวางลึกซ้ึง มิใช่พูดกนัตามกระแสนิยม เพราะ
ทางรอดของสังคมไทย คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และความยัง่ยืนอาจเสาะแสวงหาไดจ้ากภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมกัอิงขอ้คิด ทางศาสนาและวิถีชีวิตวฒันธรรม อนัมีลกัษณะหลากหลายใน
สังคมไทย 

ธนากร สังเขป (2555) การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีวฒันธรรมเป็นรากเหง้าของมนุษย์และเป็น
รากเหง้าของสังคม เป็นมรดกตกทอดท่ีต่อยอดและพัฒนามาเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความ
เจริญกา้วหนา้ของมนุษยแ์ละสังคม แต่ละยคุแต่ละสมยั เป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์และสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ท าให้ มนุษย์ท าในส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม ท าให้ความ
วุ่นวายในการด ารงชีวิตของมนุษยน์้อยลงเพราะมีแนวปฏิบติั ท่ีดีงามอยู่รอดให้ปฏิบติัอยู่แลว้ เป็น
ฐานใหม้นุษยรุ่์นหลงัมีตน้ทุนชีวิตท่ีสูงขึ้น  

พิทกัษ์ ศิริวงศ์ (2561) กล่าวว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตอ้งมี “คน” เป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนสู่ ความส าเร็จ แต่คนจะตอ้งมี “ความรู้” เสียก่อน จึงสามารถขบัเคล่ือนไปได้อย่างถูก
ทิศทาง “ความรู้” ท่ีตอ้งการ มอบให้คนใช้เป็นเคร่ืองมือสู่ความส าเร็จในการพฒันา เกิดจาก “การ
จดัการ” 

แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญา 
 การศึกษาถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความส าคญัมาก ต่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ของชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการศึกษาท่ีจะบ่งบอกและ
ให้ค  าตอบเก่ียว วฒันธรรม แนวคิด การปฏิบติั ความเช่ือ และอตัลกัษณ์ในดา้นต่างๆท่ีถูกถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงความหมายของค าว่า “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”  นกัวิชาการ
ไดใ้หค้วามหมายต่างๆ ดงัน้ี 
 ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเช่ือ ความเช่ียวชาญ การใช้สติปัญญาแกไ้ขปัญหาของ
มนุษย ์ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน โดยถ่ายทอดผ่านการเล่าเร่ือง 
พิธีกรรมทางศาสนา ความเช่ือ ประเพณี ค่านิยม ทางวฒันธรรม ฯลฯ ภูมิปัญญาจงัเป็นรากฐานของ
การด าเนินชีวิตและการอยูร่่วมกนัภายในสังคม โดยมีการประดิษฐ์ คิดคน้ ก่อสร้าง และลงมือปฏิบติั
ให้เป็นรูปร่างออกมา ปรับเปล่ียนเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ไปตามค่านิยมต่างๆ  ส่ิงเหล่าน้ีมี
ความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาสังคมมนุษย ์และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต และไดรั้บการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
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ธัญรดี ปัตตงัเว และใจเพชร นิลสิงห์ขร (2557) ได้แบ่งประเภทการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) การบอกเล่า บรรยาย ดว้ยวาจา เป็นวิธีการท่ีผูถ้่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย
หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนใหแ้ก่ผูรั้บการถ่ายทอดในรูปของค าพูด 

2) การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีผูถ้่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อม
กบัการบอกหรืออธิบาย ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบติัได ้

3) การปฏิบติัจริง เป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีผูรั้บการถ่ายทอดลงมือกระท าจริงใน
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง โดยผูถ้่ายทอดเป็นผูค้อยแนะน า ตรวจสอบและแกไ้ข เพื่อใหก้ระบวนการ
ปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอน 

4) วิธีการถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากส่ือดว้ยตนเองเป็นวิธีท่ีจดัเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปของส่ือประสมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเขา้ใจดว้ยตนเองมากท่ีสุด 

5) วิธีการถ่ายทอดโดยจดัในรูปของแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภณัฑ ์ ศูนยก์ารเรียนรู้ ตลาด
นดัภูมิปัญญา  

6) วิธีการถ่ายทอดโดยใชวิ้ธีการแสดงพื้นบา้นเป็นส่ือ 
7) วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบนัทึกองค์ความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ เช่น ต ารา  ส่ือ

อ่ืนๆ เช่น เทปเสียง และแผน่ซีดีเสียง รวมถึงเวบ็ไซต ์ 
8) การถ่ายทอดดว้ยวิธีการผ่านทางกิจกรรมอย่างง่ายๆ เช่น การละเล่น การเล่า

นิทาน 
9) การถ่ายทอดในรูปแบบของการบนัเทิง  เช่น ลิเก โนรา หนงัตะลุง หมอล า 
10) การถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์ผา้ไหมมดัหม่ีอ าเภอนาโพธ์ิ 
จงัหวดับุรีรัมยผ์ลการศึกษาพบว่าการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาเป็นการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษสู่รุ่นหลานเป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการสอนโดยผู ้น ากลุ่มการฝึกอบรมมีการทศัน
ศึกษาดูงาน 

นรินทร์ สังขรั์กษา (2557) ไดอ้ธิบายการถ่ายทอดภูมิปัญญาออกเป็น 3 หลกัการไดแ้ก่  
1) รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ส่ิงท่ีคนรุ่นหน่ึงไดศึ้กษาไว ้และ

ถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยมุ่งหวงัให้กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดังกล่าวเกิด
ประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป รูปแบบการเรียนรู้และการสืบทอดมีความรู้มี 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

(1) การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของอาชีพของ
หมู่บา้นแทบทุกครัวเรือน 
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(2) การสืบทอดความรู้ความช านาญเฉพาะสมาชิกในครอบครัว เป็นอาชีพ
หรือความช านาญท่ีสืบทอดกนัภายในครอบครัว 

(3) การฝึกหดัจากผูรู้้ช านาญเฉพาะอยา่ง 
(4) การฝึกฝนและพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง 

2) วิธีการสืบทอดภูมิปัญญา มีวิธีการสืบทอดภูมิปัญญา แบ่งได้เป็น  2 วิธีการ 
ดงัน้ี 

(1) การสืบทอดแบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การละเล่น การเล่านิทาน 
(2) การถ่ายทอดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เช่น เอกสาร หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์ เป็นตน้ 

3) แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญา โดยกระบานการด าเนินงานมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
4) การปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั การถ่ายทอดวิธีการและการปฏิบติังานโดย

อาศยัประสบการณ์ท่ีสั่งสมสืบทอดในชีวิตประจ าวนัจาก พ่อ แม่ ไปสู่ลูกหลาน  
5) การศึกษาเล่าเรียน การจดเป็นต ารา ท่องจ า ฝึกหัด และจดัท าเคร่ืองมือใชเ้อง 

โดยมีผูส้อน คือ ครู ผูรั้บการถ่ายทอด คือ นกัเรียน 
6) การรับรู้ภูมิปัญญาจากสังคมภายนอก การรับรู้รูปแบบวิธีการจากส่ือต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ หนงัสือ เป็นตน้ 
เอกวิทย ์ณ ถลาง (อา้งอิงใน อมรรัตน์ อนนัตว์ราพงษ)์ (2560) ไดว้ิเคราะห์และประมวลเอา

ลกัษณะการเรียนรู้ของชาวบา้นหรือคนสามญัธรรมดาจนก่อใหเ้กิดภูมิปัญญาไวอ้ยา่งมากมายดงัน้ี 
1) การลองผิดลองถูก จากประสบการณ์การลองผิดลองถูก มนุษยก์็สะสมความรู้

ความเขา้ใจของตนไวแ้ลว้ถ่ายทอด ส่งต่อให้แก่ลูกหลาน เผ่าพนัธุ์ของตน นานๆเขา้ส่ิงท่ีประพฤติ
ปฏิบติัก็กลายเป็นจารีตธรรมเนียมหรือขอ้หา้มใน “วฒันธรรม” ของกลุ่มคนนั้นๆไป  

2) ลงมือกระท าจริง มนุษยเ์รียนรู้ด้วยการ “ลงมือกระท าจริง” ในสถานการณ์
แวดลอ้มท่ีมีอยูจ่ริง เช่น การเดินทาง การปลูกพืช  การสร้างบา้น การต่อสู้กบัภยนัตราย  เป็นตน้ 

3) การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้จากการท าจริงไดพ้ฒันาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ
สู่คนรุ่นหลงัดว้ยการ “สาธิตวิธีการดว้ยการสั่งสอน ดว้ยการบอกเล่า” ในรูปแบบเพลงกล่อมเด็ก ค า
พงัเพย สุภาษิต และการสร้างองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ 

4) พิธีกรรม การเรียนรู้โดย “พิธีกรรม” เป็นการตอกย  ้าความเช่ือ กรอบศีลธรรม
จรรยา ของกลุ่มชน แนวปฏิบติั และความคาดหวงัโดยไม่ตอ้งใชก้ารจ าแนกแจกแจงเหตุผล  แต่ใช้
ศรัทธาความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรม เป็นการสร้างกระแสความเช่ือ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์
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5) ศาสนาทั้งในดา้นหลกัค าสอน วตัรปฏิบติั  พิธีกรรม กิจกรรมต่างๆ  ท่ีมีวดัเป็น
ศูนย์กลาง ล้วนมีส่วนตอกย  ้าภูมิปัญญา ท่ีเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต ให้กรอบบรรทัดฐาน ความ
ประพฤติ และความมัน่คงอบอุ่นทางจิตใจ เป็นท่ียึดเหน่ียวแก่คนในการเผชิญชีวิตท่ีมีความไม่
แน่นอน อนัเป็นสัจธรรมอยา่งหน่ึงของสถาบนัศาสนา 

6) การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัทั้งในชาติ
พนัธุ์ถ่ินฐานท ากิน  รวมไปถึงการแลกเปล่ียนกับคนทางวฒันธรรม ท าให้กระบวนการเรียนรู้
ขยายตวั มีความคิดใหม่ วีการใหม่กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคม จึงมีพลวตัมากกวา่เดิม 

7) การผลิตซ ้ าทางวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไดมี้คนพยายามเลือกเฟ้นเอาความเช่ือ และธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมา
ในสังคมประเพณี มาผลิตซ ้าทางวฒันธรรมให้ตรงกบัฐานความเช่ือเดิม ขณะเดียวกนัก็แกปั้ญหาใน
บริบทใหม่ไดใ้นระดบัหน่ึง  การผลิตซ ้าทางวฒันธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลกัษณะหน่ึงท่ี
เกิดขึ้น  ตลอดเวลาในสังคมไทย 

8) ครูพกัลกัจ า เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงท่ีมีมาอยูเ่ดิม และมีอยูต่่อไป วิธี 
“ครูพกั ลกัจ า” เป็นการเรียนรู้ท านองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองท าตามแบบอย่างท่ีเฝ้าสังเกต
อยูเ่งียบๆ แลว้รับเอามาเป็นของตนเม่ือสามารถท าไดจ้ริง 

  

6. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
 

ลออ ไชโยธา (2551)  ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ศึกษาภูมิปัญญาการทอผา้ไหมชุมชน ต าบล
โคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ” โดยผลการวิจยัพบว่า ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมของ
ชุมชนต าบลโคกจาน เป็นส่ิงทอท่ีงดงาม มีคุณภาพท่ีโดดเด่น โดยลกัษณะเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานมาจาก 
ความเช่ือและสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงท าให้ผา้ไหมมีคุณค่าและมี
บทบาทท่ีส าคญัซ่ึงบ่งช้ีถึงความเป็นมาของชุมชน แสดงให้เห็นถึงพฒันาการ การคน้ การคิด การ
ประดิษฐ์ การแกไ้ขปรับปรุงประยกุต ์ใหมี้ความเหมาะสมลงตวั กลายเป็นจารีต ประเพณี วฒันธรรม
ท่ีถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อไป 

ประการ คุณารักษ ์(2545) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “กระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผา้
ไหม : กรณีศึกษา บา้นตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด” โดยผลการวิจยั
พบวา่ กระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผา้ไหม เป็นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยการใช้ผา้
ไหมเป็นเคร่ืองมือ เพื่อใหผู้ห้ญิงมีความสมบูรณ์พร้อม ตามท่ีสังคมชุมชนบา้นตาหยวกคาดหวงั การ
ถ่ายทอดความรู้การทอผา้ไหม ผูมี้บทบาทหลกัไดแ้ก่สถาบนัครอบครัว ซ่ึงมี แม่ ยา่ ยาย ป้า นา้  และ 
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อา ท่ีเป็นผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ เด็กผูห้ญิงจะเรียนรู้การทอผา้ไหม ควบคู่ไปกบัการช่วยงานแม่ใน
อาชีพการทอผา้ไหม โดยจะเร่ิมเรียนรู้การทอผา้ไหมในช่วงอายุ 9 – 10 ปี จากขั้นตอนง่ายๆท่ีไม่ยุง
ยากซบัซอ้น และ ไม่มีความต่อเน่ือง พอมาถึงอายปุระมาร 13 ปี ขึ้นไปก็จะเร่ิมเรียนรู้การทอผา้ไหม
อย่างจริงจงัตามขั้นตอนท่ีตนเองอยากจะฝึกฝน ท่ีตนเองตอ้งการ ด าเนินการท าควบคู่ไปกับการ
ช่วยงานแม่ในการทอผา้ไหมด้วย พออย่างเขา้สู่วยัสาวอายุ 16 ปีขึ้นไปจนถึงวยัก่อนแต่งงาน จะ
เรียนรู้การทอผา้ไหมทุกขั้นตอนของการทอผา้ไหมและมีการพฒันาฝีมือการทอผา้ไหมอยา่งรวดเร็ว
และเน้นคุณภาพการทอผา้ไหมจะมีความประณีต สวยงาม การทอผา้ของผูห้ญิงวยัสาว เป็นการ
เตรียมผูห้ญิงเพื่อกา้วไปสู่สถานภาพท่ีสูงขึ้น คือ การเป็นภรรยาและมารดา ผูห้ญิงวยัครองเรือนท่ีมี
สถานภาพเป็นแม่  เป็นย่า เป็นยาย จะเรียนรู้การทอผา้ไหมดว้ยตนเองและหาความรู้ประสบการณ์
เพิ่มเติมในเร่ืองเทคนิควีการในบางขั้นตอนเพื่อใหก้ารทอผา้ไหมมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 คคนางค ์ช่อชู (2547) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “กระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดผา้ไหม
ของผูท้รงภูมิปัญญา อ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย”์ โดยผลการวิจยัพบว่า กระบวนการเรียนรู้และ
สืบทอดการทอผา้ไหมของผูท้รงภูมิปัญญา อ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีการพฒันาสั่งสม มา
จนถึงทุกวนัน้ีได้ดว้ยทุนทางสังคมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาการทอผา้ไหมสมยัรัชกาลท่ี 5  ซ่ึงมีการตั้งกองช่างไหมบุรีรัมย ์ณ จงัหวดับุรีรัมย ์และไดข้ยาย
อิทธิพลดา้นภูมิปัญญาไปยงัอ าเภอพุทไธสง ซ่ึงอ าเภอนาโพธ์ินั้นไดอ้ยู่ในพื้นท่ีปกครองเดียวกนักบั
อ าเภอพุทไธสงในขณะนั้น (อ าเภอนาโพธ์ิเป็นก่ิงอ าเภอของอ าเภอพุทไธสง) มีผูน้ าชุมชนท่ีให้คาม
ส าคญักบัการทอผา้ไหม การรวมกลุ่มการทอผา้ไหม ศูนยห์ัตกรรมพื้นบา้นท่ีเป็นศูนยร์วมผลงาน
และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน มีภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาการทอผา้ไหม และประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงในทอ้งถ่ินนั้นยงันิยมใชผ้า้ไหมมาเป็นส่วนประกอบในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆและงานบุญประเพณีท่ีส าคัญ  และ ส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลต่อการสืบทอดการทอผ้าไหมคือ
เน่ืองมาจากปัญหาการท านาซ่ึงเป็นอาชีพหลกัไม่ไดผ้ลดี จึงส่งผลใหช้าวบา้นใหค้วามส าคญักบัการ
ทอผา้ไหมซ่ึงมีผลทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า และท่ีส าคญัอ าเภอนาโพธ์ิยงัไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุน
จากโครงการพระราชด าริฯและโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ของรัฐบาล ลว้นแลว้แต่มีส่วน
เก้ือหนุนใหก้ารทอผา้ไหมคงอยู ่และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
 

7. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ กรณีศึกษาในเขตอ าเภอ
แคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์นั้นจะท าการศึกษาถึงขอ้มูล 1) บริบทของชุมชน  2) กระบวนการถ่ายทอด
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เพื่อน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไปพฒันาแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นรูปธรรม 
 

 

 

8. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
 1. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประกอบดว้ย 
  1.1 ประธานกลุ่มทอผา้หรือตวัแทนของกลุ่มทอผา้ อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย  ์
  1.2 สมาชิกของกลุ่มทอผา้ อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย  ์
               1.3 ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการายเดียวในการทอผา้ อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย์ 

การทอผ้าในเขตชุมชนอ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้า  

                    บริบทชุมชน 
   -  ประวติัชุมชน/หมู่บา้น 
   - สภาพเศรษฐกิจของชุมชน/หมู่บา้น  
   - สภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชน/
หมู่บา้น 
   - อาชีพหลกัในชุมชน/หมู่บา้น 
   - อาชีพเสริมในชุมชน/หมู่บา้น 

        กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิน่ด้านการทอผ้า 
  - ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
  - รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
  - วิธีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบักระบวนการในการทอผา้ 
  - วิธีการเก็บองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
              2.1 การวิจยัคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง ซ่ึงผูวิ้จัยได้ก าหนดออกแบบเคร่ืองมือ มาปรับประยุกต์ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อให้
สอดคลอ้งและอยู่ในขอบเขต กรอบแนวความคิด และบริบทของ พื้นท่ี ท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ของการวิจยัการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ทอผา้ กรณีศึกษาในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยเคร่ืองมือมีลกัษณะดงัน้ี        

                 ตอนท่ี 1 บริบทชุมชน ประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี  
                                1.1 ประวติัชุมชน/หมู่บา้น 
                                 1.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน/หมู่บา้น   
                                 1.3 สภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชน/หมู่บา้น   
                                 1.4 อาชีพหลกัในชุมชน/หมู่บา้น  
        1.5 อาชีพเสริมในชุมชน/หมู่บา้น 
                 ตอนท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผา้ ประกอบไปด้วย

ประเด็นดงัต่อไปน้ี  
                                 2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
                                 2.2 รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
                                 2.3 วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 
                                 2.4 วิธีการเก็บองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ 

 

9. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคร้ังน้ีคือ ประธานกลุ่มทอผา้ในเขตอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย,์ สมาชิก

กลุ่มทอผา้,ผูป้ระกอบการทอผา้รายเดียว (ปัจเจกบุคคล) จ านวน 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แบ่งวิธีด าเนินการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานโดยรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบในการวิจยั 
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ขั้นตอนท่ี 2 
การก าหนดและคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลในการวิเคราะห์ผล ดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดย
แบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) ประธานกลุ่มทอผา้ในเขตอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย์ คือ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจาก
กลุ่มใหด้ ารงเป็นหวัหนา้หรือประธานของกลุ่ม จ านวน 5 คน 

2) สมาชิกกลุ่มทอผ้า คือ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการทอผา้จากปราชญ์
ชุมชน หรือจากกลุ่ม และเป็นสมาชิกกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  จ านวน 5 คน 

3) ผูป้ระกอบการทอผา้รายเดียว (ปัจเจกบุคคล) คือ บุคคลท่ีไม่สังกดักลุ่มใดๆและด าเนิน
ในรูปแบบปัจเจกชน และมีองคค์วามรู้พอสมควร 2 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์

เชิงลึกโดยใช้ เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 4 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis)และการตีความแบบอุปนยั (Inductive) จากนั้นสร้างขอ้สรุปและน าเสนอ
เป็นความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 5  
 การน าเสนอขอ้มูลการวิจยั เรียบเรียงขอ้มูลและสรุปในเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) 
 

ตารางท่ี 1.1  เรียบเรียงขอ้มูลและสรุปขั้นตอนน าเสนอขอ้มูลวิจยั 
 
ขั้นตอนท่ี หัวข้อ รายละเอียด 

1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิด ทบทวนวรรณกรรม 
2 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม

โดยเลือกแบบเจาะจง 
3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจ าแนกตามหวัขอ้

ท่ีก าหนด (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 
4 การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้า 
5 การน าเสนอขอ้มูลการวิจยั เรียบเรียงขอ้มูลสรุปในเชิงพรรณนา 
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10. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  

1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 
 

11. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูวิ้จยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเองทั้งการใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดล้งพื้นท่ีดว้ยตนเองด าเนินการสัมภาษณ์จ านวน 5  กลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ผูวิ้จยัและกลุ่มตวัอย่าง โดยผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ เน้นไปท่ีปัจจัยท่ีสงผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภายในเขตอ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ความรู้สึกและความคิดในรูปแบบของนามธรรมและส่ิงรอบๆตวัท่ีเป็นรูปแบบ
นามธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อก าเนิดปัจจัยของกลุ่มทอผา้ ผูท่ี้ถ่ายทอดการทอผา้ หรือ ผูท่ี้
ด าเนินการทอผา้ ท่ีมีเจตนารมณ์ในการน าเสนอมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจนทุกวนัน้ีและไม่มีทีท่าว่าจะ
หยดุหรือสูญหายไป  โดยมีวิธีการท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Documentary Research) เป็นการศึกษาคน้ควา้และ
รวบรวม เอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งแนวคิดและหลกัปฏิบติัในการตอ้งการสืบทอดการทอ
ผา้ เหตุผลท่ียงัด าเนินการสืบทอดมาจนถึงทุกวนัน้ี แนวคิดชุมชนในภาพองค์รวม, การส ารวจ
ชุมชน/หมู่บ้าน, ประวติัชุมชน/หมู่บา้น, สภาพเศรษฐกิจของชุมชน/หมู่บา้น, สภาพสังคมและ
วฒันธรรมชุมชน/หมู่บา้น, ฯลฯ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2) การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
ทั้งในลกัษณะแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการกบัผูน้ ากลุ่ม สมาชิกตวัแทนกลุ่ม ปัจเจก
บุคคล ท่ีมีประสบการณ์ตรงโดยการเป็นผูผ้ลิตเอง การบริหารจดัการกลุ่ม อาทิเช่น ภูมิปัญญาในการ
ทอผา้เป็นอย่างไร ,ภูมิปัญญาในการทอผา้ท่ีได้รับ การสืบทอดจากบรรพบุรุษและรูปแบบในการใช้
ผลิต, ปัจจยัการถ่ายทอดมีการสืบทอดจากผูใ้ด หรือจากสถาบนัใด หน่วยงานใด, ผูรั้บการถ่ายทอด
ในอดีตเป็นใคร (บุคคลในครอบครัว)  ใครเป็นคนถ่ายทอด , เน้ือหาในการถ่ายทอด รูปแบบในการ
ถ่ายทอด,  เป้าหมายในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ี, วิธีการถ่ายทอดความรู้ในการทอผา้  เม่ือ
ไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางดา้นการทอผา้ มีการน าไปปฏิบติัอยา่งไร เป็นตน้ 
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12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ด้านบริบทชุมชน 
1) ประวติัศาสตร์ความเป็นมาดา้นการทอผา้ไหมในชุมชน อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์

พบว่าจะเป็นการพฒันามาจากการทอผา้โบราณ มีลกัษณะลายท่ีไม่ซบัซ้อน เนน้ผลิตหรือทอไวเ้พื่อ
ใส่ในครัวเรือน เป็นของฝาก ของขวญั ไม่เน้นการทอขาย ซ่ึงการทอผา้ดงักล่าวไดสื้บทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เช่น การสืบทอดมาจากย่า ยาย และแม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงท่ีมีความส าคญัใน
การทอผา้ในอดีต และเป็นประเพรีวฒันธรรมท่ีผูท่ี้เป็นเพศหญิงตอ้งฝึกไวเ้วลาออกเรือน 

2) สภาพเศรษฐกิจในชุมชนของอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า การด าเนินชีวิตและ
อาชีพส่วนใหญ่ของชาวอ าเภอแคนดงจะท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าพื้นท่ีส่วน
ใหญ่เหมาะแก่การเพราะปลูกมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม สภาพความเป็นอยู่จึงอยู่ในระดบัปานกลาง (พออยู่ พอกิน) อาชีพท่ีส าคญั เช่น ท านา 
ท าสวนยาง รับจา้งทัว่ไป ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ 

3) ความสัมพนัธ์ การช่วยเหลือกนั ความร่วมมือ ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรี รัมย ์
พบวา่  การอยูร่่วมกนัในสังคม เป็นการอยูแ่บบเก้ือกูล มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผซ่ึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือ
กนัตามความรู้ความสามารถ วฒันธรรมเหล่าน้ียงัคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบนั อาจจะเป็นเพราะ สังคม
ในชุมชนอ าเภอแคนดง ยงัเป็นสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่ เป็นสังคมแบบปฐมภูมิ แต่จากการศึกษา
พบว่าบางการกระท าและเหตุการณ์มีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาดา้นสังคมเป็นแบบก่ึงทุติยภูมิ คือ คนใน
ชุมชนเร่ิมจะมีการพบปะกนัน้อยลงและการปฏิบติัต่อกนับางกรณีจะมีค่าตอบแทนเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย การเก้ือกูลลดลง 

4) วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัของชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
พบว่า จะมีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมยัตั้งแต่สมยัโบราณ วฒันธรรมดังกล่าว
ลูกหลานในยุคปัจจุบนัยงัคงสืบทอดต่อกันมา ไม่มีการยกเลิกหรือตดัทิ้งแต่อย่างใด อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนขั้นตอนบางอย่างเพื่อให้เขา้กบับริบทสังคมและยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปบา้ง วฒันธรรมท่ี
เป็นวฒันธรรมท่ีส าคัญหลัก อาทิเช่น บุญกฐิน บุญเทศน์มหาชาติ บุญบั้งไฟ บุญข้าวจ่ี บุญข้าว
ประดบัดิน บุญไหวศ้าลปู่ ตา เป็นตน้ 

5) อาชีพหลกัและอาชีพเสริมของชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า อาชีพของ
ชาวอ าเภอแคนดง ยงัเป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นอาชีพท่ียงัคงหวงัพึ่งสภาพดินฟ้า
อากาศ ถา้ปีไหนฝนตกในปริมาณท่ีมากพอก็ไดผ้ลผลิตท่ีเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน และ 
ขายเป็นรายได ้ถา้ปีไหนฝนแลง้ผลผลิตทางการเกษตรก็น้อยลงไปดว้ยท าให้ขาดแคลนอาหารได ้
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อาชีพหลกัของชาวอ าเภอแคนดงจากผลการวิจยัหาขอ้มูลพบว่า อาชีพการท านาและปลูกยาง คือ 
อาชีพหลกั  ส่วนอาชีพเสริม คือ อาชีพการทอผา้ขายและการปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือน เพื่อขายเป็นรายได ้และ แบ่งปันในสังคม 

6) แนวความคิดของประชากรเป้าหมายท่ีเก็บขอ้มูล ท่ีมีแนวความคิดเห็นเก่ียวกบั “ผา้ทอ
คือเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน” พบวา่ ชุมชนอ าเภอแคนดงมีความผกูพนักบัอาชีพทอผา้มา
เป็นระยะเวลายาวนาน ชีวิตส่วนหน่ึงนอกจากจะอุทิศใหก้บัการท านาและสวนยางแลว้ ก็ใชเ้วลาอีก
ส่วนหน่ึงในอาชีพการทอผา้ การทอผา้คือชีวิตและความผกูพนั ของคนในชุมชน จะสังเกตเห็นวา่ผา้
ทอของชุมชนจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในวฒันธรรมประเพณีของชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายเลย
ทีเดียว เช่น เกิดมาแรกเกิดพ่อแม่ก็ใช้ผา้ผูกมดัเป็นเปลให้ลูกนอน โตขึ้นมาเป็นวยัหนุ่มสาวท่ีจะ
แต่งงานก็จะมีผา้เป็นเคร่ืองสมมา (ของขวญั) ให้กบัญาติผูใ้หญ่ จนกระทัง่เสียชีวิตก็จะมีการท าบุญ
แจกขา้วและมีการน าผา้มาร่วมกองบุญน้ีดว้ย 

กระบวนการถ่ายทอด 
1) ความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองการทอผา้ ของชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดั

บุรีรัมย ์พบว่า ความรู้ความขา้ใจของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีสามารถ
ผลิตผา้ทอเพื่อสวมใส่และขายในชุมชนได ้การรังสรรคล์วดลายต่างๆยงัไม่หลากหลาย การคิดคน้
ยงัมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น 

2) รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านการทอผา้ภายในชุมชน พบว่า มีวิธีการ
ถ่ายทอดไดห้ลายทางโดยใชเ้ทคนิคการสาธิต การอธิบาย การปฏิบติัจริงเพื่อเป็นตวัอย่าง การบอก
เล่าเพื่อให้ปฏิบติัตามโดยการท าให้ดูพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้
ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือท า จึงเกิดการสั่งสมและพฒันาความรู้เร่ืองการทอผา้มาเร่ือย อยู่ใน
รูปแบบของความจ า มีการเปล่ียนแปลงในดา้นการพฒันาการ มีผลงานและฝีมือในดา้นการทอดีขึ้น
เร่ือยๆ ทั้ งในด้านความละเอียด ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการคิดค้นสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) เพื่อมาอ านวยความสะดวกในการทอผา้ต่อไปในอนาคตดว้ย 

3) การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้มีวิธีการภายในชุมชน กระบวนการและ
วิธีการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยแบ่งขั้นตอนต่างๆได ้ดงัน้ี 

3.1) การปลูกหม่อน เป็นกระบวนการแรกส าหรับวิธีการทอผา้ เพราะตน้หม่อนเป็น
พืชท่ีใชใ้บในการเล้ียงตวัไหม เพื่อใหกิ้นเป็นอาหารและตอ้งมีปริมาณท่ีมากพอส าหรับเล้ียงตวัไหม
แต่ละรุ่นดว้ย ส าหรับในปัจจุบนัผูผ้ลิตและทอผา้มีทางเลือกมากขึ้นโดยไม่จ าเป็นตอ้งปลูกตน้หม่อน
เป็นของตวัเองก็ได ้เพราะมีการซ้ือขายใบหม่อนภายในพื้นท่ีอ าเภอแคนดง เน่ืองมาจากครัวเรือน
บางครัวเรือนก็ปลูกตน้หม่อนไวข้ายใบใหก้บัผูมี้อาชีพทอผา้ดว้ย 
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3.2) การเล้ียงไหม คือ การเล้ียงตัวไหม ตัวไหมจะมีลักษณะเป็นตัวหนอนสีขาว 
อาหารท่ีใช้เล้ียงตวัไหม คือ ใบหม่อนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ตวัไหมเม่ือโตเต็มวยัจะผลิตเส้นใยไหม
ออกมาเป็นเส้นใยสีเหลืองทอง โดยตวัไหมจะพ่นเส้นใยออกมาห่อตัวเองเพื่อจะพฒันาเป็นตวัผีเส้ือ
ต่อไป 

3.3) การท าเส้นใยและการสาวไหม คือ การน าเส้นใยมาตม้เพื่อให้เส้นนุ่มและท าใหสี้
เส้นไหมซีดลง หลงัจากนั้นก็เอาไปป่ันเพื่อใหเ้ส้นไหมง่ายต่อกรผลิตหรือเก็บไวเ้พื่อขายในรูปแบบ
เส้น 

3.4) การมดัหม่ี  มาจากกรรมวิธี “มดั” เส้นดา้ยเป็นกลุ่มๆก่อนการยอ้มสี ส่วน “หม่ี” 
นั้นคือ เส้นดา้ยท่ีไดม้าจากใยไหม มดัเพื่อใหเ้ป็นลวดลายท่ีตอ้งการโดยผา่นการยอ้มดว้ยสี 

3.5) การยอ้มหม่ีหรือการยอ้มสีไหม คือการ น าสีเคมีหรือสีธรรมชาติ มายอ้มเส้นไหม
ใหเ้ป็นสีท่ีตอ้งการ เช่น สีเมด็มะขาม สีส้ม สีแดง สีด า เป็นตน้ 

3.6) การทอผา้ไหม คือ กระบวนการสุดท้ายท่ีจะด าเนินการทอผา้ให้เป็นผืนตาม
ลวดลายผา้ท่ีออกแบบไวต้ั้งแต่กระบวนการยอ้มและมดัหม่ี จะออกมาในรูปแบบเป็นผืนส าเร็จรูป
พร้อมท่ีจะสวมใส่และแปรรูปไวข้าย 
 ในส่วนของผา้ทอท่ีเป็นผา้ดา้ยนั้น ขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่จะซ้ือเส้นดา้ยส าเร็จรูปตาม
ร้านคา้ต่างๆท่ีมีอยู่ในอ าเภอและต่างอ าเภอมาผลิตไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการผลิตหลายๆ
ขั้นตอนดงัการเล้ียงไหมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เช่น ผา้ดา้ยเทโร ผา้ฝ้าย เป็นตน้ 
            4) การเก็บรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน  พบว่า ชุมชนอ าเภอ
แคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการถ่ายทอดใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นครอบครัว ท่ีเป็นลูกสาว 
และ เป็นญาติกนั การเก็บรักษาองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองการทอผา้นั้น ชุมชนเห็นว่า
การถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบความจ าระยะยาว ( Long -Term Memory ) จะเป็นวิธีการดีท่ีสุด ไม่
สามารถสูญหาย หรือ ถูกขโมยไปได ้อีกทั้งเป็นการมอบความรักความผกูพนั และส่งเสริมอาชีดา้น
การทอผา้ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมดว้ย 
            5) ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการทอผา้ในชุมชนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส าหรับคนรุ่น
ต่อๆไป  พบวา่ ชุมชนคนทอผา้ในอ าเภอแคนดง ใหค้วามคิดเห็นวา่ การเพิ่มลวดลายผา้ให้เขา้กบัยุค 
สมยั และ สามารถสวมใส่ไดทุ้กเพศทุกวยั จะเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าใหสิ้นคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี การใชสี้ท่ี
แปลกใหม่ไม่สดจนเกินไป เน้นสีท่ีสวยงามตามสมัยนิยม พร้อมกันนั้นการส่งเสริมการใช้สี
ธรรมชาติจะท าใหผ้า้ทอมีมูลค่ามากขึ้นดว้ย 
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13. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเร่ืองกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ กรณีศึกษาใน
ชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูศึ้กษาสามารถน าประเด็นท่ีส าคญัหรือประเด็นหลกัๆ มาสรุป
ผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ประวติัศาสตร์การทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถสรุป
ไดว้า่ การทอผา้เป็นอาชีพท่ีมีคู่สังคมในเขตอ าเภอแคนดงมายาวนาน และเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพ
ทางเลือกท่ีเลือกกระท าระหว่างว่างเวน้จากฤดูการท านา โดยการสืบทอดนั้นไม่ไดมี้การสืบทอด
ผ่านส่ือหรือเทคโนโลยีใดๆ เนน้รูปแบบ “ครูพกัลกัจ า” คนท่ีถ่ายทอดส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นมารดา
เป็นหลกั รองลงมาก็จะเป็น ยา่ ยาย ป้า อา ตามล าดบั การทอผา้จะเนน้ไปท่ีเพศหญิง และ ชุมชนคน
โบราณชาวอีสานจะไม่ให้เป็นหน้าท่ีของเพศชาย เพราะดว้ยความเช่ือท่ีว่าการทอผา้ เป็นงานของ
แม่บา้นแม่เรือนโดยเฉพาะ ถา้เพศชายท าการทอผา้จะท าให้ผูน้ั้นจะไม่มีอาชีพท่ีเจริญรุ่งเรือง ท า
กิจการใดๆ ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เป็นตน้ 
 ดงันั้นอาชีพการทอผา้ของชุมชนในอ าเภอแคนดง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มารดา ย่า ยาย 
ยงัเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัและเป็นบุคคลท่ีมีส่วนในการถ่ายทอด สืบทอดประวติัการทอผา้ของ
ชุมชนในอ าเภอแคนดงมาจนถึงยคุปัจจุบนั 
 

 
 

ประเด็นท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง 
จังหวดับุรีรัมย์  จากการศึกษาพบว่า ผูศึ้กษาสามารถสรุปแบบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ประวติัศาสตร์การทอผา้

ในเขตอ าเภอแคนดง 

มารดา 

ยา่ 

ยาย 

ป้า 

อา 

ถ่ายทอด 
บุตรสา

ว 
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ทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) จุดเร่ิมตน้ภูมิปัญญาของผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ
ดา้นการทอผา้ มีจุดเร่ิมตน้มาจากการถ่ายทอดผ่านทางบรรพบุรุษ จากทอ้งถ่ินและครอบครัวท่ีสืบ
ทอดกนัมา จากสภาพปัญหาท่ีเกิดจากความขาดแคลน จากสภาพแวดลอ้มภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการท าอาชีพทางการเกษตรในบางปี สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่า จึงน าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อหา
วิธีการแกไ้ขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมา หรือ ความสนใจส่วนตวัของปัจเจกบุคคล 
จากจุดเร่ิมตน้ดงักล่าวจึงท าใหผู้ผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา สืบทอด รักษาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินนั้น จึงเกิดขึ้นมาเป็นภูมิปัญญาของตนเอง 2) การสร้างภูมิปัญญาของผูผ้ลิตหรือ
ผูป้ระกอบการในชุมชน เกิดจากการลงมือปฏิบติัจริง โดยไดรั้บการฝึกฝนจากครอบครัว มารดา ย่า 
ยาย ป้า อา หรือ แมก้ระทัง่ครูบาอาจารยท่ี์เรียกว่า “ปราชญ์ชุมชน” ดว้ย และในปัจจุบนัยงัมีการ
อบรมตามสถาบนัต่างทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน จากการแอบจ า การสังเกต จดจ ามาจากครอบครัว 
ผูรู้้ ผูช้  านาญในการปฏิบติัต่างๆ แลว้น ามาท าตามจากความรู้ตนเองบางคร้ังบางกระบวนการอาจจะ
มีการลองผิดถูก การสะสมทางความรู้ทีละเล็กละน้อย  จนเกิดเป็นภูมิปัญญาขึ้นและจากกิจกรรม
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจนเกิดเป็นภูมิปัญญาอีกดา้นหน่ึง จากจุดเร่ิมตน้ท่ีเกิดจากการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรม สภาพปัญหาท่ีเกิด ความช่ืนชอบส่วนตวั  และการประกอบเป็นอาชีพ น าไปสู่การ
สร้างภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการเรียน การอบรมการปฏิบติัจริง จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ครูพกั
ลกัจ า และทางดา้นกิจกรรมต่างๆท่ีเขา้ร่วม 3) รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้าน
การทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์มีวิธีการถ่ายทอดแบบปฏิบติัจริง อธิบายบรรยาย
ขั้นตอนต่างๆตามล าดบัขั้น มีการจดบนัทึกบา้งพอสมควรและการถ่ายทอดส่วนใหญ่จะถ่ายทอดให้
บุคคลในครัวเรือน จากการศึกษาประเด็นกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ใน
ชุมชนอ าเภอแคนดง ท าให้ถึงกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานหรือบุคคลท่ีสนใจนั้น เพื่อมุ่งหวงัให้สมาชิกในครอบครัวไดสื้บทอดวฒันธรรมดา้นการทอ
ผา้ต่อไปเพื่อเป็นอาชีพไวเ้ล้ียงตนเองและดูแลครอบครัวต่อไปในอนาคตขา้งหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
นรินทร์ สังขรั์กษา (2557) กล่าวไวว้า่ ภูมิปัญญา เป็นส่ิงเรียนรู้ท่ีคนรุ่นหน่ึงไดศึ้กษาไว ้และถ่ายทอด
ไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยมุ่งหวงัให้องคค์วามรู้ดงักล่าวเกิดประโยชน์กบัคนรุ่นต่อไป และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ ลดัดา สุทนต ์(2551) ท่ีน าเสนอการศึกษาพบวา่ วิธีการและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
บรรพบุรุษหรือผูสู้งอายุ หมายถึง รูปแบบหรือเทคนิคต่างๆท่ีบรรพบุรุษหรือผูสู้งอายุใช้ในการ
ถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงัไดรั้บรู้ ดว้ยลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ การบอกเล่าเร่ืองราว การสอดแทรกใน
รูปแบบความบนัเทิง ถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร การสาธิตหรือการปฏิบติัจริงท่ีสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้
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ประเด็นท่ี 3 รูปแบบการจดัเก็บและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอ

แคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ให้เกิดความยัง่ยืนต่อการน ามาศึกษาในอนาคตนั้น จากผลการศึกษาพบว่า 
การเก็บองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้คือ การถ่ายทอดใหก้บัอนุชนคนรุ่นหลงัเพื่อ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นวิธีการดีท่ีสุด และมัน่คงต่อการเก็บรักษาไม่สามารถท่ีจะสูญหายไดง้่าย
เหมือนในลกัษณะของการเก็บไวโ้ดยท าเป็นเอกสารหรือวสัดุจดัเก็บต่างๆ การเก็บไวใ้นความจ า
และการเป็นองคค์วามรู้จะยัง่ยนืและดีท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ถือไดว้่ามีความยุ่งยาก สลบัซับซ้อน ใชเ้วลานานในการเรียนรู้และประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบติั ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้จะมีเฉพาะหญิงวยักลางคนและผูสู้งอายุ 
เป็นส่วนมาก เยาวชนยงัมีน้อย ดงันั้นควรหากลยุทธ์หรือแนวทางในการอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่

กระบวนการถ่ายทอด
ภู มิ ปัญญ าท้อ ง ถ่ิ น
ด้ า น ก า ร ท อผ้า ใ น
ชุมชนอ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์

จุดเร่ิมตน้ของภูมิ
ปัญญา 

รูปแบบ
กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา 

การสร้างภูมิ
ปัญญา 

วฒันธรรมดา้นการถ่ายทอด 

สภาพปัญหา 

การลงมือปฏิบติัจริง 

ความช่ืนชอบส่วนตวั 

ประสบการณ์ตรงของตนเอง 

การสาธิต 

การลงมือท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง 

การให้ลองปฏิบติั 

การเรียนและฝึกอบรม 
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อยา่งย ัง่ยนื ควรมีการสร้างความตระหนกัและแนะน าใหเ้ห็นคุณค่าของการทอผา้และกระบวนการท่ี
ควรอนุรักษรั์กษาไวโ้ดยการเชิญชวนหรือสร้างกิจกรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วมใน
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความรักและความชอบพร้อมท่ีจะสืบทอดต่อไป 

2) ช่องทางการถ่ายทอดภูมิปัญญายงัอยูใ่นช่องทางท่ีมีพื้นท่ีจ ากดั อาจท าให้ภูมิปัญญาสูญ
หายไป หากไม่ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และควรใหห้น่วยงานหรือองคก์รของรัฐเขา้มา
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3) รูปแบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการจดัเก็บไวท่ี้ตวับุคคลเป็น
หลกั อาจท าให้ความรู้ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงันั้น ควรจะมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ
และจดัเก็บในส่ือต่างๆท่ีหลากหลายเพื่อง่ายต่อการคน้หาและป้องกนัการสูญหายดว้ย 

4) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน าดา้นแหล่งทุน 
แนวทางการสร้างกลุ่มองคก์รหรือเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื การเพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกบักระบวนการทอผา้ การออกแบบลวดลายผา้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ เคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั ตลอดจนมีการส่งเสริมดา้นการตลาดให้เป็นท่ี
รู้จกัในวงกวา้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1) ควรศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นการทอผา้ในชุมชนอ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์

2) ควรศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ในระดบักลุ่ม
จงัหวดัหรือในระดบัภาคดว้ย 

3) ควรศึกษาพฤติกรรมและความสนใจการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผา้ 
กรณีศึกษาของเยาวชนในชุมชน 
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พฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง และการพฒันาองค์การ 
Organizational Change and Development 

 
ทิพนิภา แซ่เอียว23 

 

บทคัดย่อ 
  

องค์การในปัจจุบนัได้น าแนวคิดการเปล่ียนแปลงเขา้มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัและความอยู่รอด การเปล่ียนแปลงองค์การมีทั้งท่ีประสบความส าเร็จและล้มเหลว การ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ประสบความส าเร็จนั้นมกัเกิดจากแรงตา้นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเกิดจากคนใน
องคก์ารเป็นส าคญั ในการเปล่ียนแปลงองคก์ารจึงควรให้ความส าคญักบัคน มุ่งเนน้การส่ือสารและ
เสริมสร้างความผกูพนัท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง ดงันั้นผูน้ าองคก์ารจึงกลายเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
การเปล่ียนแปลงองค์การท่ีมีประสิทธิผล บทความน้ีได้ทบทวนแนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงองคก์าร กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคก์ารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ในอนาคต การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และการเปล่ียนผา่น จากนั้นไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงบทบาทส าคญัของ
ผูน้ าองค์การในการเปล่ียนแปลงองค์การ ได้แก่ การเป็นตัวแทนการเปล่ียนแปลง การให้การ
สนบัสนุนผูจ้ดัการในสายงานส่ือสารและสร้างความผกูพนัของพนกังาน 
 
ค าส าคัญ : การเปล่ียนแปลงองคก์าร  การพฒันาองคก์าร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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1.  บทน า 
  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวตัน์เทคโนโลยีสังคม และคุณลกัษณะทาง
ประชากรนั้นเป็นแรงผลกัดันส าคญัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงองค์การ (Organizational Change) 
องค์การอาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย ๆ ภายในหรือเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental Change) ดงัเช่นในกรณีท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใชใ้นการท างาน ซ่ึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการและทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการท างานเพื่อให้สอดรับกบัเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีเรียกว่า การเปล่ียนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซ่ึงเป็นลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงทัว่ทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนบทบาทในงาน(Job Role) และ
โครงสร้างองคก์ารตามมา (Robinson, 2006) ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงแบบใดการเปล่ียนแปลง
อาจท าให้พนกังานเกิดความเครียดความกลวัความกงัวลและท าให้เกิดแรงตา้นการเปล่ียนแปลงซ่ึง
แมว้่าองค์การจะได้น าการริเร่ิมต่างๆ (Initiatives) เขา้มาใช้เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงแต่มกั
พบว่าการริเร่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้นประสบความลม้เหลวไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
ดังท่ี Holbeche (2005) พบว่าความลม้เหลวในการจดัการการเปล่ียนแปลงนั้นมีมากถึงร้อยละ75 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์ารค านึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินในระยะสั้นมากจนเกินไป จนละเลย
ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ (People Aspect) ซ่ึงจะต้องสอดการเปล่ียนแปลงในคร้ังนั้นด้วย ท าให้
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงองคก์ารในระยะยาวนั้นประสบความลม้เหลว 
 การเปล่ียนแปลงองค์การนั้นเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับโลกธุรกิจ โดยองคก์ารจะเปล่ียนแปลง 
หรือยอมล่มสลายนั้นทุกองค์การทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน อยู่ท่ีว่าองค์การจะ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงอย่างไร (ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชยั , 2560) ท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปล่ียนแปลงน้ี องค์การจะต้องศึกษาประเด็นท่ีส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความขัดแยง้ 2) ด้าน
โครงสร้างองคก์าร และ 3) ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด
คือประเด็นแรกในเร่ืองของความขดัแยง้ แต่ในมุมของนักบริการทรัพยากรมนุษยจ์ะมองว่า ท่ีมา
ของความขดัแยง้ต่าง ๆ ลว้นเกิดขึ้นจากคนทั้งส้ิน เพราะเม่ือบุคคลเขา้มาท างานภายใตโ้ครงสร้าง
หรือเง่ือนไขบางอย่างขององค์การ แต่ละบุคคลย่อมมีความตอ้งการ มีความคิด มีประสบการณ์ มี
บุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป 
 การเปล่ียนแปลงองค์การดว้ยการรีเอ็นจิเนียร่ิง (Reengineering) การลดขนาด หรือแมแ้ต่
การปรับโครงสร้างองคก์าร ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีนิยมกนัทัว่ไปนั้นมกัไปท าลายพนัธะผูกพนัทางจิตใจ 
(Psychological Contract) ของพนกังาน (Branson, 2008) พนกังานไม่ไวว้างใจ ขาดความผูกพนั จน
เกิดการต่อต้านและกลายเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงองค์การล้มเหลว ในการ
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เปล่ียนแปลงองค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับพฤติกรรมและทักษะของพนักงานให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของธุรกิจ (Business Need) ท่ีเปล่ียนแปลงไป (Holbeche, 2005) ท าให้
ผูน้ าองคก์ารเป็นผูมี้บทบาทส าคญัเพื่อท าใหก้ารเปล่ียนแปลงองคก์ารประสบความส าเร็จ  
 หลายองค์การในปัจจุบันน าแนวคิด การเปล่ียนแปลงเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของ
องค์การ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์การ ซ่ึงหลายองค์การก็
ประสบความส าเร็จอย่างมากในการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีหลายองคก์ารก็ไม่ประสบความส า เร็จ
อย่างท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความลม้เหลวขององค์การต่อการ
เปล่ียนแปลงก็คือ “คน” หรือ ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั่นเอง ดังนั้นในการเปล่ียนแปลง
องค์การจึงควรให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การนั้นมีส่วน
ร่วมในการขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นประสบความส าเร็จ  
 

2.  การเปลีย่นแปลงองค์การ 
  

การเปล่ียนแปลง (Change) เป็นการออกจากสภาวะเดิม ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายหรือสภาพท่ี
ตอ้งการหรือวิสัยทศัน์ท่ีควรจะเป็น (William, 1995 อา้งถึงใน ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย, 2560) 
สอดคลอ้งกบั Robinson (2006) ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงเป็นการปรับเปล่ียนส่ิงท่ีจ าเป็นโดยตอ้ง
เปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ เพื่อให้เกิดผลต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นการ มุ่งก าไรของ
องค์การ ส่วนองค์การ (Organization) หมายถึง ระบบของการร่วมมือร่วมใจ หรือระบบของการ
ประสานกิจกรรมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวตัถุประสงคอ์ย่างเดียวกนั (Barnard, 1970) 
เม่ือองคก์ารด าเนินงานไปถึงช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ท าใหอ้งคก์าร
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินต่อไปได ้ 
 

3.  ความหมายของการเปลีย่นแปลงองค์การ  
  

การเปล่ียนแปลงองคก์าร (Organization Change) มีผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
องคก์ารไวห้ลายท่าน เช่น Gareth (2001) กล่าววา่ การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการท่ีท าใหอ้งคก์าร
ท าการเปล่ียนจากสถานะท่ีเป็นอยู่ไปสู่สถานะท่ีปรารถนาในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัว
องค์การเอง โดยเป้าหมายในการเปล่ียนแปลง เพื่อหาวิถีทางใหม่ หรือท่ีดีขึ้น ในการใช้ทรัพยากร
และขีดก าลงัความสามารถเพื่อท่ีองคก์ารจะสามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลตอบแทนแก่ผู ้
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียองคก์ารขณะท่ี Gerald and Robert (2002) กล่าวว่า การเปล่ียนถ่ายแบบวางแผน
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หรือไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้ของโครงสร้างองคก์ารเทคโนโลย ีและหรือทรัพยากรมนุษย์ นอกจากน้ี 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549)  กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงองค์การ หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ขององคก์ารทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงรวมถึงการออกแบบโครงสร้างองคก์ารใหม่ การติดตั้งระบบ
สารสนเทศใหม่และการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม และจิระพงค์ เรืองกุน (2556)  กล่าวว่า การ
เปล่ียนแปลงองค์การคือ การเปล่ียนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงอาจเป็น การ
เปล่ียนแปลงแบบเล็กนอ้ยค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ทัว่ทั้งองคก์าร การ
เปล่ียนแปลงองคก์ารนั้นค่อนขา้งยุ่งยาก ซับซ้อน และอาจใชเ้วลานานการเปล่ียนแปลงองคก์ารท่ีมี
ประสิทธิผลควรให้ความส าคัญกับคนซ่ึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติท่ีจ า เป็นก่อนเพื่อ
เสริมสร้างความพร้อมในการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการกา้วสู่กระบวนการเปล่ียนแปลง
องคก์าร 
 การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดก้บัทุกองค์การ ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นมี
มากมาย อาทิการปฏิรูประบบราชการการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการ
ออกนอกระบบ การร่วมทุน การรวมกิจการ รวมทั้งการน าเทคนิคการจัดการใหม่ ๆ มาใช้ใน
องคก์าร (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2546) ในการเปล่ียนแปลงองคก์าร เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน
ขององค์การให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ปัญหาส าคญัท่ีองค์การมกัจะต้อง
เผชิญ คือ การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงจากบุคลากรในองค์การ เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่จะเกิด
ความไม่มัน่ใจและเกรงว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะท าให้เกิดความยุ่งยากตามมาได ้(สนั่น เถาชารี, 
2552) 
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการด าเนินการให้พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงขององคก์าร การส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จ
ของการบริหารการเปล่ียนแปลง ในการช่วยใหพ้นกังานยอมรับการเปล่ียนแปลง และทิศทางใหม่ มี
ความผูกพันทางใจต่อการเปล่ียนแปลงตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงให้ได้ การส่ือสารภายในจะช่วยให้พนักงานทราบว่าในระหว่างการบริหาร การ
เปล่ียนแปลงควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร และท าไมจึงตอ้งท าเช่นนั้น อีกทั้งยงัช่วยสนบัสนุนและสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจในองค์การการส่ือสารภายในจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการ
เปล่ียนแปลง การบริหารการส่ือสารภายในท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความรู้สึกดา้นลบและ
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงของพนกังาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(บุหงา โปซิว, 2553)  
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4.  ความหมายของการพฒันาองค์การ 
  

นกัวิชการหลายท่านไดใ้หนิ้ยามความหมายของการพฒันาองคก์าร ดงัน้ี 
 สุพาณี สฤษฎว์านิช (2546) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาองคก์าร หมายถึง การท าใหอ้งคก์ารนั้นดี
ขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การปฏิบติังาน 
ระบบโครงสร้างองค์การ ไปจนถึงทศันคติในการท างาน ปัจจุบนัการพฒันาองค์การกลายเป็น
เคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้ในการบริหารตลอดจนขับเคล่ือนองค์การให้ก้าวหน้า ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลง และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ารอยา่งเป็นระบบตลอดจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2549) กล่าวว่า การพฒันาองคก์าร หมายถึง การยกระดบัองคก์าร
อยา่งสร้างสรรคแ์ละใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด โดยท่ียงัใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกระดบั โดยการ
พฒันาองคก์ารนั้นยงัตอ้งควรตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม 
(Core Value) ขององคก์ารดว้ย การพฒันาองคก์ารควรมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและการปฏิบติัการเชิงกล
ยุทธ์ให้เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนั่นจะท าให้องค์การพฒันาได้อย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนืตลอดไป  
 ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี (2556) การพฒันาองค์การ คือ กระบวนการเชิงระบบท่ีจะส่งผลต่อ
วิธีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอันเน้นถึงค่านิยมท่ีจะให้ประชาธิปไตยแก่บุคคลในองคก์าร เป็นการ
ท าให้องคก์ารมีความพร้อมท่ีจะปรับตวั สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงให้บุคลากรทุกคนทราบว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น และเช่ือวา่เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมาย
ขององคก์ารท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารได ้
 จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2557) การพฒันาองคก์ารเป็นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ
เป็นกลยทุธ์ทางการศึกษาทีสลบัซบัซอ้นทีมุ่งใชก้ารเปล่ียนแปลง ความเช่ือทศันคติ ค่านิยมตลอดจน
โครงสร้างขององค์การ เพื่อว่าองค์การจะได้สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
การตลาด และส่ิงทา้ทายต่างๆ ตลอดจนรวมถึงการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารเอง 
 จากความหมายขา้งตน้จึงสรุปได้ว่าการพฒันาองค์การ หมายถึง กระบวนการปรับปรุง
องคก์ารมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขององคก์าร วิธีการด าเนินการ แนวคิดการบริหาร และมุ่งไป
ท่ีความกลา้ในการยอมรับการเปล่ียนแปลง โดยเนน้ใหอ้งคก์ารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะน าเอา
ความใหม่และแปลกทั้งทางดา้นเทคนิคต่างๆ และมุ่งเนน้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่ามาสู่
องค์การ โดยใช้แนวคิดเชิงแกปั้ญหามีลกัษณะเป็นกระบวนการแกปั้ญหาอย่างเป็นหลกัการท่ีเป็น
ระบบ 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเปลีย่นแปลงและพฒันาองค์การ  
  

1)  เพื่อการปรับปรุงพฒันาองคก์ารให้มีระบบท่ีสามารถเปล่ียนแปลงปรับตวัไดท้นัต่อการ
แข่งขนัทางธุรกิจ และยนืหยดัดว้ยการวางรากฐานท่ีแขง็แกร่งในระยะยาวได ้
 2)  เพื่อให้ผูน้ าองค์การสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการท าความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงองค์การ การพัฒนาองค์การ และ
ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงองคก์ารกบัการพฒันาองคก์ารสู่ความส าเร็จอยา่งยงัยนื 
 3)  เพื่อการให้ความส าคญักบัคน (Respect for People) ในการพฒันาองค์การจะปฏิบติัต่อ
คนในองคก์ารดว้ยความเคารพและเห็นความส าคญัของคนการพฒันาองคก์ารเช่ือวา่ทุกคนมีคุณค่ามี
ความส าคญัและจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคนอยา่งเคารพและใหเ้กียรติ  
 4)  เพื่อการไวเ้น้ือเช่ือใจและการสนับสนุน (Trust and Support) องค์การท่ีพฒันาและมี
ประสิทธิผลจะต้องมีบรรยากาศท่ีเปิดเผยสมาชิกในองค์การมีความไว้เน้ือเช่ือใจกันและมุ่ง
สนบัสนุนการท างานของกนัและกนั  
 5)  เพื่อความเท่าเทียม (Power Equalization) องค์การท่ีท าการพฒันาองค์การจะกระจาย
อ านาจและสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างสมาชิกองค์การจะไม่เห็นความส าคญัของเร่ืองสายการ
บงัคบับญัชาอ านาจหนา้ท่ีและการควบคุมในองคก์าร  
 6)  เพื่อการเผชิญหนา้กบัปัญหา (Confrontation) การแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การท่ี
มีการพฒันาจะเนน้การเผชิญหน้ากบัปัญหาไม่หลบหลีกปัญหาหรือประวิงเวลาในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดขึ้น 
 7)  เพื่อเพิ่มการท างานใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมใหมี้การคิดคน้
หาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ และสามารถปรับปรุงกระบวนการเดิม ๆ ใหดี้ยิง่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  
 8)  เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของคน (Participation) การพฒันาองค์การให้ความส าคัญกับ
พนักงานในองค์การและเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงส าเร็จหรือไม่ขึ้นกบัพนักงานการเปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงจะท าให้เกิดการผูกพนั ซ่ึงจะส่งผลให้การเปล่ียนแปลง
ประสบความส าเร็จการพฒันาองค์การจึงเน้นการจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วม นอกจากน้ีแลว้การ
พฒันาองค์การจะท าผ่านการพฒันาบุคคลเพื่อให้พนักงานในองค์การท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข และสามารถใชค้วามสามารถภายในตนเองมาใชใ้นการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาและ
ผลส าเร็จตามเป้าประสงคข์ององคก์าร (จิตติมา อคัรธิติพงศ,์ 2557) 
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6.  กระบวนการการพฒันาองค์การ 
  

เม่ือสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองคก์ารย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินการขององคก์ารอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การพฒันาองคก์ารจึงมีกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการ
พฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี (ศิรภสัสรศ ์วงศทอ์งดี, 2556) 
 1)  ขั้นวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) การพฒันาองค์การจะต้องไม่เกิดจากการกระท าท่ี
ปราศจากแผนหรือโครงการท่ีเจตนาจะสร้างความแปลกใจใหก้บัพนกังาน ในขณะเดียวกนัแผนการ
พฒันาองคก์ารธุรกิจก็ไม่ควรจะเกิดความรู้สึก หรือเกิดจาการคาดเดา ดงันั้น ก่อนจะท าการพฒันา
องคก์าร จึงควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็น ตลอดจนหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผน ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์มีทั้งรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้
แบบสอบถามเป็นตน้ 
 2)  ขั้นการด าเนินการพฒันา (Intervention) เม่ือขั้นตอนแรกผา่นไปก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูลและ
แผนการ ท่ีจะท าการพฒันาองคก์ารซ่ึงหมายถึงการท่ีบุคลากรขององคก์ารเรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรม
ของตน เรียนรู้ทกัษะการท างานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์าร และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในองคก์ารการพฒันาจากขอ้มูลฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกองคก์าร การวิเคราะห์
บทบาทของผูท้  างานในหน้าท่ีต่างๆ การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร เป็นการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงของวิธีการน้ีเพื่อให้บุคลากรได้ทราบ
บทบาทของตนเองรวมทั้งความคิดเห็นของพนกังานจะไปเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์าร 
 3)  ขั้นการประเมินและพิจารณาปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันา (Follow Up) เป็นขั้นตอนของ
การพิจารณาความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจากโปรแกรมการพฒันาองคก์ารไดผ้่านไป
แลว้ ในทางปฏิบติัแลว้ เม่ือน าแผนการพฒันาองคก์ารลงมาสู่ทางปฏิบติั ย่อมจะเกิดปัญหาต่างๆ ไม่
มากก็นอ้ย และประการส าคญัไดแ้ก่ การด าเนินการพฒันานั้นไดบ้รรลุตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุ
ใดและจะพฒันาแผนและวิธีการพฒันาองค์การไปอย่างไร นอกจากน้ีแลว้การพฒันาองค์การเป็น
กระบวนการท่ีจะตอ้งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นขั้นตอนน้ีจะสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในทางท่ีดีและน ามาขอ้มูลมาใชส้นบัสนุนกิจกรรมทางการพฒันาองคก์ารต่อไป 
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7.  แนวคิดทั่วไปเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงองค์การ 
  

7.1  ประเภทของการเปลีย่นแปลงองค์การ 
 การเปล่ียนแปลงองคก์าร หมายถึง การเปล่ียนแปลงขององคก์ารทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึง
รวมถึงการออกแบบโครงสร้างองคก์ารใหม่ การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่และการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรม (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549) การเปล่ียนแปลงองค์การสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง (Structural Change) 2) การลดตน้ทุน (Cost Cutting) 
3) การเปล่ียนแปลงกระบวนการ (Process Change) และ 4) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม (Cultural 
Change) (Society for Human Resource Management, 2005) 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างนั้นมองว่าองคก์ารเปรียบเหมือนเคร่ืองจกัร (Machine Model) 
ซ่ึงเกิดขึ้ นจากองค์ประกอบหลายอย่างมาท างานร่วมกัน ในการเปล่ียนแปลงจึงเป็นการปรับ
ส่วนประกอบของเคร่ืองจักรนั้นเพื่อให้เกิดผลงานโดยรวมท่ีดีขึ้ น ตัวอย่างการเปล่ียนแปลง
โครงสร้าง เช่น การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืนและการลดขนาด เป็นตน้ ส่วนการลดตน้ทุน
นั้นเป็นการลดขั้นตอนหรือวิธีการท างานท่ีไม่จ าเป็นเพื่อท่ีจะลดตน้ทุนในการท างาน ดังกรณีท่ี
องคก์ารประสบวิกฤต หรือปัญหา องคก์ารมกัใชวิ้ธีการน้ีเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและความ
อยู่รอด ส าหรับการเปล่ียนแปลงกระบวนการนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีให้ความส าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างาน เช่น การปรับระบบการอนุมติัเงินกูก้ารปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
บริหารหรือการตดัสินใจ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคส์ าคญัคือการลดระยะเวลาของกระบวนการ
ต่าง ๆ การเพิ่มความน่าเช่ือถือ การลดตน้ทุน และการเพิ่มประสิทธิผลการท างานนัน่เอง ในขณะท่ี
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งเน้นไปท่ีคนในองค์การ ดังเช่น การ
เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุมสั่งการไป
เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือการเปล่ียนมุมมองการบริหารจากภายในสู่ภายนอก (Inward 
Focus) เป็นมุมมองจากภายนอกเขา้มาสู่ภายใน (Outward-Looking Focus)  
 การเปล่ียนแปลงองคก์ารทั้ง 4 ประเภทน้ี ลว้นมีขึ้นเพื่อท าให้องคก์ารตอบสนองต่อความ
ทา้ทายของเทคโนโลยีคู่แข่ง ความตอ้งการของลูกคา้ใหม่  ๆ และน ามาซ่ึงผลการปฏิบติังานเพิ่มขึ้น 
และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงประเภทหน่ึงอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในประเภทอ่ืนตามมา เช่น 
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์และกลยุทธ์องค์การ อาจท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องคก์ารตามมา (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549) 
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 7.2  ระดับของการเปลีย่นแปลงองค์การ 
 การเปล่ียนแปลงองค์การสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ (Holbeche, 2006)ระดับแรก เป็นการ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานและผลลพัธ์ขององคก์ารท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัให้สอดคลอ้ง
กบับริบทขององคก์ารท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจเรียกว่าการเปล่ียนแปลงแลกเปล่ียน (Transactional 
Change) โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงในระดบัน้ีมกัมุ่งเนน้การเปล่ียนโครงสร้างระบบกระบวนการ
หรือความสัมพนัธ์ของกลุ่มงานเพื่อช่วยลดตน้ทุนและพฒันาคุณภาพของสินคา้หรือบริการ เช่น การ
น าการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (TQM) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชใ้นการท างาน 
และการพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ เป็นตน้ 
 ระดบัท่ีสอง เรียกว่า การเปล่ียนแปลงในส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและมี
ผลกระทบต่อองคก์ารเป็นอยา่งมาก การเปล่ียนแปลงน้ีมีลกัษณะส าคญัคือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปอยา่งต่อเน่ือง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตลอดเวลาตามสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป (Robinson, 2006) การเปล่ียนแปลงในส่วนเพิ่มนั้นอาจท าให้เกิดการต่อตา้นจาก
พนักงานซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงนั้นประสบความลม้เหลว ส่วนระดบัท่ีสาม
นั้นเป็นการเปล่ียนแปลงแบบรุนแรงซ่ึงมกัเป็นการเปล่ียนแปลงเม่ือองคก์ารประสบวิกฤตหรืออาจ
เป็นการเปล่ียนแปลงขององคก์ารซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงเจริญเติบโตโดยเขา้ไปควบรวมกิจการอ่ืน หรือ
อาจเป็นช่วงท่ีองค์การเร่ิมเส่ือมถอยซ่ึงมกัถูกครอบครองด้วยกิจการอ่ืน (Takeover) เป็นตน้ การ
เปล่ียนแปลงองคก์ารในระดบัน้ีท าให้องค์การตอ้งลดขนาดหรือปรับโครงสร้างและอาจท าให้เกิด
วฒันธรรมองคก์ารใหม่ 
 การเปล่ียนแปลงไม่ได้เป็นส่ิงท่ีจะกระท ากันโดยง่ายและอาจไม่ประสบความส าเร็จอยู่
บ่อยคร้ัง ในบางองคก์ารผูบ้ริหารอาจคิดว่าการเปล่ียนแปลงนั้นสามารถท าไดโ้ดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
และท่ีปรึกษาเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้ น แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย การเปล่ียนแปลง
ค่อนขา้งยุ่งยากและซับซ้อน ซ่ึงอาจใชเ้วลานาน ในการเปล่ียนแปลงองคก์ารจึงตอ้งให้ความส าคญั
กบัคน โดยจะตอ้งพฒันาทกัษะ ทศันคติท่ีจ าเป็นก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงดังนั้นการสร้างความ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  (Readiness for Change) จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การเปล่ียนแปลง
องคก์ารประสบความส าเร็จ  
 
 7.3  ความพร้อมในการเปลีย่นแปลงองค์การ 
 ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองคก์าร หมายถึง ทศันคติและความเช่ือของพนกังานท่ีมีต่อ
การปลี่ยนแปลงซ่ึงพนกังานไดรั้บรู้วา่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น และจะประสบความส าเร็จ 
(Armenakis, Harris, & Mosshold, 1993) เป็นส่ิงท่ีพนักงานมีความรู้สึกว่า องค์การพร้อมท่ีจะ
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เปล่ียนแปลง (Eby, Adams, Russell, & Gaby, 2000) เง่ือนไขส าคญัซ่ึงเป็นท่ีมาของความพร้อมใน
การเปล่ียนแปลงนั้นมี  3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับ 2) แรงจูงใจ
ของคนในองค์การท่ีจะเปล่ียนแปลง และ 3) ล าดบัชั้นขององค์การ (Society for Human Resource 
Management, 2005) 
 1)  การมีผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับ โดยผูน้ าถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก หากผูน้ าไม่ไดรั้บการยอมรับและไม่มีประสิทธิผล
แลว้นั้นอาจท าใหเ้กิดความลม้เหลวในการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากผูน้ านั้นมีบทบาทส าคญัต่อ
การรักษา (Retain) พนักงานท่ีมีความสามารถสูงเอาไวแ้ละเป็นผูท่ี้จะตอ้งจูงใจพนักงานเพื่อให้ฝ่า
ฟันอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นตลอดการเปล่ียนแปลง ดังนั้นการมีผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลและได้รับการ
ยอมรับนั้นจะท าองคก์ารเร่ิมมีความพร้อมในการเปล่ียนแปลงมากพอท่ีจะกา้วต่อไปได ้
 2)  แรงจูงใจของคนในองคก์ารท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงแรงจูงใจของคนในองคก์ารท่ี
จะเปล่ียนแปลง แรงจูงใจน้ีมกัเป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่เดิมของ
องคก์าร และตอ้งการเปล่ียนไปสู่สภาพท่ีดีกวา่ ซ่ึงแมจ้ะมีความกลวั ความกงัวลอยูบ่า้ง แต่แรงจูงใจ
น้ีจะเป็นตวักระตุน้ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อไปไดด้งักรณีของอุตสาหกรรมในญ่ีปุ่ น
ท่ีรับเอาหลกัการจดัการคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) เขา้มาใชซ่ึ้งไดรั้บการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
ผูบ้ริหารทุกระดบัอย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์อุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นหลงัแพส้งครามในเวลา
นั้นประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ทรัพยากรการผลิตมีเพียงเล็กนอ้ยสินคา้ถูกมองว่าไม่มีคุณภาพ อีก
ทั้งยงัมีปัญหาการว่างงาน ท าให้คนตอ้งการท่ีจะหนีออกจากสถานการณ์ท่ีเลวร้ายน้ีปัญหาทั้งหลาย
ก่อให้เกิดแรงจูงใจส าคญัท่ีท าใหค้นตอ้งการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวในเร่ืองคุณภาพโดยรับเอา
แนวคิดของเดมม่ิงเขา้มาใช้นั้นจึงเป็นการเปล่ียนแปลงพื้นฐานของอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ น นอกจาก
สถานการณ์ท่ีบีบบงัคบัใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลงแลว้องคก์ารสามารถใชร้ะบบการให้รางวลั
เพื่อสร้างแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลงขึ้นมาไดซ่ึ้งการให้รางวลัตามผลการปฏิบติังานนั้นเป็นแนวทาง
ท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับพฤติกรรมของพนักงานและส่งเสริมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 3)  ล าดับชั้นขององค์การ ซ่ึงล าดับชั้นขององค์การเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความพร้อมในการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงกระบวนการและการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรม (Society for Human Resource Management, 2005) ซ่ึงควรตดัล าดบัชั้นออกไปเสียก่อน 
เน่ืองจากในองคก์ารท่ีมีล าดบัชั้นมากการตดัสินใจมกัขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารระดบัสูง แลว้ถ่ายทอดลงมา
โดยผา่นส่ือกลาง ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบังานของพนกังานท่ีตอ้งเปลี่ยนแปลงโดยตรง เป็น
ผลให้พนกังานต่อตา้นเน่ืองจากไม่ไวว้างใจคนท่ีขาดความเขา้ใจในเร่ืองของงานประจ าวนั และใน
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การเปล่ียนแปลงนั้นพนักงานควรมีความริเร่ิมทดลองท าอะไรใหม่ ๆ พร้อมเส่ียงแบบ ผูป้ระกอบการ 
แต่ในองค์การท่ีมีล าดบัชั้นมากนั้นมกัจะหาไดย้ากท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากความสมคัรใจแต่องค์การท่ีมีล าดับชั้นมากนั้นมกัจะเป็นการสั่งให้พนักงาน
ท างานเสียมากกว่า ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าคญัในการเปล่ียนแปลง คือ ล าดบัชั้น หากตดัล าดบัชั้น
ให้นอ้ยไดก้็จะยิ่งท าให้เกิดความพร้อมในการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ซ่ึงองคก์ารสามารถท าไดโ้ดยใช้
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ หรือใชว้ิธีการสร้างโอกาสใหค้นต่างหน่วยงานต่างระดบัได้
มีโอกาสท างานร่วมกนั ดงัเช่น การน ารูปแบบทีมขา้มสายงานมาใชใ้นการท างาน 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ระดบัของการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หรือระดบัใด ย่อมมี
ผลหรือเก่ียวขอ้งกบัคนหรือทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ การเปล่ียนแปลงองค์การลว้นแลว้แต่มี
ผลกระทบกบัหลายปัจจยัในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร การบริหารการเปล่ียนแปลงให้
ประสบความส าเร็จจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย McKinsey & Company (2008 อา้งถึงใน ชลภสัสรณ์  สิทธิ
วรงคช์ยั, 2560) ไดส้ ารวจองคก์ารทัว่โลก ในปี 2008 พบว่า มีเพียงหน่ึงในสามของการบริหารการ
เปล่ียนแปลงเท่านั้นท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงการบริหารองคก์าร เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานขององคก์ารให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ปัญหาส าคญัท่ี
องคก์ารมกัจะตอ้งเผชิญ คือ การต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรในองคก์าร เน่ืองจากบุคลากร
ส่วนใหญ่จะเกิดความไม่มัน่ใจและเกรงว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท าใหเ้กิดความยุ่งยากตามมาได ้ 
 

8.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือการพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 

  
ในการเป ล่ียนแปลงองค์การนั้ นยาก ท่ีจะหาวิ ธีการ ท่ี ดี ท่ี สุด  (No One Best Way) 

กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กบัสถานการณ์หรือบริบทเฉพาะแต่ละองคก์าร ซ่ึง 
Balogun and Hope-Hailey (2004)ได้เสนอตวัแบบทัว่ไปของการเปล่ียนแปลงองค์การ ดังรูปท่ี 1 
โดยสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายใน
องคก์ารซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการก าหนดกระบวนการในการเปล่ียนแปลงองคก์าร 
 
 
 
ภาพท่ี 1  การเปล่ียนแปลงองคก์าร 
แหล่งท่ีมา: Balogun and Hope-Hailey, 2004. 

สภาพปัจจุบนั การเปล่ียนผา่น สภาพในอนาคต 
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 1)  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเป็นการวิเคราะห์ถึง
ความจ าเป็น (Need) ท่ีท าใหอ้งคก์ารตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริบทต่างๆ ขององคก์าร
ในปัจจุบนั ทั้งในเร่ืองของต าแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้ม
ภายใน เทคนิคส าคญัท่ีควรน ามาใชใ้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัขององคก์าร ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Task 
Environment) การวิเคราะห์วงชีวิตขององค์การ (Organizational Life Cycle) และ การวิเคราะห์
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) (Lynch, 2000) นอกจากน้ีควรท าการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกันของปัจจัยภายในองค์การตามแนวทางของ 7S Framework เพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถท าความเขา้ใจสภาพปัจจุบนัขององคก์ารและความสัมพนัธ์กนัของแต่ละปัจจยัไดดี้ยิ่งขึ้น 
(Robinson, 2006) 
 2)  การเปล่ียนผ่าน ในช่วงของการเปล่ียนผ่านนั้น เป็นการขบัเคล่ือนองคก์ารจาก
ปัจจุบนัไปสู่สภาพในอนาคตท่ีได้ตั้งใจไวด้้วยการน าการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Change 
Initiatives) เข้ามาใช้ซ่ึงส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลนั้นก็คือ
เปล่ียนแปลงของพนักงานท่ีสอดรับต่อระบบและวิธีปฏิบติังานแบบใหม่ นั่นหมายความว่าการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในตวัพนกังานนัน่เอง (Balogun & Hope-Hailey, 
2004)  
 ในการท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัพนกังานท่ีดีนั้นองคก์ารควรมีกลยุทธ์
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเพื่อลดการต่ืนตระหนก (Shock) ความกลวัความกงัวลการต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงและช่วยสร้างการยอมรับในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีควรจดั
ใหมี้การสอนงาน ระบบท่ีปรึกษา และการฝึกอบรมซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยปรับพฤติกรรมของ
พนักงานให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดดี้ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีอุปสรรคส าคญัของการเปล่ียนผ่านคือ
แรงต้านการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดขึ้ นได้จนถือเป็นเร่ืองธรรมชาติในกระบวนการเปล่ียนแปลง
องคก์าร  
 3)  การวิเคราะห์สภาพในอนาคต การด าเนินงานหรือการริเร่ิมต่างๆ (Initiatives) ท่ี
จะเอาเขา้มาใชใ้นการเปล่ียนแปลงองคก์ารหากไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์จะท าให้การเปล่ียนแปลง
มีลกัษณะแยกส่วนและก่อให้เกิดความสับสน ดงันั้นองคก์ารจึงควรก าหนดวิสัยทศัน์ซ่ึงบ่งบอกว่า
องคก์ารตอ้งการท่ีจะบรรลุอะไรมาเป็นเหตุผลท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและเป็นภาพท่ีจะแสดงให้
เห็นวา่ในอนาคตนั้นองคก์ารจะเป็นอยา่งไร 
 การมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนนั้นจะท าให้พนกังานรับรู้ว่าองคก์ารมีความคาดหวงัอะไร ท าให้รู้
ว่าคุณค่าและพฤติกรรมใดของพนักงานท่ีจะตอบสนองความคาดหวงันั้น การวิเคราะห์สภาพใน
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อนาคตขององคก์ารจึงเป็นแนวทางเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยน าการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ี
การวิเคราะห์ส่ิงท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (Drivers of change) เช่น เทคโนโลยกีารแข่งขนั 
กฏระเบียบและนโยบายรัฐบาลรวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองต่อก าร
เปล่ียนแปลงองค์การท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดว้ยการพิจารณาถึงโครงสร้างองค์การ กระบวนการ
ท างาน การออกแบบงาน และพฤติกรรมของพนกังานท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนันั้นจะช่วย
ใหส้ามารถก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีดีส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Molloy & Whittington, 2005) 
 แรงต้านการเปลีย่นแปลง 
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงตา้นการเปล่ียนแปลงนั้นมีไดห้ลายปัจจยั แต่ส่วนใหญ่อาจเกิดปัจจยั
ส าคญั ดงัน้ี (Holbeche, 2005) 
 1)  วตัถุประสงคก์ารเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งเนน้การลดตน้ทุนและการเพิ่มขึ้นของรายได้
เพียงอยา่งเดียวละเลยเร่ืองความมัน่คงและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน 
 2)  ผูบ้ริหารระดับสูงไม่ได้เขา้มามีส่วนร่วม และผูกพนักบัการเปล่ียนแปลงนั้น
อยา่งจริงจงั 
 3)  การส่ือสารท่ีลม้เหลว ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีการบิดเบือนขอ้มูล ใช้รูปแบบหรือ
ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เหมาะสม ท าใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัโปรแกรมหรือการริเร่ิม
ต่าง ๆ ท่ีจะเอาเขา้มาใชใ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 4)  เกิดจากความทอ้แทข้องพนักงานเองซ่ึงเป็นผลจากท่ีพนักงานได้พิจารณาว่า
กิจกรรมท่ีตนเองก าลงัท าอยูน่ั้นไม่คืบหนา้ 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ปัจจยัทั้ง 4 ประการท่ีท าให้เกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงหากไม่ไดมี้
การจดัการท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดความลม้เหลวในการเปล่ียนแปลงองคก์ารตามมาทั้งน้ีจะเห็นได้
ว่าปัจจยัดงักล่าวนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัมิติมนุษย ์(People Aspect) (Cheung Judge, & Holbeche, 2011) 
ดงันั้นการให้ความส าคญักบัทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญั (Court, 2011) ซ่ึง
จะตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและผูจ้ดัการในสายงานเขา้มามีส่วนร่วม 
และท าใหพ้นกังานผกูพนักบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื  
 

9.  บทบาทของผู้น าในการเปลีย่นแปลงองค์การให้ก้าวสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
  

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์การท่ีมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงองค์การด้วยการแสดง
บทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลง 2) สนบัสนุนผูจ้ดัการในสายงาน 
และ 3) ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลมุ่งเนน้ผกูพนัพนกังาน 
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1)  ตวัแทนการเปล่ียนแปลงตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เป็นบทบาทท่ีส าคญั
ยิ่งในการเปล่ียนแปลงองค์การ (Cheung-Judge, & Holbeche, 2011) การแสดงบทบาทน้ีของผูน้ า
การเปล่ียนแปลงองค์การ คือ การพฒันาตัวแบบ (Model) ท่ีจะน าเข้ามาใช้ในการเปล่ียนแปลง
องคก์าร ซ่ึงควรครอบคลุมการก าหนดเป้าหมายแนวทางกระบวนการและการริเร่ิม (Initiative) ต่าง 
ๆ ท่ีจะเอามาใช้ในการเปล่ียนแปลงการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น
ระหว่างการเปล่ียนแปลงรวมถึงการติดตามและประเมินผลส่ิงท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงองคก์ารควร
พิจารณาเพื่อก าหนดตวัแบบท่ีจะน ามาใชใ้นการเปลี่ยนแปลงองคก์าร มีดงัน้ี 
 (1)  มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พียงตวัแบบเดียวในการเปลี่ยนแปลงองคก์ารหรือไม่ 
 (2)  ตวัแบบท่ีจะน ามาใชน้ั้นท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกวา่ ดีกวา่ และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ขององคก์ารหรือไม่ 
 (3)  พฤติกรรมของพนกังาน ความสามารถขององคก์าร นั้นสอดคลอ้งกบัตวัแบบท่ีจะ
น ามาใชห้รือไม่ 
 หากผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์การสามารถตอบค าถามทั้ง 3 ประการขา้งตน้ไดน้ั้นจะเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีดีในเปล่ียนแปลงองค์การทั้งน้ีเพื่อสร้างการยอมรับในตัวแบบท่ีจะน ามาใช้ในการ
เปล่ียนแปลงนั้นควรใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับสูงได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า
ตั้งแต่ตน้ และควรส่ือสารตวัแบบไปยงัพนกังานทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอการยอมรับในตวัแบบจะ
ช่วยลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการเปล่ียนแปลงได ้
 2)  ให้การสนบัสนุนผูจ้ดัการในสายงาน การเตรียมความพร้อมให้กบัผูจ้ดัการในสายงาน
ต่างๆ เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเปล่ียนแปลง (Brown, & Cregan, 2008) ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงองคก์ารท างานร่วมกบัผูจ้ดัการในสายงานและทีมงานของเขาเหล่านั้นอย่างใกลชิ้ด ส่ิง
ท่ีพึงปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการแสดงบทบาทน้ี ไดแ้ก่ 
 (1)  สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการโครงสร้างองค์การหรือการท างานท่ีจะเกิดขึ้นใหม่มี
การเตรียมบทบาทและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการเหล่านั้นเอาไวร้องรับ 
 (2)  จดัหาเคร่ืองมือและกิจกรรมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผูจ้ดัการในสายงานมีทกัษะท่ี
เพียงพอในการด าเนินงานต่างๆ ตลอดกระบวนการเปล่ียนผ่าน และมีการติดตามความคืบหนา้ของ
แต่ละขั้นตอนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 (3)  จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ
โครงสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลง หรือขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น ความรู้
เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้าง แผน ขั้นตอนและเทคนิคการด าเนินงาน ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการงานเอกสาร เป็นตน้ 
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 (4)  สอนงาน (Coaching) ซ่ึงอาจท าโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เองหรือผูเ้ช่ียวชาญทาง
เทคนิคเป็นการเฉพาะ  
 3)  การส่ือสารและสร้างความผูกพนัของพนกังาน การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นแต่โดยทัว่ไป
มกัพบว่า การส่ือสารเป็นอุปสรรคและเป็นท่ีมาท่ีท าให้พนักงานต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
(Cheung-Judge, & Holbeche, 2011) ในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลนั้นผูน้ าการเปล่ียนแปลงองคก์าร
จะต้องมั่นใจว่าพนักงานรู้และเข้าใจว่ามีการเปล่ียนแปลงอะไรเกิดขึ้ น การเปล่ียนแปลงนั้นมี
ผลกระทบต่อพนักงานเหล่านั้นอย่างไร อนาคตท่ีจะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไร ซ่ึงผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงควรจบัมือกันกับผูจ้ ัดการในสายงานในการสร้างการส่ือสารท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง 
แนวทางท่ีควรปฏิบติัในการแสดงบทบาทดา้นการส่ือสารมีดงัน้ี 
 (1)  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงองคก์ารร่วมกบัผูจ้ดัการในสายงานส่ือสารตรงไปยงัพนกังาน 
และมีลกัษณะ2 ทาง(Two-Way Communication)โดยอาจจดัให้มีการประชุมหรือเวทีถาม-ตอบ เพื่อ
สร้างความเขา้ใจ รับรู้ถึงผลกระทบท่ีมีต่อพนกังาน และคลายขอ้กงัวล ขอ้สงสัยต่างๆ  
 (2)  ใช้วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย ซ่ึงควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย เช่น 
จดหมายข่าว การประชุมทางโทรศพัท์ (Conference Call) อินทราเนต เวปบอร์ด อีเมลล์ ไลน์กลุ่ม 
เพจเฟสบุ๊ค เป็นตน้ 
 (3)  จดักิจกรรมโรดโชวท่ี์จะเป็นการบอกเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
พยายามพูดคุยกบัพนกังานทุกๆโอกาสดงัค าท่ีวา่ “จงบอกทุก ๆ คน เก่ียวกบัทุก ๆ ส่ิง”  
 การส่ือสารท่ีจริงใจอย่างต่อเน่ือง เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของความผูกพนัพนักงาน ความ
ผูกพนัจะเป็นพลงัส าคญัในการผลกัดนัการเปล่ียนแปลง หลงัจากท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์การ
และผูจ้ดัการในสายงานไดช่้วยกนัส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลแลว้ ล าดบัถดัมาคือ การคิดต่อว่าจะท า
อย่างไรให้พนักงานผูกพนัและคงอยู่กับการเปล่ียนแปลงองค์การไปตลอด อย่างย ัง่ยืนส่ิงท่ีเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้พนักงานผูกพนั การบูรณาการการเปล่ียนแปลงเขา้กับการพฒันางาน
อาชีพการเรียนรู้ระบบจดัการผลการปฏิบติังานและระบบรางวลัตอบแทนนัน่เอง 
 ดงันั้นภายใตก้ารด าเนินงานขององคก์ารท่ีจะตอ้งพยายามปรับตวัใหท้นัต่อการแข่งขนั และ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกองคก์าร หากองคก์ารมีการเตรียมพร้อม
ท่ีจะรับมือการการปรับตวัโดยการเปล่ียนแปลงองคก์ารแลว้ องคก์ารย่อมตอ้งเผชิญกบัผลกระทบ
หรือความสัมพนัธ์ท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงนั้น ทั้งในดา้นบวกหรือลบ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและความพึงพอใจของพนกังาน การเปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนั้น ปัญหาส าคญัท่ีองคก์ารมกัจะตอ้งเผชิญ คือ การต่อตา้นความ
เปล่ียนแปลงจากคนในองค์การ เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะเกิด ความไม่มั่นใจและกลัวว่าความ
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เปล่ียนแปลงจะท าให้เกิดความยุ่งยากตามมาได ้ดงันั้นในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงองค์การท่ี
เกิดขึ้น ควรพิจารณาถึงความร่วมมือและความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของคนในองค์การ และ
ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายแลว้พฒันาไปสู่ส่ิงท่ียาก จึงจะท าให้สามารถขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลง
องคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้
 

10.  บทสรุป 
  

การเปล่ียนแปลงองค์การ คือ การเปล่ียนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงอาจ
เป็นการเปล่ียนแปลงแบบเล็กน้อยค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ทัว่ทั้ง
องคก์าร การเปล่ียนแปลงองคก์ารนั้นค่อนขา้งยุง่ยาก ซบัซอ้น และอาจใชเ้วลานานการเปลี่ยนแปลง
องค์การท่ีมีประสิทธิผลควรให้ความส าคญักบัคนซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ทศันคติ ท่ีจ าเป็น
ก่อนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการก้าวสู่กระบวนการ
เปล่ียนแปลงองค์การ กระบวนการเปล่ียนแปลงองค์การโดยทัว่ไปนั้นประกอบดว้ยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในอนาคตเพื่อท าให้เห็นภาพขององค์การท่ีอยากจะเป็น องค์การจึงควรก าหนด
วิสัยทัศน์ซ่ึงบ่งถึงความคาดหวงัหรือภาพในอนาคตขององค์การ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้
พนกังานรับรู้ว่าองคก์ารมีความคาดหวงัอะไร คุณค่าและพฤติกรรมใดของพนกังานท่ีจะตอบสนอง
ความคาดหวงันั้น หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์สภาพองค์การในปัจจุบนั ซ่ึงจะท าให้สามารถ
มองเห็นแนวทางท่ีจะน ามาใชใ้นการขบัเคล่ือนกระบวนการการเปล่ียนผ่านไปสู่สภาพท่ีตั้งใจไวใ้ห้
ส าเร็จ ประเด็นท่ีส าคญัประการหน่ึงในการเปล่ียนแปลงองคก์าร คือ แรงตา้นการเปล่ียนแปลงซ่ึง
เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงองคก์ารลม้เหลว การจดัการแรงตา้นการเปล่ียนแปลงจึง
ถือเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการเปล่ียนแปลงองค์การ ซ่ึงผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์การนั้น
สามารถแสดงบทบาทการเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลงดว้ยการท างานร่วมกนักบัผูจ้ดัการในสาย
งานเพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทางกระบวนการและการริเ ร่ิมต่าง ๆ ท่ีจะเอามาใช้ในการ
เปล่ียนแปลง มีการเตรียมการรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน การติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างหรือระบบการท างานใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นโดยใช้การส่ือสาร
โดยตรงไปยงัพนักงานดว้ยช่องทางท่ีหลากหลายและเป็นการส่ือสารแบบสองทางและเสริมสร้าง
ความผกูพนัของพนกังานโดยผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อขบัเคล่ือนการเปลี่ยนแปลง
องคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และ
การรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลเิคชัน 

Krungthai Next ของผู้ใช้บริการในพ้ืนที่อ าเภอสีคิว้  
จังหวดันครราชสีมา 

 
จตุพล ดีวุฒิ24 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai 
Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 2. เสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ใหผู้รั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการ
ใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next ของของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ส่วน
กระบวนการศึกษาคือ การทบทวนวรรณ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาการวิจยัน้ีใช้วิธี
วิจยัเชิงปริมาณ แบบเชิงส ารวจ  โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนท่ีใชบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินกบัทางธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว ท่ี
อาศัยในอ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็น
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google From และสรุปผลการวิเคราะห์โดยขอ้มูลทางสถิติ คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
อา้งอิง (Inferential Statistics) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน ล าดบัท่ี 2 ทศันคติในการใช้
งาน ล าดบัท่ี 3 การรับรู้ความง่ายในการใช ้และล าดบัสุดทา้ย การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน 

 
24นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปปรับประยกุต ์เพื่อเป็นแนวทางเพื่อน าไปพฒันาและต่อ
ยอดการใช ้แอปพลิเคชนั Krungthai Next หรือ แอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ ในไดอ้นาคตไดก้วา้งขวางมาก
ขึ้น ผูวิ้จยัจึงขอเสนอประเด็นเก่ียวกบัการท าวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชนั
ทางการเงินกบัแอปพลิเคชนั อ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นการตอ้งสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความเส่ียงน้อยใน
การใชแ้อปพลิเคชนัเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน 
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1. บทน า 
 

โลกยุคปัจจุบนัก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสังคม ท่ีผูค้นต่างใช้ชีวิตอย่าง
เร่งรีบและรวดเร็ว มีการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น และรับรู้ข่าวสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีความ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  รวมไปถึงเทคโนโลยอียา่งคอมพิวเตอร์ และโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน นั้นเขา้มา
มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั และมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมากขึ้น 
ซ่ึงไดมี้การขยายไปยงัวงกวา้ง ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้ท่ีเปล่ียนไป  เช่น 
การซ้ือของทางร้านคา้ออนไลน์ การช าระค่าสินคา้ผา่น Internet Banking หรือ Mobile Banking เป็น
ตน้ จากจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้
เกิดแรงผลักดันในการแข่งขันทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ สถาบนัการเงินต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารพาณิชยต่์างมีการเพิ่มบริการต่าง ๆ ผ่าน
ทางโลก Cyber เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการให้แก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค อีกทั้ง
ยงัเป็นการลดตน้ทุนและลดความเส่ียงจากปัจจยัต่าง ๆ อีกดว้ย 

ดงันั้นโทรศพัทมื์อถือไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเร่ิมตน้จากอดีตท่ีใช้
ส่ือสารทางเสียงเพียงอยา่งเดียว ต่อมาไดมี้การพฒันาโดยเพิ่มความสามารถต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพ 
ถ่ายภาพเคล่ือนไหว การรับส่งไฟล์งาน การเล่นเกมออนไลน์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการท า
ธุรกรรมทางการเงิน จึงท าใหมี้กลยทุธ์ทางการตลาดเพิ่มมาอีกช่องทางหน่ึงคือ “บริการธนาคารทาง
โทรศพัทมื์อถือ” 

การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking) เป็นการใหบ้ริการโดย
ไม่ มีพนักงานเข้ามาเ ก่ียวข้อง  ลูกค้าสามารถท า ธุรกรรมทางการเ งินได้ด้วยตนเองผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซ่ึงการท าธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นการบริการท่ีเอ้ือประโยชน์ทั้งผูใ้ห้บริการและลูกคา้เอง เพราะส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บจาก
การท าธุรกรรมดังกล่าว คือ สามารถใช้บริการได้ทันทีแบบ Real-time ซ่ึงจะเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายของการเดินทางไป-กลบั และลดค่าธรรมเนียมลงมาเทียบเท่ากบัตู ้ATM ดีกว่าเสียเวลาใน
การเดินทางไปท่ีธนาคารหรือไปท่ีตู ้ATM ขณะท่ีสามารถท ารายการโอนเงิน หรือเป็นช่องทางช าระ
เงินค่าสินคา้และบริการไดอ้ย่างปลอดภยั การท าธุรกรรมออนไลน์นั้นจะช่วยให้ลูกคา้เป็นจ านวน
มากสามารถเขา้ถึงบริการไดง้่ายยิง่ขึ้น เหมือนเป็นบริการส่วนบุคคล (อญัชลิกา พาภิรมย,์ 2555) 

ซ่ึงทางดา้นของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมุ้่งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการดา้น
อิเล็กทรอนิกส์เพี่อเป็นช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับกลุ่มลูกคา้ของธนาคารให้เกิด
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากธนาคาร โดยมุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็ว กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของธนาคารจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการความทนัสมยัและใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการเลือกท า
รายการท่ีเหมาะสมกบั Life Style ในชีวิตประจ าวนัของลูกคา้ และการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน
และแทบ็เลต็ท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดตน้ทุน ลดการเดินทาง และลดการใชก้ระดาษเป็นตน้  

โดยในปี 2556 ธนาคารไดร้วมบริการ KTB Online และบริการ KTB Netbank เขา้ดว้ยกนั 
และมีการปรับปรุงพฒันามาโดยตลอด และปลายปี 2562 ไดพ้ฒันามาเป็น แอปพลิเคชนั Krungthai 
Next ซ่ึงแอปพลิเคชนัน้ี ใหลู้กคา้สามารถท ารายการบน Internet Banking ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากขึ้น ขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ 

ถึงแมอ้ตัราการใช้บริการ Internet Banking และ Mobile Banking จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
แต่ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ยงัตอ้งมีการพฒันารูปแบบการให้บริการ คุณภาพของการบริการระบบ
รักษาความปลอดภยั ให้มีศกัยภาพ ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
โอกาส และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้นหากตอ้งการให้
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในอนาคตท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ตอ้ง
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชง้าน ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอได ้

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อศึกษาว่ามีปัจจยัส่วน
บุคคลใดบา้งท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงใน
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 2.2 เสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใช้แอป
พลิเคชนั Krungthai Next ของของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การวิจยัเร่ืองน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai 
Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจยัไดด้งัภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงมีจ านวน 124,310 คน (สารานุกรมไทย, 2563) กลุ่มตวัอยา่งค านวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชแ้บบสอบถามงานวิจยั (Questionnaire) โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามมีแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
และแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) เป็นการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ดว้ย
เคร่ืองมือทางเลือก ท่ีช่ือว่า “Google From” เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
โควิด-19 จึงจ าเป็นใช้เคร่ืองมือทางเลือกดงักล่าวในการตอบแบบสอบถาม  หลงัจากนั้นรวบรวม
ขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผล

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

การรับ รู้ประโยชน์  การรับ รู้
ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความ
เส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอปพลิ เคชัน Krungthai Next 
ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
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การศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ไดแ้ก่ 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั 
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยใช้
สถิติ T-test, F-test ในการทดสอบสมมติฐาน  
 

4. ผลการศึกษา 
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา 2. 
เสนอแนะแนวทางในการกระตุ้นให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใช้แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาผูวิ้จยัไดน้ าเสนอ ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการส่ือสารความหมายให้ตรงกบัผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอ
วิจยั 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงใน

การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 

ตอนท่ี 3 การเสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการ
ใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next  
 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน โดยจ าแนกตามเพศโดยส่วนใหญ่คือ เพศหญิง จ านวน 
231 คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ตามล าดบั 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 414 

 

จ าแนกตามอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 
รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ต่อมาเป็นอายุระหว่าง 20-30 
ปี จ านวน 18.50 และล าดบัสุดทา้ยอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
จ านวน 191 คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.75 ต่อมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และล าดบัสุดทา้ย
ปริญญาเอก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาชีพโดยส่วนใหญ่ท างานรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาท าอาชีพเกษตรกร จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ต่อมา  
ท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 พนักงานเอกชน จ านวน 10.00 และล าดบั
สุดทา้ย 

จ าแนกตามรายไดโ้ดยส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 15,001–25,000 บาท จ านวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 รองลงมาไดแ้ก่ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 119 คิดเป็นร้อยละ 29.75 ต่อมา รายได ้
25,001–35,000 บาท จ านว 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 รายได ้35,001–45,000 บาท จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.75 รายได้ 45,001–55,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และล าดับ
สุดทา้ย รายได ้55,001 บาทขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม

ทางการเงินผ่านแอปพลเิคชัน Krungthai Next ของผู้ใช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิว้ 
จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ

รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการใน
พื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่การรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน (�̅� = 4.17, S.D. 
= .603) ล าดบัท่ี 2 ทศันคติในการใชง้าน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) ล าดบัท่ี 3 การรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้าน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) และล าดบัสุดทา้ย การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 4.03, S.D. 
= .639) 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ
รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการใน
พื้ น ท่ี อ า เ ภ อ สี คิ้ ว  จั ง ห วัดนค ร ร า ช สี ม า ด้ า น ก า ร รั บ รู้ ผ ลป ระ โ ย ช น์ ใ นก า ร ใ ช้ ง า น 
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 (�̅� = 4.17, S.D. = .603) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 
ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั Krungthai Next ช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของท่านง่ายขึ้น (�̅� = 4.29, 
S.D. = .681) ล าดบัท่ี 2 การเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นเร่ืองง่าย (�̅� = 4.24, 
S.D. = .741) ล าดบัท่ี 3 ท่านสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชนั Krungthai 
Next ได้ด้วยตวัท่านเอง (�̅� = 4.14, S.D. = .766) ล าดับท่ี 4 ท่านรู้สึกว่าแอปพลิเคชัน Krungthai 
Next มีขั้นตอนการท างานท่ีง่าย (�̅� = 4.13, S.D. = .809) ล าดบัท่ี 5 การเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชนั 
Krungthai Next ไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากนัก (�̅� = 4.11, S.D. = .806) และล าดับสุดทา้ย ท่าน
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ได้อย่างง่ายดาย ถึงแมว้่าท่าน
อาจจะไม่เคยใชง้านมาก่อน (�̅� = 4.10, S.D. = .770) 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ
รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการใน
พื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ช่ วยลดขั้ นตอนในการใช้บ ริการ  ( �̅� = 4.17, S.D. = .794)  ล าดับ ท่ี  2  จาก
ประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชนั Krungthai Next ท่านรู้สึกว่า แอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็น
เร่ืองง่ายท่ีสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (�̅� = 4.16, S.D. = .777) ล าดบัท่ี 3 การใช้
แอปพลิเคชัน Krungthai Next จะท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น (�̅� = 4.15, S.D. = .811) 
ล าดบัท่ี 4 แอปพลิเคชนั Krungthai Next ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.15, S.D. = .784) ล าดบัท่ี 5 
ท่านมีความคิดเห็นว่าแอปพลิเคชัน Krungthai Next ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ทาง
เทคโนโลยีมากนัก (�̅� = 4.15, S.D. = .782) ล าดบัท่ี 6 เม่ือแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีการอปั
เดตปรับปรุงโปรแกรมท่านสามารถปรับตวัและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของแอปพลิเคชนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 
(�̅� = 4.13, S.D. = .807) และล าดับสุดท้าย เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชัน Krungthai Next สามารถ
เรียนรู้วิธีการจากคู่มือไดง้่าย (�̅� = 4.13, S.D. = .789) 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ
รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการใน
พื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมาด้านทัศนคติในการใช้งาน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านชอบการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next (�̅� = 4.20, S.D. = .759) ล าดบัท่ี 2 ท่านคิดว่าการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next เป็นความคิดท่ีดี (�̅� = 4.19, S.D. = .746) 
ล าดบัท่ี 3 ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นความคิดท่ี
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ฉลาด (�̅� = 4.16, S.D. = .773) ล าดบัท่ี 4 ท่านคิดว่าการน าแอปพลิเคชนั Krungthai Next มาใช้ใน
การปฏิบติังานจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน (�̅� = 4.15, S.D. = .819) ล าดบัท่ี 5 ท่านมีความ
สนใจและพร้อมเรียนรู้เม่ือมีการอปัเดตแอปพลิเคชัน Krungthai Next ใหม่ ๆ (�̅� = 4.14, S.D. = 
.794) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน
เพื่อใหส้ะดวกต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั (�̅� = 4.10, S.D. = .781) 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ
รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการใน
พื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 4.03, S.D. = .639) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ล าดบัท่ี 5 และ 6 ซ่ึงอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียตามล าดบัไดแ้ก่ ท่านคิดว่าหากเกิดความผิดพลาดจากการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผา่น แอปพลิเคชนั Krungthai Next ธนาคารจะใชเ้วลา 

พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีขอ้มูลการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอป
พลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบวา่ อายขุองผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการ
รับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ใน
แต่ละด้านพบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท า ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบว่า จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอป
พลิเคชนั Krungthai Next ในแต่ละดา้นพบวา่ จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
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แตกต่างกนัมีขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกด้านแตกต่างกนั ยกเวน้การรับรู้ความ
เส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ท่ีไม่แตกต่าง ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบว่า จ าแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามรายได้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มี
ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบว่า จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มี
ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
แอปพลิเคชนั Krungthai Next โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ พบวา่ มีเพียงอายุท่ีไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next นอกนั้นส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai 
Next ทั้งหมด  
 
ตอบที่ 3  การเสนอแนะแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้รับบริการของทางธนาคารยอมรับการใช้แอป

พลเิคชัน Krungthai Next 
จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั 

Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่มุ่งเน้นขอ้เสนอแนะในเร่ืองของระบบการเขา้ใช้งานของแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงเวลาใกลส้ิ้นเดือนจะเกิดปัญหา แอปพลิเคชนัชา้และคา้ง ระบบแอปพลิเคชนั
ลม้เหลว เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ใชเ้ป็นจ านวนมาก และ ตวัอกัษรมีขนาดเล็ก ท าให้เกิดความล าบากในการ
ใชง้านแอปพลิเคชนั ทางผูจ้ดัท าจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการ
ของทางธนาคาร ยอมรับการใช้แอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวดันครราชสีมา ด้วยการพฒันาด้านการรับรู้ความง่ายของแอปพลิเคชัน  Krungthai Next ท่ี
ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด (�̅� = 4.15, S.D. = .638) จากปัจจยัในการยอมรับการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 4 ดา้น ซ่ึงการพฒันาให้เกิดการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของ
ทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next ไดแ้ก่ 1. การลดขั้นตอนการด าเนินงาน 2.
การรับรู้ความง่ายไม่ซับซ้อน 3.ความสะดวกรวมเร็วในการใช้งาน 4.สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
และส่วนท่ีสามารถน ามาพฒันารวมถึงแก้ไขเพื่อให้เกิดการกระตุน้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ไดม้ากขึ้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ ดา้นทศันคติในการใช้งาน และดา้น
การรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึงขอ้เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม
ขา้งตน้ ท่ีจะสามารถช่วยให้เกิดการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั 
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) แบบเชิงส ารวจ (Survey Search) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
แอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 2. เสนอแนะ
แนวทางในการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next 
ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้น อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน 
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5. การอภิปรายผล 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน โดยจ าแนกตามเพศ โดยส่วนใหญ่คือ เพศหญิง 

จ านวน 231 คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 
ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาย ุโดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีอาย ุ40 ปีขึ้นไป จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 
รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ต่อมาเป็นอายุระหว่าง 20-30 ปี 
จ านวน 18.50 และล าดบัสุดทา้ยอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
จ านวน 191 คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.75 ต่อมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และล าดบัสุดทา้ย
ปริญญาเอก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาชีพโดยส่วนใหญ่ท างานรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาท าอาชีพเกษตรกร จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ต่อมาท า
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 พนกังานเอกชน จ านวน 10.00 และล าดบัสุดทา้ย 

จ าแนกตามรายไดโ้ดยส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 15 ,001–25,000 บาท จ านวน 170 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาได้แก่ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 119 คิดเป็นร้อยละ 29.75 ต่อมา 
รายได ้25,001–35,000 บาท จ านว 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 รายได ้35,001–45,000 บาท จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 รายได้ 45,001–55,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ
ล าดบัสุดทา้ย รายได ้55,001 บาทขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

2) ระดับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั  
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใชง้าน (�̅� = 4.17, S.D. = 
.603) ล าดบัท่ี 2 ทศันคติในการใชง้าน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) ล าดบัท่ี 3 การรับรู้ความง่ายในการ
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ใชง้าน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) และล าดบัสุดทา้ย การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 4.03, S.D. 
= .639) 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 4.17, S.D. = .603) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ช่วยใหก้ารท าธุรกรรมทางการเงินของท่านง่ายขึ้น (�̅� = 4.29, S.D. = .681) ล าดบัท่ี 
2 การเรียนรู้วิธีการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นเร่ืองง่าย (�̅� = 4.24, S.D. = .741) ล าดบัท่ี 3 
ท่านสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใชง้านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ไดด้ว้ยตวัท่านเอง 
(�̅� = 4.14, S.D. = .766) ล าดบัท่ี 4 ท่านรู้สึกวา่แอปพลิเคชนั Krungthai Next มีขั้นตอนการท างานท่ี
ง่าย (�̅� = 4.13, S.D. = .809) ล าดบัท่ี 5 การเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน Krungthai Next ไม่ตอ้งใช้
ความพยายามมากนัก (�̅� = 4.11, S.D. = .806) และล าดบัสุดทา้ย ท่านสามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ไดอ้ย่างง่ายดาย ถึงแมว้่าท่านอาจจะไม่เคยใชง้านมาก่อน (�̅� 
= 4.10, S.D. = .770) 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั Krungthai 
Next ช่วยลดขั้นตอนในการใช้บริการ (�̅� = 4.17, S.D. = .794) ล าดบัท่ี 2 จากประสบการณ์การใช้
แอปพลิเคชนั Krungthai Next ท่านรู้สึกว่า แอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นเร่ืองง่ายท่ีสามารถท า
ความเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.16, S.D. = .777) ล าดับท่ี 3 การใช้แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next จะท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น (�̅� = 4.15, S.D. = .811) ล าดบัท่ี 4 แอป
พลิเคชนั Krungthai Next ใชง้านง่ายไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.15, S.D. = .784) ล าดบัท่ี 5 ท่านมีความคิด
เห็นว่าแอปพลิเคชนั Krungthai Next ใชง้านไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากนกั (�̅� = 
4.15, S.D. = .782) ล าดบัท่ี 6 เม่ือแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีการอปัเดตปรับปรุงโปรแกรมท่าน
สามารถปรับตวัและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว (�̅� = 4.13, S.D. = .807) และ
ล าดบัสุดทา้ย เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชนั Krungthai Next สามารถเรียนรู้วิธีการจากคู่มือไดง้่าย (�̅� = 
4.13, S.D. = .789) 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
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อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นทศันคติในการใชง้าน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านชอบการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next (�̅� = 4.20, S.D. = .759) ล าดับท่ี 2 ท่านคิดว่าการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นความคิดท่ีดี (�̅� = 4.19, S.D. = .746) ล าดบัท่ี 3 
ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นความคิดท่ีฉลาด (�̅� = 
4.16, S.D. = .773) ล าดบัท่ี 4 ท่านคิดวา่การน าแอปพลิเคชนั Krungthai Next มาใชใ้นการปฏิบติังาน
จะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน (�̅� = 4.15, S.D. = .819) ล าดบัท่ี 5 ท่านมีความสนใจและพร้อม
เรียนรู้เม่ือมีการอปัเดตแอปพลิเคชัน Krungthai Next ใหม่ ๆ (�̅� = 4.14, S.D. = .794) และล าดับ
สุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้สะดวกต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั (�̅� = 4.10, S.D. = .781) 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 4.03, S.D. = .639) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ล าดบัท่ี 5 และ 6 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียตามล าดบัไดแ้ก่ ท่านคิดวา่หากเกิดความผิดพลาดจากการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น แอป
พลิเคชนั Krungthai Next ธนาคารจะใชเ้วลาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นนานกวา่ปกติ (�̅� = 3.88, S.D. 
= .826) และท่านคิดว่าจะมีความเส่ียงของการสูญเสียเงินสูง หากท่านใช้บริการแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next (�̅� = 3.89, S.D. = .804) และค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่าน
คิดวา่ระบบธุรกรรมทางการเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีระบบการยืนยนัตวัตนท่ีดี (�̅� = 
4.16, S.D. = .778) ล าดบัท่ี 2 ท่านคิดว่าระบบธุรกรรมทางการเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next 
มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี (�̅� = 4.09, S.D. = .818) ล าดบัท่ี 3 ท่านคิดว่าระบบธุรกรรมทาง
การเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีระบบการป้องกนัการขโมยขอ้มูลท่ีดี (�̅� = 4.09, S.D. = 
.780) และล าดบัท่ี 4 ท่านคิดวา่หากเกิดความผิดพลาดจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน แอปพลิเค
ชัน Krungthai Next ธนาคารจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนานกว่าปกติ (�̅� = 4.06, S.D. = 
.773) 

3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยใชส้ถิติ T-Test และ F-Test 
เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 

และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
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Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีขอ้มูลการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอป
พลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อายุของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ในแต่ละ
ดา้นพบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละดา้นพบว่า จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่าง
กนัมีขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้การรับรู้ความเส่ียงในการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ท่ีไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

จ าแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามรายได้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มี
ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ี ยงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
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Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มี
ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอป 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการ

รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
แอปพลิเคชนั Krungthai Next โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ พบว่า มีเพียงอายุท่ีไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next นอกนั้นส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่ านแอปพลิเคชัน Krungthai 
Nextทั้งหมด  

5) การเสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อป
พลิเคชนั Krungthai Next  

จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั 
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นขอ้เสนอแนะในเร่ืองของระบบการเขา้ใช้งานของแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงเวลาใกลส้ิ้นเดือนจะเกิดปัญหา แอปพลิเคชนัชา้และคา้ง ระบบแอปพลิเคชนั
ลม้เหลว เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ใชเ้ป็นจ านวนมาก และ ตวัอกัษรมีขนาดเล็ก ท าให้เกิดความล าบากในการ
ใชง้านแอปพลิเคชนั ทางผูจ้ดัท าจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการ
ของทางธนาคาร ยอมรับการใช้แอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวดันครราชสีมา ด้วยการพฒันาด้านการรับรู้ความง่ายของแอปพลิเคชัน  Krungthai Next ท่ี
ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด (�̅� = 4.17, S.D. = .603) จากปัจจยัในการยอมรับการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 4 ดา้น ซ่ึงการพฒันาให้เกิดการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของ
ทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai Next ไดแ้ก่ 1. การลดขั้นตอนการด าเนินงาน 2.
การรับรู้ความง่ายไม่ซับซ้อน 3.ความสะดวกรวมเร็วในการใช้งาน 4.สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
และส่วนท่ีสามารถน ามาพฒันารวมถึงแก้ไขเพื่อให้เกิดการกระตุน้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ไดม้ากขึ้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ ดา้นทศันคติในการใช้งาน และดา้น
การรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึงขอ้เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม
ขา้งตน้ ท่ีจะสามารถช่วยให้เกิดการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการของทางธนาคาร ยอมรับการใชแ้อปพลิเคชนั 
Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
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5.2 อภิปรายผล 
จากระดบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และ

การรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการ
ในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 
4.17, S.D. = .603) ล าดบัท่ี 2 ทศันคติในการใชง้าน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) ล าดบัท่ี 3 การรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) และล าดบัสุดทา้ย การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 
4.03, S.D. = .639) ซ่ึงสอดคล้องกับปภานัน วงศ์กิตติชัยกุล (2562) ท่ีกล่าวไว้ว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชง้านโมบายแบงก์ก้ิง และการรับรู้ถึงความเส่ียงมีอิทธิพล
เชิงลบต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชง้านโมบายแบงกก้ิ์ง รวมถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใชง้านโมบายแบงกก้ิ์งมีอิทธิพลเชิงบวกการใชบ้ริการจริง 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ  และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ในการใช้งาน (�̅� = 4.17, S.D. = .603) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียล าดับท่ี  1 ได้แก่ แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินของท่านง่ายขึ้น (�̅� = 4.29, S.D. = .681) ล าดบัท่ี 2 
การเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นเร่ืองง่าย (�̅� = 4.24, S.D. = .741) ล าดบัท่ี 3 
ท่านสามารถท าความเขา้ใจและเรียนรู้การใชง้านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ไดด้ว้ยตวัท่านเอง 
(�̅� = 4.14, S.D. = .766) ล าดบัท่ี 4 ท่านรู้สึกวา่แอปพลิเคชนั Krungthai Next มีขั้นตอนการท างานท่ี
ง่าย (�̅� = 4.13, S.D. = .809) ล าดบัท่ี 5 การเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน Krungthai Next ไม่ตอ้งใช้
ความพยายามมากนัก (�̅� = 4.11, S.D. = .806) และล าดบัสุดทา้ย ท่านสามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ไดอ้ย่างง่ายดาย ถึงแมว้่าท่านอาจจะไม่เคยใชง้านมาก่อน (�̅� 
= 4.10, S.D. = .770) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐัปภสัร์ ดาราพงษ ์(2560) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking คือ การตอ้งการให้แอปพลิเคชนัมีประโยชน์ ส าหรับกลุ่มท่ีพ่อ
แม่พี่นอ้ง เพื่อนสนิท ญาติ หรือบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงมีผลต่อการใช ้Mobile Banking 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (�̅� = 4.15, S.D. = .638) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั Krungthai 
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Next ช่วยลดขั้นตอนในการใช้บริการ (�̅� = 4.17, S.D. = .794) ล าดบัท่ี 2 จากประสบการณ์การใช้
แอปพลิเคชนั Krungthai Next ท่านรู้สึกว่า แอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นเร่ืองง่ายท่ีสามารถท า
ความเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.16, S.D. = .777) ล าดับท่ี 3 การใช้แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next จะท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น (�̅� = 4.15, S.D. = .811) ล าดบัท่ี 4 แอป
พลิเคชนั Krungthai Next ใชง้านง่ายไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.15, S.D. = .784) ล าดบัท่ี 5 ท่านมีความคิด
เห็นว่าแอปพลิเคชนั Krungthai Next ใชง้านไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากนกั (�̅� = 
4.15, S.D. = .782) ล าดบัท่ี 6 เม่ือแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีการอปัเดตปรับปรุงโปรแกรมท่าน
สามารถปรับตวัและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว (�̅� = 4.13, S.D. = .807) และ
ล าดบัสุดทา้ย เม่ือท่านเห็นแอปพลิเคชนั Krungthai Next สามารถเรียนรู้วิธีการจากคู่มือไดง้่าย (�̅� = 
4.13, S.D. = .789) ซ่ึงสอดคคลอ้งกบั อุบลวรรณ ขนุทอง (2563) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัดา้นการยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้วยการช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี Near Field 
Communication (NFC) พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน และการรับรู้ถึง ความง่ายในการ
ใชง้าน และ 3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ของการใชร้ะบบการช าระเงินผา่นสมาร์ทโฟ
นดว้ยเทคโนโลย ีNear Field Communication (NFC) มีผลต่องานวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นทศันคติในการใชง้าน (�̅� = 4.16, S.D. = .649) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านชอบการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next (�̅� = 4.20, S.D. = .759) ล าดับท่ี 2 ท่านคิดว่าการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นความคิดท่ีดี (�̅� = 4.19, S.D. = .746) ล าดบัท่ี 3 
ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next เป็นความคิดท่ีฉลาด (�̅� = 
4.16, S.D. = .773) ล าดบัท่ี 4 ท่านคิดวา่การน าแอปพลิเคชนั Krungthai Next มาใชใ้นการปฏิบติังาน
จะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน (�̅� = 4.15, S.D. = .819) ล าดบัท่ี 5 ท่านมีความสนใจและพร้อม
เรียนรู้เม่ือมีการอปัเดตแอปพลิเคชนั Krungthai Next ใหม่ ๆ  (�̅� = 4.14, S.D. = .794) และล าดบั
สุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่านเห็นดว้ยกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้สะดวกต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั (�̅� = 4.10, S.D. = .781) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เนกิน บารัช เดสเจอร์ดิ (Negin 
Barat Dastjerdi, 2016, บทคดัย่อ) ท่ีกล่าวไวว้่า การแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างการ
รับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช ้(ICT) กบัทศันคติท่ีมีผลต่อการใชง้านของเทคโนโลยี
ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(ICT) กบัการตดัสินใจท่ีจะใช ้(ICT)) และระหว่างการตดัสินใจท่ีจะใช ้(ICT) 
กบัการใชง้านจริง 
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ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี
อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน (�̅� = 4.03, S.D. = .639) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ล าดบัท่ี 5 และ 6 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียตามล าดบัไดแ้ก่ ท่านคิดวา่หากเกิดความผิดพลาดจากการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น แอป
พลิเคชนั Krungthai Next ธนาคารจะใชเ้วลาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นนานกวา่ปกติ (�̅� = 3.88, S.D. 
= .826) และท่านคิดว่าจะมีความเส่ียงของการสูญเสียเงินสูง หากท่านใช้บริการแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next (�̅� = 3.89, S.D. = .804) และค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่าน
คิดวา่ระบบธุรกรรมทางการเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีระบบการยืนยนัตวัตนท่ีดี (�̅� = 
4.16, S.D. = .778) ล าดบัท่ี 2 ท่านคิดว่าระบบธุรกรรมทางการเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next 
มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี (�̅� = 4.09, S.D. = .818) ล าดบัท่ี 3 ท่านคิดว่าระบบธุรกรรมทาง
การเงินบนแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีระบบการป้องกนัการขโมยขอ้มูลท่ีดี (�̅� = 4.09, S.D. = 
.780) และล าดบัท่ี 4 ท่านคิดวา่หากเกิดความผิดพลาดจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน แอปพลิเค
ชัน Krungthai Next ธนาคารจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนานกว่าปกติ (�̅� = 4.06, S.D. = 
.773) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559) ท่ีกล่าวไวว้่า การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้
บริการ E-Wallet อนัประกอบไปดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการใชง้าน, การรับรู้ความ
ยากง่ายท่ีเกิดจากการใชง้าน, ความไวว้างใจในระบบ,การรับรู้ถึงความเส่ียงในการใช้งานส่งผลต่อ
ทศันคติและความตั้งใจใชง้านบริการ E–Wallet ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 
53-55) กล่าววา่ เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการจดัการบริการท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศ
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความตอ้งการใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ 
การรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการใชบ้ริการท่ีต่างกนั และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีขอ้มูลการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอป
พลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อายุของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้
ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ ์(2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์ ท่ีกล่าวไวว้่า อายุส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัไลน์และเม่ือ
พิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next ในแต่ละดา้นพบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
แตกต่างกนั มีขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0 .05 ซ่ึงสอดคล้องกั บ ทฤษฎีด้าน
ประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 53-55) ท่ีกล่าวไวว้า่ การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
ในการก าหนดความตอ้งการใช้บริการโดยมีแนวโน้มความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกันในเชิงเหตุและผล 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูง บุคคลท่ีมีการศึกษาต่าง โอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก 
และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุก
ด้านแตกต่างกัน ยกเว้นการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ท่ีไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

จ าแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น. 53-55) ท่ีกล่าวไวว้่า หากความตอ้งการในการใช้บริการจะโยง
เกณฑ์รายไดร้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ เพื่อให้การก าหนดความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นและเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ใน
แต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามรายได้ของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีข้อมูลการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอป
พลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ 
และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ IM2 (2560) ท่ีกล่าวไวว้่า 
อาชีพ คือการท ามาหากินของมนุษย ์เป็นการแบ่งหนา้ท่ีการท างานของคนในสังคม และท าใหด้ ารง
อาชีพในสังคมได้ บุคคลท่ีประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้ท่ีจะน าไปใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิต และสร้างมาตรฐานท่ีดีให้แก่ครอบครัว และเม่ือพิจารณาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย ทัศนคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ในแต่ละด้านพบว่า จ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มี
ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั Krungthai Next ทุกดา้นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
แอปพลิเคชนั Krungthai Next โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ พบวา่ มีเพียงอายุท่ีไม่
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนั Krungthai Next นอกนั้นส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai 
Nextทั้ งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  (2538,  น.  53-55) ท่ีกล่าวไว้ว่า  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งความต้องการในการใช้บริการซ่ึงลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดเป้าหมายผูใ้ชบ้ริการ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประโยชน์ในการประยกุตใ์ชผ้ลการวิจยั 
ผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 

ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ตามสมมติฐาน ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 
รายได ้และอาชีพส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทศันคติ และการรับรู้ความเส่ียงใน
การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชัน 
Krungthai Next มีความสามารถท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการรับรู้ประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความ
ง่ายในการใช้งาน ซ่ึงการรับรู้ความง่ายเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละเป็นรูปธรรมท่ีท าให้ไดรั้บ
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การยอมรับแอปพลิเคชัน Krungthai Next เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก มีขั้นตอนในการใช้งานท่ีไม่
ซับซ้อน โดยเฉพาะรูปลกัษณ์ของลกัษณะการบริการการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของแอปพลิเคชนั Krungthai Next และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นจึง
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ดา้นการรับรู้การรับรู้ความง่ายของแอปพลิเคชนั Krungthai Next มีผลต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้ น หากต้องการกระตุ้นให้แอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ 
กระตุน้การใช้แอปพลิเคชนัเพื่อส่ิงอ่ืนให้มากขึ้น จะตอ้งท าเร่ิมจากการให้ผูใ้ช้บริการรับรู้ได้จาก
ความเป็นรูปธรรมของแอปพลิเคชัน ส่ิงนั้นอาจจะหมายถึงการรับรู้ความง่ายของแอปพลิเคชัน 
เน่ืองจากเป็นความตอ้งการพื้นฐานในเร่ืองของความสะดวกเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึงของผูใ้ชบ้ริการ
แอปพลิเคชนั ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากมีการท าให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะท า
ให้สามารถแกไ้ขปัญหาในดา้นของการรับรู้และการยอมรับแอปพลิเคชนัได ้ดงันั้นการท่ีจะท าให้
เกิดการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ควรจะมีการจดัท าโครงการอบรมผูใ้ชง้านเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ในการรับรู้ท่ีเพิ่มมากขึ้น มีตวัแทนของพนกังานเขา้ไปในชุมชนหรือพื้นท่ี ท่ีช่วยเป็นตวัแทนเพื่อให้
เกิดการเขา้ใจ และสามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึง มีการประชาสัมพนัธ์ โฆษณา 
เพื่อช่วยในการสร้างความเขา้ใจทางดา้นการรับรู้แอปพลิเคชนัอยา่งเป็นรูปธรรม  

2) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิจยัท่ีควรท าต่อไป 
เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันาและต่อยอดการใช ้แอปพลิเคชนั 

Krungthai Next หรือ แอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ในได้อนาคตได้กวา้งขวางมากขึ้น ผูวิ้จัยจึงขอเสนอ
ประเด็นเก่ียวกบัการท าวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชนัทางการเงินกบัแอป
พลิเคชนั อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นการตอ้งสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความเส่ียงนอ้ยในการใชแ้อปพลิเคชนั
เก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน  
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ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เข้าฝึกอบรม 

 
กัจนัย อรรคเดโช25 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้
ฝึกอบรม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ความกา้วหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์
ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และ
ความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 3. เพื่อพฒันาข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  โดยใช้
วิ ธี การวิ จัย เ ชิ งป ริมาณ (Quantitative Research) แบบเ ชิงส ารวจ  (Survey Search) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับการพฒันาคนให้ก้าวทนัเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งหมด 24 หลกัสูตร รวมจ านวน 719 คน โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างมา 257 คน  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคล และ
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม โดยใช้การวิเคระห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential 
Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบ
ค่าที (T-test) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และ ความกา้วหนา้ทางอาชีพของ
ผู ้เข้า รับการฝึกอบรม และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์  (Pearson's Correlation) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม 

 
25นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา และความกา้วหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกใน
ระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากับ 
.604 (r = .604) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของความกา้วหน้าทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ 
ดา้นการพฒันาตนเอง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของประสิทธิภาพหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ 
ดา้นวิทยากร 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบนัพฒันา
ฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้ฝึกอบรม ควรมีการพฒันาด้าน
หลกัสูตรและเน้ือหาในเร่ืองของเน้ือหาการอบรมตรงกับวตัถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมใหไ้ดม้ากท่ีสุดรวมถึงเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้พื้นฐานไป
จนถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศักยภาพบุคคล มีระยะเวลาการอบรมท่ี
เหมาะสมตามลกัษณะของการฝึกอบรมออนไลน์ในแต่ละรูปแบบ เน่ืองจากระยะเวลาเป็นส่ิงท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจใหผู้อ้บรมตั้งใจฝึกอบรมออนไลน์มากยิง่ขึ้น ควรมีการพฒันาดา้นรูปแบบ
การอบรมในเร่ืองของควรมีการบรรยายทฤษฎีและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น 
โดยเฉพาะก่อนการอบรมมีการสอนใช้โปรแกรมท่ีใช้ฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom, Google 
Classroom) เพื่อให้มีความเขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอบรม ในส่วนของด้านวิทยากร ควรมีการพฒันาใน
เร่ืองของการใชส่ื้อการสอนและเอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตอ้งมีศึกษาลกัษณะของ
ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์เพื่อใหเ้กิดการใชส่ื้อการสอนและเอกสารการสอนอยา่งเหมาะสม  
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1. บทน า 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัตลาดแรงงานไทยเผชิญกบัความทา้ทายอยา่งมากทั้งจากเทคโนโลยี
ดิสรัปชัน่ โคโรนาไวรัส 2019 รวมถึงภายภาคหนา้การไหลเขา้มาของแรงงานประเทศเพื่อนบา้นท า
ให้ในอนาคตหลายคนต้องท างานในอาชีพท่ีไม่เคยมีมาก่อนตอนเรียนหนังสือ และหลายคนต้อง
เปลี่ยนงานและอาชีพหลายคร้ังในตลอดช่วงชีวิตการท างาน ดูเหมือนเทรนด์การเปล่ียนแปลงน้ีจะ
ยิ่งชดัเจนขึ้นเม่ือโลกมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทลั ดงันั้น การสร้างโอกาสเขา้ถึงการยกระดบั
และการพฒันาทกัษะใหม่ๆ แก่แรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวยัในช่วงเปล่ียนผ่านน้ีจึงมีความส าคญัต่อ
การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และเน่ืองดว้ยเทคโนโลยใีนยคุดิจิทลัท่ีเปล่ียนไปนั้น แรงงานจะถูกแทนท่ีดว้ย
เทคโนโลยที าใหแ้รงงานบางส่วนนั้นตกงานเน่ืองจากไม่มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีและบางกลุ่มท่ี
มีอาชีพคา้ขายนั้นก็มียอดขายตกลงเน่ืองจากวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส 2019 ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของ
ตลาดแรงงานประเทศรวมทั้งเศรษฐกิจภาพรวมความอยูดี่กินดีของทั้งประเทศ  

โดยทางกรมพฒันาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานของภาครัฐซ่ึงมีภารกิจโดยตรงในการพฒันา
ศกัยภาพแรงงาน Up-skill Re-skill ยกระดบัแรงงานให้กา้วทนัยุค 4.0 และมีงานท าเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดแรงงานสากล น าโดยอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน(นายธวัช เบญจาทิกุล)มอบนโยบาย
ให้กบัหน่วยงานจดัหา รูปแบบ วิธีการ เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาฝีมือแรงงานให้กา้วทนั
โลกดิจิทลัในรูปแบบใหม่ เพื่อพฒันาแรงงานและประชาชนให้กา้วทนัเทคโนโลยีและสามารถน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวให้อยู่ดีกินดี ภายใตภ้าวะสถานการณ์ช่วง
ภาวะการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา น าโดยผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
5 นครราชสีมา (ว่าท่ีร้อยตรีสมศกัด์ิ พรหมด า) ไดป้ระชุมเจา้หน้าท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมและหา
แนวทางในการด าเนินการ โดยจัดตั้ ง “ศูนย์ปฏิบัติการอบรมออนไลน์” ขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ในปัจจุบนั หลกัสูตรท่ีเช่ือมโยง เทคโนโลยีปัจจุบนัท่ีเหมาะสม ความรู้และความเขา้ใจ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการพฒันาฝีมือแรงงานแบบเดิม
ซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้  ไปสู่การบริการพฒันาฝีมือแรงงานในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบ”ห้องเรียนออนไลน์” ภายใต้ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการเร่ืองท่ี 2 ในด้านการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความทา้ทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมของโลกท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ การเปิดเสรีทางการคา้ การ
ลงทุน และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียน ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนั ให้สามารถยกระดบัตนเองจาก 1.0 สู่ 2.0 สู่ 3.0 และกา้วสู่ผลิตภาพ
แรงงาน 4.0 ในท่ีสุด 
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 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูท้  าวิจยัจึงจดัท าวิจยัน้ีขึ้นมาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตร
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแรงงานไทยให้
ก้าวทันยุคดิจิทัล และก้าวสู่ผลิตภาพแรงงาน 4.0 ว่าหลักสูตรดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดทั้งด้านเน้ือหา รูปแบบการอบรมรวมไปถึงด้านวิทยากร และใช้ประโยชน์จากผลของ
งานวิจยัน้ีเพื่อปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรมาพฒันาแรงงานของชาติให้ไดม้าตรฐานสากลและมี
ความกา้วหนา้ทางอาชีพยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นอยา่งย ัง่ยนื 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบนัพฒันา
ฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  

2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์
ของสถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม 

3)  เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ออนไลน ์

 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
 

1)  ขอบเขตด้านเน้ือหา เพื่อส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกหลงัจาก
ฝึกอบรมและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์
และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

2)  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาคนใหก้า้วทนัเทคโนโลยดิีจิทลัทั้งหมด 24 หลกัสูตร รวมจ านวน 719 คน  

3)  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 
 

4.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

ตวัแปรในการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระไดแ้ก่ปัจจยั
ส่วนบุคคล(เพศ อาย ุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) ประสิทธภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมไดแ้ก่ 
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ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหาฝึกอบรม ดา้นรูปแบบและวิธีการอบรม ดา้นวิทยากร ส่วนตวัแปรตามคือ 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

จากตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และผลกระทบท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
คนให้กา้วทนัเทคโนโลยีดิจิทลัทั้งหมด 24 หลกัสูตร รวมจ านวน 719 คน โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างมา 
257 คน  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความกา้วหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยส่วนบุคคล และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้วิธี การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบบเชิงส ารวจ (Survey Search) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

    ประสิทธิภาพของหลกัสูตร
ฝึกอบรม 
- ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา

ฝึกอบรม 
- ดา้นรูปแบบและวิธีการ

อบรม 
- ดา้นวิทยากร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- การศึกษา 
- อาย ุ
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ  
- ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี 
- ดา้นเงินเดือนหรือ

รายได ้
- ดา้นการพฒันาตนเอง 
- ดา้นความพึงพอใจใน

งานหรืออาชีพ 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคระห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential 
Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบ
ค่าที (T-test) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และ ความกา้วหนา้ทางอาชีพของ
ผู ้เข้า รับการฝึกอบรม และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์  (Pearson's Correlation) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม 

 

5.  ผลการศึกษา 
 
การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผูเ้ข้า
ฝึกอบรม 1. เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบนัพฒันา
ฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม
รูปแบบออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม 3. เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมออนไลน์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในการส่ือสารความหมายใหต้รงกบัผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอวิจยั 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ระดับประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพฒันาฝีมือ

แรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ตอนท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของ

สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความกา้วหน้าทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ออนไลน์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
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ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
N = 257 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 166 64.60 
- หญิง 91 35.40 
ระดับการศึกษา 
- ต ่ากว่าปริญญาตรี 57 22.20 
- ปริญญาตรี 161 62.60 
- ปริญญาโท 35 13.60 
- ปริญญาเอก 4 1.60 
รายได้ต่อเดือน 
- ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  18 7.00 
- 10,001-20,000 บาท 106 41.20 
- 20,001-30,000 บาท 92 35.80 
- มากกว่า 30,000 บาท 41 16.00 
หลักสูตรท่ีเคยฝึกอบรม 
- การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ 23 8.90 
- การออกแบบและตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop illustrator 31 12.10 
- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (เคร่ืองกลึง) ระดบั 2 13 5.10 
- การสร้างแอพพลิเคชัน่โมบายระบบแอนดรอยด ์ 18 7.00 
- การประยกุตใ์ชห้นา้จอสัมผสัทางอุตสาหกรรม 17 6.60 
- การเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดบั 1 22 8.60 
- การประยกุตใ์ช ้Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนัส าหรับการเกษตร 9 3.50 
- การสร้างงานสร้างอาชีพดว้ยระบบ E-Commerce 34 13.20 
- การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัในงานแอพพลิเคชัน่ประมวลผลภาพ 10 3.90 
- การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 19 7.40 
- การบริหารจดัการตลาดออนไลน์ E-Commerce 31 12.10 
- การใชง้าน Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนั 30 11.70 

รวม 257 100.00 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.60 และ เป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมา ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 และล าดบัท่ีสาม ปริญญาโท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 และล าดับ
สุดทา้ยไดแ้ก่ ปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 

จ าแนกตามรายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-
20,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมา ไดแ้ก่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.80 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ มากกว่า 30,000  บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 

จ าแนกตามหลกัสูตรท่ีเคยฝึกอบรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยฝึกอบรม
หลกัสูตร การสร้างงานสร้างอาชีพดว้ยระบบ E-Commerce จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  

รองลงมา มี 2 หลักสูตรท่ีมีค่าร้อยละเท่ากัน คือ การออกแบบและตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรม Photoshop illustrator การบริหารจดัการตลาดออนไลน์ E-Commerce จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.10 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ การใชง้าน Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนั จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ล าดับ ท่ี ส่ี  ได้แก่  การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและ
ปัญญาประดิษฐ์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ การเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ย
คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ล าดับท่ีหก ได้แก่ การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ล าดับท่ีเจ็ด ได้แก่ การสร้าง
แอพพลิเคชัน่โมบายระบบแอนดรอยด์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ล าดบัท่ีแปด ไดแ้ก่ การ
ประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผสัทางอุตสาหกรรม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ล าดบัท่ีเกา้ ไดแ้ก่ 
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (เคร่ืองกลึง) ระดบั 2 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.10 ล าดบัท่ีสิบ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัในงานแอพพลิเคชัน่ประมวลผลภาพ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ล าดับท่ีสิบเอ็ด ได้แก่ การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ใน
ชีวิตประจ าวนัส าหรับการเกษตร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามอายุ 
 

ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามอายุ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
อาย ุ 34.94 8.227 มากท่ีสุด 1 

  
จากตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามอาย ุอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (�̅� = 

34.94, S.D. = 8.227) 
 

ตอนที่ 2  ระดับประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เข้าฝึกอบรม 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมใน

ภาพรวม 
 

ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา 4.51 0.472 สูงท่ีสุด 2 
ดา้นรูปแบบการอบรม 4.37 0.606 สูงท่ีสุด 3 
ดา้นวิทยากร 4.57 0.409 สูงท่ีสุด 1 

รวม 4.48 0.440 สูงท่ีสุด  
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมอยู่ระดบัสูงท่ีสุด (x̅ 

= 4.48, S.D. = 0.440) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นวิทยากร (x̅ 
= 4.57, S.D. = 0.409) รองลงมา คือ ด้านหลกัสูตรและเน้ือหา (x̅ = 4.51, S.D. = 0.472) และด้าน
รูปแบบการอบรม (�̅� = 4.37, S.D. = 0.606) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมด้าน
หลกัสูตรและเน้ือหา 

 
ด้านหลกัสูตรและเน้ือหา �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

หลกัสูตรท่ีท่านเขา้รับการอบรมมีความทนัสมยั ท าให้
ท่านสามารถปรับตวัใหท้นักบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัได้ 

4.49 0.735 สูงท่ีสุด 3 

เน้ือหาการอบรมตรงกบัวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 4.41 0.625 สูงท่ีสุด 5 
เน้ือหาการอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของท่าน 

4.59 0.587 สูงท่ีสุด 1 

เน้ือหาการอบรมท าใหท้่านมีทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพิ่มขึ้น 

4.59 0.566 สูงท่ีสุด 2 

หลกัสูตรการระยะอบรมมีระยะเวลาการอบรมท่ี
เหมาะสม 

4.47 0.612 สูงท่ีสุด 4 

รวม 4.51 0.472 สูงท่ีสุด  
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ในภาพรวมประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นหลกัสูตรและ

เน้ือหาอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด (x̅ = 4.51, S.D. = 0.472) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ เน้ือหาการอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน (x̅ = 4.59, S.D. = 
0.587) รองลงมา คือ เน้ือหาการอบรมท าให้ท่านมีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มขึ้น (x̅ = 
4.59, S.D. = 0.566) หลกัสูตรท่ีท่านเขา้รับการอบรมมีความทนัสมยัท าให้ท่านสามารถปรับตวัให้
ทนักบัเทคโนโลยีในปัจจุบนัได ้(x̅ = 4.49, S.D. = 0.735) หลกัสูตรการระยะบรมมีระยะเวลาการ
อบรมท่ีเหมาะสม (x̅ = 4.47, S.D. = 0.612) และเน้ือหาการอบรมตรงกบัวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
(�̅� = 4.41, S.D. = 0.625) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมด้าน
รูปแบบการอบรม 

 

ด้านรูปแบบการอบรม �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
รูปแบบการอบรมทั้งการบรรยายทฤษฎีและแบบฝึกหดัมี
ความเหมาะสม 

4.51 0.567 สูงท่ีสุด 1 

การวัดและประเมินผลเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาการอบรมมีความเหมาะสม 

4.46 0.643 สูงท่ีสุด 2 

ก่อนการอบรมมีการสอนใช้โปรแกรมท่ีใช้ฝึกอบรม
ออนไลน์ (Zoom, Google Classroom) เพื่อใหท้่านมีความ
เขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอบรม 

4.05 1.287 สูง 4 

ระหว่างการอบรมท่านสามารถสอบถามเม่ือมีขอ้สงสัย
และสามารถแสดงความคิดเห็นได ้

4.44 0.641 สูงท่ีสุด 3 

รวม 4.37 0.606 สูงท่ีสุด  
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ในภาพรวมประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมด้านรูปแบบการ

อบรม อยู่ระดบัสูงท่ีสุด (x̅ = 4.37, S.D. = 0.606) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับสูงท่ีสุด ยกเว้น ก่อนการอบรมมีการสอนใช้โปรแกรมท่ีใช้ฝึกอบรมออนไลน์ 
(Zoom,Google Classroom) เพื่อให้ท่านมีความเขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง (x̅ 
= 4.05, S.D. = 1.287) ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ รูปแบบการอบรมทั้งการบรรยายทฤษฎีและ
แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม (x̅ = 4.51, S.D. = 0.567) รองลงมา คือ การวดัและประเมินผลเพื่อวดั
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาการอบรมมีความเหมาะสม (x̅ = 4.46, S.D. = 0.643) และระหว่างการ
อบรมท่านสามารถสอบถามเม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ (x̅ = 4.44, S.D. = 
0.641) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมด้าน
วิทยากร 

 

ด้านวิทยากร �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
วิทยากรมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการอบรม 

4.59 0.538 มากท่ีสุด 2 

วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์   
ไดดี้ ชดัเจน และตรงประเด็นเน้ือหา 

4.64 0.535 มากท่ีสุด 1 

วิทยากรสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจนและตรง
ประเด็น 

4.56 0.543 มากท่ีสุด 3 

วิทยากรใชส่ื้อการสอนและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

4.51 0.560 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.57 0.409 มากท่ีสุด  
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ในภาพรวมประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมด้านวิทยากร อยู่

ระดบัสูงท่ีสุด (x̅ = 4.57, S.D. = 0.409) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ไดดี้ 
ชัดเจน และตรงประเด็นเน้ือหา (x̅ = 4.64, S.D. = 0.535)  รองลงมา คือ วิทยากรมีคุณวุ ฒิ  
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับเน้ือหาการอบรม (x̅ = 4.59, S.D. = 0.538) 
วิทยากรสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงประเด็น (x̅ = 4.56, S.D. = 0.543)  และวิทยากร
ใชส่ื้อการสอนและเอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม (x̅ = 4.57, S.D. = 0.409) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความกา้วหนา้ทางอาชีพในภาพรวม 
 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี 4.28 0.714 มากท่ีสุด 4 
ดา้นเงินเดือนหรือรายได ้ 4.35 0.606 มากท่ีสุด 3 
ดา้นการพฒันาตนเอง 4.58 0.465 มากท่ีสุด 1 
ดา้นความพึงพอใจในงานหรืออาชีพ 4.53 0.450 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.44 0.450 มากท่ีสุด  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 445 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ในภาพรวมความกา้วหนา้ทางอาชีพอยู่ระดบัสูงท่ีสุด (x̅ = 4.44, S.D. 
= 0.450) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาตนเอง (x̅ = 
4.58, S.D. = 0.465) รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในงานหรืออาชีพ  (x̅ = 4.53, S.D. = 0.450) 
ด้านเงินเดือนหรือรายได้ (�̅� = 4.35, S.D. = 0.606) และด้านต าแหน่งหน้าท่ี (�̅� = 4.28, S.D. = 
0.714) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความกา้วหนา้ทางอาชีพ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี 
 

ด้านต าแหน่งหน้าท่ี �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรมท่านไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
ท่ีสูงขึ้นในหน่วยงาน/องคก์รเดิม 

4.26 0.824 มากท่ีสุด 2 

หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรมท่านไดรั้บการเสนอต าแหน่ง
งานท่ีสูงขึ้นจากหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน 

4.25 0.815 มากท่ีสุด 3 

หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรม ท่านไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัมากขึ้น 

4.32 0.761 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.28 0.714 มากท่ีสุด  
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ในภาพรวมามกา้วหน้าทางอาชีพ ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีอยู่ระดับมาก

ท่ีสุด (x̅ = 4.28, S.D. = 0.714) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรม ท่านไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานท่ีมี
ความส าคญัมากขึ้น (x̅ = 4.32, S.D. = 0.761) รองลงมา คือ หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรมท่านไดรั้บ
การเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในหน่วยงาน/องค์กรเดิม (x̅ = 4.26, S.D. = 0.824) และหลงัจากเขา้รับ
การฝึกอบรมท่านไดรั้บการเสนอต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นจากหน่วยงาน/องคก์รอ่ืน (x̅ = 4.25, S.D. = 
0.815) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความกา้วหน้าทางอาชีพ ดา้นเงินเดือนหรือ
รายได ้

 
ด้านเงินเดือนหรือรายได้ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรมท่านมีเงินเดือนหรือรายไดท่ี้
เพิ่มขึ้น 

4.44 0.636 มากท่ีสุด 2 

การเขา้ฝึกอบรมท าใหท้่านมีช่องทางหารายไดอ่ื้นๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดป้ระจ า 

4.57 0.563 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.35 0.606 มากท่ีสุด  
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ในภาพรวมามกา้วหนา้ทางอาชีพ ดา้นเงินเดือนหรือรายได ้อยู่ระดบั
มากท่ีสุด (x̅ = 4.35, S.D. = 0.606) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ซ่ึงข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การเข้าฝึกอบรมท าให้ท่านมีช่องทางหารายได้อ่ืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดป้ระจ า (x̅ = 4.57, S.D. = 0.563) และหลงัจากเขา้รับการฝึกอบรม
ท่านมีเงินเดือนหรือรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น (x̅ = 4.44, S.D. = 0.636) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของความก้าวหน้าทางอาชีพ ด้านการพฒันา

ตนเอง 
 

ด้านการพฒันาตนเอง �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
การฝึกอบรมรมท าใหท้่านไดพ้ฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยดิีจิทลั 

4.61 0.556 มากท่ีสุด 1 

ท่านไดน้ าความรู้จากการฝึกอบรมไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพ 

4.57 0.570 มากท่ีสุด 2 

การฝึกอบรมท าใหท้่านไดป้รับเปล่ียนทศันคติเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการท างานและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอ 

4.50 0.574 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.58 0.465 มากท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ ในภาพรวมามกา้วหนา้ทางอาชีพ ดา้นการพฒันาตนเองอยู่ระดบัมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.58, S.D. = 0.465) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การฝึกอบรมรมท าใหท้่านไดพ้ฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั (x̅ = 
4.61, S.D. = 0.556) รองลงมา คือ ท่านไดน้ าความรู้จากการฝึกอบรมไปใชใ้นการประกอบอาชีพ (x̅ 
= 4.57, S.D. = 0.570) และการฝึกอบรมท าให้ท่านไดป้รับเปล่ียนทศันคติเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัลในการท างานและพร้อมท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ (x̅ = 4.50, S.D. = 0.574) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความกา้วหนา้ทางอาชีพ ดา้นความพึงพอใจ

ในงานหรืออาชีพ 
 

ด้านความพงึพอใจในงานหรืออาชีพ �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
การฝึกอบรมท าใหท้่านรู้สึกมีความสุขกบังานหรืออาชีพ
ของท่านมากขึ้น 

4.50 .574 มากท่ีสุด 3 

การฝึกอบรมท าใหท้่านมีงานหรืออาชีพท่ีท าใหท้่านมี
รายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ 

4.40 .673 มากท่ีสุด 4 

ความรู้ท่ีท่านไดรั้บจากการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการ
ท างานหรือการประกอบอาชีพของท่าน 

4.58 .568 มากท่ีสุด 2 

ท่านอยากจะฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานหรือประกอบอาชีพ 

4.65 .567 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.53 .450 มากท่ีสุด  
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ในภาพรวมามก้าวหน้าทางอาชีพ ด้านความพึงพอใจในงานหรือ
อาชีพอยู่ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.53, S.D. = 0.450) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ท่านอยากจะฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ในการท างานหรือประกอบอาชีพ (x̅ = 4.65, S.D. = 0.567) รองลงมา คือ ความรู้ท่ีท่านไดรั้บจาก
การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการท างานหรือการประกอบอาชีพของท่าน  (x̅ = 4.58, S.D. = 0.568) 
การฝึกอบรมท าให้ท่านรู้สึกมีความสุขกบังานหรืออาชีพของท่านมากขึ้น (x̅ = 4.50, S.D. = 0.574)  
และการฝึกอบรมท าใหท้่านมีงานหรืออาชีพท่ีท าใหท้่านมีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ (x̅ = 4.40, 
S.D. = 0.673) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
ตารางท่ี 12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางอาชีพ จ าแนก

ตามเพศ 
 

ตวัแปร 
เพศชาย เพศหญิง 

t p 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 4.42 0.448 4.46 0.454 -0.688 0.979 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่เพศหญิง (�̅� = 4.46, S.D. = 0.454) และเพศ

ชาย (�̅� = 4.42, S.D. = 0.448) ตามล าดบั ไม่มีผลต่อความกา้วหน้าทางอาชีพ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 

 
ตารางท่ี 13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางอาชีพ จ าแนก

ตามอายุ 
 

ตัวแปร 
ผลรวม
ความ

แปรปรวน 
ss df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ความกา้วหนา้
ทางอาชีพ 

 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

6.612 37 .179 .867 .691 

ภายใน
กลุ่ม 

45.154 219 .206   

รวม 51.765 256    
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า อายุไม่มีผลต่อความกา้วหน้าทางอาชีพ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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ตารางท่ี 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางอาชีพ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 

ตวัแปร 
ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก t p 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 4.34 .281 4.46 .474 4.45 .537 4.91 .177 2.472 0.62 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ ปริญญาเอก (�̅� = 4.91, S.D. = 0.177) 

ปริญญาตรี (�̅� = 4.46, S.D. = 0.474) ปริญญาโท (�̅� = 4.45, S.D. = 0.637) และต ่ากว่าปริญญาตรี 
(�̅� = 4.34, S.D. = 0.281) ตามล าดบั ไม่มีผลต่อความกา้วหนา้ทางอาชีพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 
ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางอาชีพ จ าแนก

ตามรายไดต้่อเดือน 
 

ตัวแปร 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

t p 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
ความกา้วหนา้ทาง

อาชีพ 
4.44 .387 4.38 .446 4.50 .416 4.45 .543 

1.180 0.318 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ 20,001-30,000 บาท (�̅� = 4.50, S.D. = 

0.416) รองลงมา คือ มากกวา่ 30,000 บาท (�̅� = 4.45, S.D. = 0.543) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
(�̅� = 4.44, S.D. = 0.387) และ10,001-20,000 บาท (�̅� = 4.38, S.D. = 0.446) ตามล าดบั ไม่มีผลต่อ
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางอาชีพ จ าแนก
หลกัสูตรท่ีเคยฝึกอบรม 

 
ตัวแปร x̅ S.D. t p 

การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ 4.44 .457 

 
1.588 

 
0.103 

การออกแบบและตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Photoshop illustrator 4.40 .507 
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (เคร่ืองกลึง) 
ระดบั 2 

4.36 .264 

การสร้างแอพพลิเคชัน่โมบายระบบแอนดรอยด์ 4.13 .618 
การประยกุตใ์ชห้นา้จอสัมผสัทางอุตสาหกรรม 4.57 .310 
การเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดบั 1 4.51 .417 
การประยกุตใ์ช ้Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนัส าหรับ
การเกษตร 

4.61 .216 

การสร้างงานสร้างอาชีพดว้ยระบบ E-Commerce 4.42 .334 
การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัในงานแอพพลิเคชัน่ประมวลผล
ภาพ 

4.66 .326 

การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 4.57 .292 
การบริหารจดัการตลาดออนไลน์ E-Commerce 4.40 .562 
การใชง้าน Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนั 4.42 .508 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ การพฒันาระบบสมองกลฝังตัวในงาน

แอพพลิเคชัน่ประมวลผลภาพ (�̅� = 4.66, S.D. = 0.326) รองลงมา คือ การประยุกต์ใช้ Internet of 
Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนัส าหรับการเกษตร (�̅� = 4.61, S.D. = 0.216) การประยุกตใ์ชห้นา้จอ
สัมผัสทางอุตสาหกรรม  (�̅� = 4.57, S.D. = 0.310)  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ (�̅� = 4.57, S.D. = 0.292) การเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ ระดบั 1 (�̅� = 4.51, 
S.D. = 0.417) การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์  (�̅� = 4.44, S.D. = 0.457) 
การใชง้าน Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจ าวนั (�̅� = 4.42, S.D. = 0.508) การสร้างงานสร้าง
อาชีพด้วยระบบ E-Commerce (�̅� = 4.42, S.D. = 0.334) การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-
Commerce (�̅� = 4.40, S.D. = 0.562) การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 
illustrator (�̅� = 4.40, S.D. = 0.507) การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (เคร่ืองกลึง) 
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ระดบั 2 (�̅� = 4.36, S.D. = 0.264) และการสร้างแอพพลิเคชัน่โมบายระบบแอนดรอยด์ (�̅� = 4.13, 
S.D. = 0.618) ตามล าดบัไม่มีผลต่อความกา้วหนา้ทางอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตอนที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
ตารางท่ี 17  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ

ออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 

 
หมายเหตุ: ** อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
  

ตัวแปร 
ด้าน

ต าแหน่ง
หน้าที่ 

ด้าน
เงินเดือน
หรือรายได้ 

ด้านการ
พฒันา
ตนเอง 

ด้านความ
พงึพอใจ
ในงาน
หรือ
อาชีพ 

ความก้าวหน้า
ทางอาชีพ 

ด้านหลกัสูตร
และเน้ือหาการ

อบรม 
0.284** 0.365** 0.584** 0.536** 0.521** 

ด้านรูปแบบการ
อบรม 

0.272** 0.383** 0.557** 0.526** 0.512** 

ด้านวิทยากร 0.317** 0.412** 0.660** 0.614** 0.588** 

ภาพรวม
ประสิทธิภาพ
หลกัสูตร 

0.325** 0.434** 0.669** 0.623** 0.604** 
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 จากตารางท่ี 17 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
ออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ .604 (r = .604) เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 
นครราชสีมา และความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม พบวา่  
 ด้านหลักสูตรและเน้ือหาการอบรมกับความก้าวหน้าทางอาชีพ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .521 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของความกา้วหน้าทาง
อาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นการพฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง 
(r = .584) 
 ด้านรูปแบบการอบรมกับความก้าวหน้าทางอาชีพ ในภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ .512 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของความก้าวหน้าทางอาชีพมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นการพฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง (r = .557) 
 ดา้นวิทยากรกบัความกา้วหนา้ทางอาชีพ ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบว่า มีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวม
เท่ากบั .588 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของความกา้วหนา้ทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้น
การพฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง (r = .660) 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความกา้วหนา้ทางอาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .760 (r = .760) เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความกา้วหน้าทาง
อาชีพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของ
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา พบวา่ 
 ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีกบัประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบนั
พัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ทั้ ง 3 ด้าน มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกในระดับต ่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .325 แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นของความกา้วหนา้ทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นวิทยากรมีความสัมพนัธ์กันเชิง
บวกในระดบัต ่า (r = .317) 
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 ด้านเงินเดือนหรือรายได้กับประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของ
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัต ่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .434 แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นของความกา้วหนา้ทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นวิทยากรมีความสัมพนัธ์กันเชิง
บวกในระดบัต ่า (r = .412) 
 ดา้นการพฒันาตนเองกบัประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ของสถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั .669 แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นของความกา้วหนา้ทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นวิทยากรมีความสัมพนัธ์กันเชิง
บวกในระดบัปานกลาง (r = .660) 
 ด้านความพึงพอใจในงานหรืออาชีพกับประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
ออนไลน์ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกใน
ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 
.623 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของความกา้วหนา้ทางอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัสูงคือ ดา้นวิทยากร
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง (r = .614) 
 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ออนไลน์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
ควรมีการพฒันาดา้นหลกัสูตรและเน้ือหาในเร่ืองของเน้ือหาการอบรมตรงกบัวตัถุประสงค์

การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมให้ไดม้ากท่ีสุดรวมถึงเพื่ อให้
เกิดองคค์วามรู้พื้นฐานไปจนถึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพบุคคล มี
ระยะเวลาการอบรมท่ีเหมาะสมตามลกัษณะของการฝึกอบรมออนไลน์ในแต่ละรูปแบบ เน่ืองจาก
ระยะเวลาเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหผู้อ้บรมตั้งใจฝึกอบรมออนไลน์มากยิง่ขึ้น ควรมีการ
พฒันาดา้นรูปแบบการอบรมในเร่ืองของควรมีการบรรยายทฤษฎีและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม
มากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะก่อนการอบรมมีการสอนใชโ้ปรแกรมท่ีใชฝึ้กอบรมออนไลน์ (Zoom, Google 
Classroom) เพื่อให้มีความเขา้ใจก่อนเร่ิมฝึกอบรม ในส่วนของด้านวิทยากร ควรมีการพฒันาใน
เร่ืองของการใชส่ื้อการสอนและเอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตอ้งมีศึกษาลกัษณะของ
ผูเ้ขา้อบรมออนไลน์เพื่อใหเ้กิดการใชส่ื้อการสอนและเอกสารการสอนอยา่งเหมาะสม  
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าส่ังมอบหมายและมอบอ านาจ “เจ้าท่า” 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินคดีทางอาญาเกีย่วกบัส่ิงล่วงล า้ล าน ้า : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิว้ จังหวดันครราชสีมา 
  

วิพุธพงศ์  หอมหวล26 

 

บทคัดย่อ 
  

การค้นควา้อิสระ เร่ือง ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบ
อ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอ
สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ และ 2) เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการบริหารแบบ
กระจายอ านาจ เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตามค าสั่งมอบอ านาจ "เจา้ท่า" ตาม
พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (key Informats) 
จ านวน 5 คน เพื่อท่ีจะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ศึกษาจากเอกสาร 
Documentary (Research) โดยการส ารวจรวบรวมสังเคราะห์ และวิเคราะห์ และวิเคราะห์เอกสาร
โดยศึกษาคน้ควา้รายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้ง  จาการศึกษาพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจมี 6 ประเด็น 
ไดแ้ก่ 1) ปัญหาจากการมอบหมายและมอบอ านาจฯ 2) ปัญหาดา้นบุคลากร (เจา้หนา้ท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  3) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 4) ปัญหาดา้นการเมือง (ระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดับประเทศ) 5) ปัญหาด้านการประชาสัมพนัธ์และให้ค  าปรึกษาด้านขอ้กฎหมายของกรมเจ้าท่า      
6) ปัญหาดา้นความเหมาะสมของกฎหมาย (ความสัมพนัธ์ของกฎหมายกบับริบทของพื้นท่ี) 

 
26นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ส่วนแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใต้
แนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ ในส่วนของการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบ
อ านาจ  ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด า เนินคดีทางอาญาเก่ียวกับส่ิงล่วงล ้ าล าน ้ า  มีแนวทางหลัก คือ การจัดอบรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารในการซักซ้อมความเขา้ใจ ให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาทางเทคนิค
และวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมดา้นกฎหมายตามกรอบอ านาจหน้าท่ี ในการอนุญาต การอนุมติั 
และภารกิจต่าง ๆ ท่ีกรมเจา้ท่าไดม้อบอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมเจา้ท่าจึงควร
จดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมในดา้นการประชาสัมพนัธ์และจดัอบรมให้ความรู้ รวมถึงการพฒันาและ
คิดคน้นวตักรรมใหม่เพื่อเป็นการสนบัสนุนการด าเนินงานของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องแนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กรมเจา้ท่า สังกดักระทรวงคมนาคม มีภารกิจเก่ียวกบัการก ากบัดูแล การส่งเสริมการพฒันา

ระบบการขนส่งทางน ้าและการพาณิชยนาวี ใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอ่ืน ๆ ทั้งการขนส่ง
ผูโ้ดยสารและสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเก่ียวเน่ือง เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วทัว่ถึงและปลอดภยั ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเขม้แข็ง โดย
ใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการเดินเรือในน่านน ้ าไทย กฎหมายว่าดว้ยเรือ
ไทยกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัเรือโดนกนั กฎหมายว่าดว้ยการส่ง เสริมการพาณิชยนาวี กฎหมาย
วา่ดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)  ศึกษาวิเคราะห์และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน ้า 
  3)  ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน ้าและการพาณิชยนาวี 
  4)  ด าเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางน ้าและกิจการพาณิชยนาวี 
  5)  ร่วมมือและประสานงานกบัองค์การและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในดา้นการขนส่งทางน ้ าการพาณิชยนาวี และในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนุสัญญาและความ
ตกลงระหวา่งประเทศ 

  6)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ี
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากข้อมูลข้างต้น ผู ้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาเป็นแนวทางส าหรับ
การปรับปรุงให้กระบวนการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจได้รับการ
ขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ  
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 1.2.2  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใต้
แนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ  
 

3.   ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.3.1  ขอเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”   ให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า 
กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 

1.3.2  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) คือ เจา้หน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 5 คน โดยวิธีเลือกตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

1.3.3  ขอบเขตด้านพื้นท่ี บริบทการวิจยัคร้ังน้ีคือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว 
อ าเภอ  สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  

1.3.4  ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน  
 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
 
 1.4.1  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบ
อ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอ
สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 1.4.2  ท าให้สามารถพฒันาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
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5.  บริบทการวิจัย 
 
       แนวคิดในการปรับปรุงบริการของรัฐ (กรมเจ้าท่า) 

บริการหลกัตามกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของกรมเจา้ท่า ประกอบดว้ย 
5.1  กระบวนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางน ้ า กรมเจา้ท่าด าเนินการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานทางน ้ า เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันทรายและคล่ืน เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล เขื่อน
ป้องกันตล่ิงพงั การขุดลอกร่องน ้ าภายในประเทศ ขุดลอกร่องน ้ าชายฝ่ังทะเล เคร่ืองหมายการ
เดินเรือ ฯลฯ กลุ่มผูรั้บบริการ เช่น ผูค้วบคุมเรือ ชาวประมง ผูโ้ดยสาร ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมตล่ิง 
และชายฝ่ังทะเล  

5.2  กระบวนการส่งเสริมการขนส่งทางน ้ า กรมเจา้ท่าด าเนินการส่งเสริมการขนส่งทางน ้า 
เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ก าหนดมาตรการดา้นต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการขนส่งทางน ้ า กลุ่ม
ผูรั้บบริการ เช่น ผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าทางน ้ า ผูป้ระกอบการท่าเรือ ผูป้ระกอบการเรือ 
บุคลากรพาณิชยนาวี (รวมบุคลากร บนบก) ผูป้ระกอบการอู่เรือ  

5.3  กระบวนการพฒันาบุคลากรดา้นพาณิชยนาวี กรมเจา้ท่าด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้น
พาณิชยนาวี เช่น การผลิตนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ การอบรมบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กลุ่ม
ผูรั้บบริการ เช่น นกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์ผูท้  าการในเรือ  

5.4  กระบวนการสร้างความปลอดภยัดา้นการคมนาคมขนส่งทางน ้ า กรมเจา้ท่าด าเนินการ
ดา้นความปลอดภยัดา้นการคมนาคมขนส่งทางน ้ า เช่น การตรวจตราและควบคุมการจราจรทางน ้ า 
การน าร่องเรือ การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใชเ้รือ ประกาศนียบตัรผูท้  าการ
ในเรือ  

5.5  กระบวนการพฒันากฎหมายด้านพาณิชยนาวี กรมเจา้ท่าด าเนินการพฒันากฎหมาย
ดา้นพาณิชยนาวี เช่น การแกไ้ข ปรับปรุง กฎหมายพาณิชยนาวี กลุ่มผูรั้บบริการ เช่น ผูป้ระกอบการ
ขนส่งสินคา้ทางน ้า ผูป้ระกอบการท่าเรือ ผูป้ระกอบการเรือ ผูป้ระกอบการอู่เรือ ผูท้  าการในเรือ  
 

6.  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 วิมล ชาตะมีนา, วชิรา วราศรัย และ รุ่งทิพย์ จินดาพล (2551) ได้จากการถอดบทเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 แห่งท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ โดยไดรั้บรางวลัดา้น
การบริหารจดัการต่างๆ มากมายจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระ-ปกเกลา้ เป็นตน้ 
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สุพรรณี เกล่ือนกลาด (2549) ได้ศึกษาเร่ือง กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกใน “กลุ่ม
การเมือง” ก่อนเข้าสู่การเมืองท้องถ่ินต่างมีการสะสมทุนในภาคธุรกิจโดยมีระดับความมั่นคง
ทางการเงินในระดับหน่ึง แลว้จึงเขา้สู่การเมืองในระดับท้องถ่ิน ทั้งน้ี ภายหลงัการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา 

สมบูรณ์ พรหมลิ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การใหบ้ริการสาธารณะตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา : 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่ อ  าเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความ
ตอ้งการและความพึงพอใจดา้นโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความตอ้งการมากแต่ความพึงพอใจปานกลาง ดา้นการจดัระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ความตอ้งการมากแต่พึงพอใจปานกลาง ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การ
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวความตอ้งการและความพึงพอใจปานกลาง ดา้นการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความตอ้งการและความพึงพอใจปานกลาง ดา้น
ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความตอ้งการและความพึงพอใจมาก  

ปัณณทัต  นอขุนทด (2556) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
จากการศึกษาพบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการวางแผนท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการ  

พชัรี โพธิ์เป้ียศรี (2557) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอโพธ์ิ
ชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด การประเมินผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานของเทศบาลในเขตพื้นท่ี อ าเภอ
โพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอด็ ในภาพรวมแลว้บุคลากรของเทศบาลต าบลภายในเขตอ าเภอโพธ์ิชยั จงัหวดั
ร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการบริหารงานของเทศบาลในเขตอ าเภอโพธ์ิชยั  

สัมฤทธิ์   ศรีกองหนุน (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพและระดบัการ
ปฏิบติังานในกองช่างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวิจยัพบว่าการ
ปฏิบติังานกองช่างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดักา แพงเพชร 4 ดา้น  

ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ และนวิทย์ เอมเอก (2560) ได้ศึกษา สภาพปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการพฒันาความร่วมมือในการจดับริการสาธารณะระหว่างเทศบาลในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า สภาพปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการพฒันาความร่วมมือในการจดับริการสาธารณะ
ระหวา่งเทศบาลในพื้นท่ี อ าเภอหาดใหญ่  
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7.  ระเบียบวิธีวิจัย  
 
       การศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ ”เจา้ท่า” ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญา
เก่ียวกับส่ิงล่วงล ้ าล าน ้ า กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดั
นครราชสีมา เป็นการศึกษา เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาความส าคญัของปัจจยัหลกั 
โดยไดก้ าหนดระเบียบวิธีการศึกษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการส ารวจรวบรวมสังเคราะห์ และ
วิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาคน้ควา้รายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
ประสิทธิภาพในการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น 
บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร วารสาร จุลสาร รายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2.  ศึกษาจากการวิจยัภาคสนามทางมานุษยวิทยา Anthropological (Fieldwork) เทคนิคการ
เก็บขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มตวัอยา่งโดยไปสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) โดยการ 
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,ปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล , ผูอ้  านวยการกองช่าง ,นิติกร และนายช่างโยธา เป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและ
มอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอ
สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  
 

8.  ผู้ให้ข้อมูล                 
 

8.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกบริเวณตวัอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยการเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั ดงันั้น บริเวณท่ีเลือกเป็นตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ี คือบริเวณพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
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8.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการในการศึกษา 
ผูศึ้กษาก าหนดและคดัเลือกประชากรจากกลุ่มภายองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาวมา

เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key Information) จ านวน 5 คน เพื่อท่ีจะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ดงัน้ี 

1)  นายกองคก์ารบริหารส่วนส่วนต าบล        1  คน 
2)  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  1  คน 
3)  ผูอ้  านวยการกองช่าง   1  คน 
4)  นิติกร     1  คน 
5)  นายช่างโยธา    1  คน 

 

9.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
        ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไดจ้ากวิธีดงัน้ี 

การสัมภาษณ์ โดยการเข้าไปพูดคุยกับผูใ้ห้ข้อมูลหลักในเร่ืองทั่ว ๆ ไปก่อนเพื่อความ
ไวว้างใจ และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ก่อนท่ีจะน าเขา้สู่ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาสัมภาษณ์
ขอ้มูลท่ี เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบ
อ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอ
สีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา โดยเนน้ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์หลกั(Key Interments) ตามแนวทางการสัมภาษณ์
อย่างเจาะลึก (In–depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ “เจา้ท่า” ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกขต่์อพนกังาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  

 

10.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
        ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยมีรายละเอียดแนวค าถามประกอบ
การณ์สัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมเน้ือหาในดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
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สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 

11.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 
         น าข้อมูลมาจ าแนกตามประเด็นท่ีศึกษาโดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยจะครอบคลุมใน ประเด็น ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 

12.  ผลการวิจัย 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา เป็นหน่ึงใน
หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมอบหมายและอ านาจ “เจา้ท่า” ใหแ้จง้ความร้องทุกข์
ต่อพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้าตามมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัการ
เดินเรือในน่านน ้าไทย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอสีคิ้ว  และตั้งอยูห่่างจากอ าเภอสีคิ้วประมาณ  
8  กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีรวม  141  ตารางกิโลเมตร  หรือ  88,125  ไร่ ประชากรมีจ านวนทั้งส้ิน  15,018  
คน เขตการปกครองประกอบด้วย 14 หมู่บา้น ทั้งน้ี คลองล าตะคองซ่ึงเป็นทางน ้ าสายหลกัของ
จงัหวดันครราชสีมา ได้ไหลพาดผ่านในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว ถึง 12 
หมู่บา้นด้วยกัน ประกอบกับขอ้มูลด้านอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงตอ้งพึ่งพาอาศยัน ้ าจากล าตะคองเป็นหลกั และดว้ยเหตุผลดา้นภูมิประเทศท่ีติดกบั
ถนนมิตรภาพหน่วยธุรกิจต่าง ๆ จึงขยายการลงทุนเขา้มาในพื้นท่ี 

ปัญหาจากการมอบหมายและมอบอ านาจฯ  
ผู ้ก  ากับดูแลและมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายรวมทั้ งผู ้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ประกอบดว้ย นายก อบต. ปลดั อบต.  ผอ.กองช่าง นิติกร และนายช่างโยธา จากการสัมภาษณ์พบว่า
แนวทางการมอบอ านาจฯมีความชดัเจนในวตัถุประสงค ์และมีความยนิดีรับกฎระเบียบน้ีไปปฏิบติั 
แต่ทั้งน้ี เน่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมายของ “เจา้ท่า” ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจและมอบอ านาจจากหลายหน่วยงาน
หลัก จึงเป็นเร่ืองล าบากท่ีจะสามามารถด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมายท่ีรับมอบภารกิจ 

ปัญหาด้านบุคคลากร 

              จาการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัพบว่า ส านักปลดั และกองช่าง เป็นหน่วยงานหลักท่ี มี
บุคลากรเพียงพอในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบอ านาจฯ แต่เน่ืองจากบุคลากรไม่มีความช านาญ
ในระเบียบวิธีปฏิบติัตามกฎหมายของ ”เจา้ท่า” จึงเป็นอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย การตรวจ
ตราปราบปรามผูก้ระท าผิด และการประชาสัมพนัธ์ให้ค  าแนะน าแก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกนั
การละเมิดพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
 ปัญหาด้านเศรษฐกจิและสังคม 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงต้อง
พึ่งพาอาศยัน ้าจาก ล าตะคอง ซ่ึงไหลพาดผา่นเขตปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว
เป็นหลกั การก่อสร้างอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดล่วงล ้าล าน ้ าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเกษตรกรรมโดย
เกษตรกรซ่ึงไม่ทราบถึงการขออนุญาตก่อนด าเนินการ 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ธุรกิจการท่องเท่ียวเกิดการขยายตวัในพื้นท่ีจึงท าให้เกิดการก่อสร้าง
ส่ิงล่วงล ้าล าน ้าใน ล าตะคอง ของโรงแรมและรีสอร์ทโดยไม่ไดผ้า่นการขออนุญาตตามขอ้กฎหมาย
และระเบียบของ ”เจา้ท่า”  

ปัญหาด้านการเมือง  
จาการสัมภาษณ์พบว่า การด าเนินการตรวจตราปราบปรามและบงัคบัใชก้ฎหมายของ “เจา้

ท่า” กรณีการปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้ าโดยมิไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัการ
เดินเรือในน่านน ้ าไทย ในพื้นท่ีปกครองของ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว ซ่ึงร้อยละ 70 
ของประชากรในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงตอ้งพึ่งพาอาศยัน ้ าจากล าตะคอง และไม่ทราบ
ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้งสมยัต่อไป 

ปัญหาด้านการประชาสัมพนัธ์และให้การปรึกษาด้านข้อกฎหมายของกรมเจ้าท่า 
จาการสัมภาษณ์พบว่า เน่ืองจากส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มีผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นขอ้กฎหมายและแนวทางปฏิบติัในกรณีของการปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้ าเพียง 2 ท่าน ภายใต้
กรอบอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษาทั้งหมด 4 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ สุรินทร์ 
และบุรีรัมย ์ 
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จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไม่ทราบช่องทางในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ด้านขอ้
กฎหมายของเจา้ท่า จึงไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอยากให้มีการจดัอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายของ “เจ้าท่า” รวมทั้ง
แนวทางการปฏิบติัตามค าสั่งมอบอ านาจฯให้เป็นรูปธรรม เช่นการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การจดัท า 
Workshop เป็นตน้ 

ปัญหาด้านความเหมาะสมของกฎหมาย 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า กฎหมายเจา้ท่าในบางส่วนไม่เหมาะสมกบับริบท

ของพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จาการสัมภาษณ์พบว่า การตีความขอ้กฎหมายให้ถูกตอ้งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดอุปสรรค

ในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบอ านาจฯ จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นจาก ส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา  

 

13.  สรุปผลการวิจัย  
 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality research)  ผู ้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษา

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา โดยก าหนด
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรเจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตรง เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ จาการศึกษาสรุปได ้
ดงัน้ี 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ 

เน่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมายของ “เจา้ท่า” ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ียงัไม่เข้าใจหลกัเกณฑ์ของกฎหมายน้ี
เท่าท่ีควร 

วิถีชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว ซ่ึงกว่าร้อยละ 70 
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมและตอ้งพึ่งพา ล าตะคอง เป็นสายน ้ าหลกั ประกอบกบัการขยายตวั
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ของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี ย่อมตามมาดว้ยการใชท้รัพยากรน ้ าในล าตะคองและ
การก่อสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

บุคลากรเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว ขาดทกัษะและความเชียวชาญ
ในการตีความขอ้กฎหมายของกรมเจา้ท่า และยงัไม่เขา้ใจในหลกัเกณฑ์รวมถึงแนวทางปฏิบติัให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการมอบหมายและมอบอ านาจ “เจา้ท่า”  

แนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
แนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ 

จาการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เน่ืองจากส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มีขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณและจ านวนของเจา้หนา้ท่ีเฉพาะดา้นไม่สัมพนัธ์กบับริบทของพื้นท่ีในอ านาจหนา้ท่ี
การดูแลรักษาอนัประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย ์       

การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลตามภารกิจหลักของกรม จึงต้องอาศัยแนวทางการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจ”เจา้ท่า”ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
บวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  
 

14.  ข้อเสนอแนะ 
 
        ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาขา้งตน้พบว่า การประชาสัมพนัธ์ขอ้กฎหมาย การจดัอบรมให้ความรู้ดาน
ทกัษะและแนวทางปฏิบติังาน ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
และมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีเก่ียวกับส่ิง
ล่วงล ้าล าน ้ าตามมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  พระพุทธศกัราช 2456 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ แต่ทั้งน้ีผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการ
พฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกบัส่ิง
ล่วงล ้าล าน ้ า กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ให้
ประสบความส าเร็จดงัน้ี  
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1)  กรมเจา้ท่าหรือส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขา ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า ควรมีการพฒันาแอปพลิเคชนัและช่องทางการเขา้ถึง
องคค์วามรู้ดา้นกฎหมายและแนวทางปฏิบติัดา้นเทคนิค ในการด าเนินงานภายใตก้ารมอบหมายและ
มอบอ านาจ “เจา้ท่า” ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้ความร้องทุกข์ต่อพนกังานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย 
พระพุทธศกัราช 2456 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการปฏิบติังานของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแอปพลิเคชนัควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1.1)  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกสร้างส่ิงล่วงล ้าล าน ้ า
โดยมิไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พระพุทธศกัราช 
2456 

     1.2)  อตัราโทษตามบทบญัญติัมาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือใน
น่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช 2456 

 1.3)  รายการเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทางอาญาเก่ียวกับส่ิงล่วงล ้ าล าน ้ า และสามารถท าการสแกน
เอกสารผา่นแอปฯเพื่อพิมพป์ระกอบส านวน 

     1.4)  พิกดัของบริเวณท่ีตรวจสอบและภาพถ่ายเช่ือมต่อกบั google map สามารถ
น าออกมาในรูปแบบของแผนท่ีสังเขปได ้

 1.5)  หลักจากด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์สามารถสแกน บันทึกรายงาน
ประจ าวนัเก่ียวกบัคดี ลงในแอปพลิเคชนัเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการติดตามผลการด าเนินคดี 
 1.6)  สายด่วนส าหรับติดต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมเจา้ท่าในพื้นท่ีโดยตรง 
 

15.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
        เน่ืองดว้ย กรมเจา้ท่า ไดมี้การมอบหมายและมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด าเนินงานในภารกิจหลกัภายใตก้รอบของขอ้กฎหมายแห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ า
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ในหลายมาตราด้วยกัน ดังนั้นการศึกษาหาแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ”เจ้าท่า”ให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรเพิ่มบริบทดา้นขอ้กฎหมายตามท่ีกรมเจา้ท่ามอบอ านาจ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้รอบคลุมยิง่ขึ้น  
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การก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนทีด่ินของภาครัฐ  
กรณีศึกษา: การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงที่ 2  

(ถนนสายเลีย่งเมือง-โคกไผ่) 
 

เกียรติศิวัฒน์ ดงัไกล27 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการ
เวนคืน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนของภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการก าหนดราคา
ยุติธรรมส าหรับการเวนคืนของภาครัฐ ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้างผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
เวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) และบุคลากรของบริษทัประเมิน
ราคาเอกชนท่ีเป็นผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นการประเมินราคามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
10 ปี จ านวน 5 ราย และผูอ้ยู่อาศยัท่ีไดรั้บผลกระทบ 5 ราย จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืน ไดแ้ก่ การขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท่ีถูกเวนคืน การขาดการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
ความเป็นอยู่ของประชาชนหลงัการเวนคืน การจ่ายเงินค่าชดเชยการเวนคืนไม่ยุติธรรมและล่าชา้ 
ขอ้จ ากดัจากกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาในการด าเนินการ 2) ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนของภาครัฐ ได้แก่ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีถูกเวนคืน 
วิธีการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีก าหนดค่าทดแทนอย่างสมเหตุสมผล การจดัท าสร้างฐานขอ้มูล
อย่างมีระบบ และระบบการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ี แนวทางการก าหนดราคายุติธรรมในการ
เวนคืนของภาครัฐ ได้แก่ การประเมินราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาดโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีถูกเวนคืนหรือใชร้าคาท่ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐไดจ่้ายค่าทดแทนไว้
แลว้บริเวณใกลเ้คียงหรือใชร้าคาท่ีมีการจดทะเบียนจ านองกบัสถาบนัการเงินหรือใชร้าคาท่ีมีการจด
ทะเบียนขายฝาก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม รวมถึงท าการ

 
27นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ อยา่งชดัเจน ครบถว้น และทัว่ถึง ตลอดจนจดัท าฐานขอ้มูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ และ 3) การก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ กรณีศึกษา
การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) โดยใช้การประเมินราคาวิธี
เปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้ าหนกัไดเ้ท่ากบั 6,428 บาทต่อตารางวา ทั้งน้ี 
เป็นราคาท่ีไดจ้ากปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลกบัราคาทรัพยสิ์น แต่ยงัไม่ไดร้วมค่าทดแทนในส่วนท่ีเป็น
คุณค่าทางดา้นจิตใจและผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
ค าส าคัญ:  การเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ, ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ,่ ราคายุติธรรม 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this qualitative research was to study the causes of the conflict arising from 
expropriation, factors affecting the government's expropriation price determination, and 
recommending guidelines for fair value determination in government expropriation. Data were 
collected by semi-structured interviews with five key informants consisting of government officials 
involved in the expropriation of traffic lane expansion phase 2 (Bypass Road - Khok Phai) and an 
appraiser of a private appraisal company who is qualified with at least 10 years of appraisal 
experience. Then, analyzes the data by using content analysis. 

The results of the research showed that 1) the causes of the conflict arising from 
expropriation were the lack of participation of the expropriated people, lack of communication and 
publicity of information, the well-being of the people after the expropriation, payment of 
expropriation compensation is unfair and delayed, restrictions from real estate expropriation laws, 
and problems in operation 2) factors affecting the government's expropriation price determination 
are the maximum benefit of the expropriated people, appraisal method for reasonable compensation,  
database systematically, and quality inspection system. In this regard, the government's approach 
to determining the fair value for expropriation by using market comparison method with concern 
to the best interests of the people or used prices that other government agencies have already paid 
for compensation nearby or using the price that has been registered with a mortgage with a financial 
institution or the price that has been registered for sale. However, the government should encourage 
people to participate. including publicizing information and news clearly, completely, and 
thoroughly, as well as creating an efficient database system, and 3) fair value for government land 
expropriation case study: expropriation traffic lane expansion phase 2 (bypass road - khok phai) by 
using a market comparison method with Weighted Quality Score (WQS) equal to 6,428 baht per 
square wa. This is the price derived from important factors influencing the price of the land but 
does not include compensation for the psychological value and impact on people's quality of life. 

 
Keywords:  Bypass Road - Khok Phai, Fair Value, Government Land Expropriation 
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1.  บทน า 
 

ท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าท่ีนับวนัยิ่งจะหามา 
ไดย้ากขึ้น ในขณะเดียวกนัท่ีดินเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาสาธารณูปโภคของประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างทางหลวง รางรถไฟฟ้า การวางท่อประปา 
โครงการเขื่อนและอ่างเก็บน ้า ดงันั้น ถือเป็นสิทธิและหนา้ท่ีของเจา้ของท่ีดินในการให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐและหน่วยงานราชการในการมีส่วนร่วมพฒันาโครงการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมด้วย การเวนคืนท่ีดินจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะประเทศจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ความเจริญด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาพบปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของ
ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากภาครัฐในการการจ่ายค่าเวนคืน เน่ืองจากท่ีผ่านมาการจ่าย
ค่าทดแทนจะใช้ราคาประเมินทุนทรัพยข์องกรมท่ีดิน ซ่ึงปัจจุบนัไดโ้อนมาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมธนารักษ ์โดยราคาประเมินไม่สอดคลอ้งกบัราคาซ้ือขายจริงในตลาด จึงเกิดขอ้โตแ้ยง้จาก
หลายฝ่ายว่าเป็นราคาท่ีท าให้เงินค่าทดแทนต ่ากว่าความเป็นจริง ท าให้เจ้าของท่ีดินท่ีถูกเวนคืน
ไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากราคาท่ีดินประเมินเป็นราคาท่ีกรมท่ีดินจดัท าขึ้นเพื่อเป็นฐานภาษี
ส าหรับกรณีการซ้ือขายเปล่ียนมือท่ีดินเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ทั้งน้ี ราคา
ประเมินโดยปกติจะมาจากการส ารวจท่ีดินและตั้งราคาใหม่ทุก 4 ปี 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเวนคืนยงัสืบเน่ืองมาจากกฎหมายว่าดว้ยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยทุกฉบบัไดบ้ญัญติัให้การใชอ้ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ท่ีมีผลใหเ้กิดการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยถ์ูกเวนคืนมาเป็นของรัฐจะตอ้งกระท าในรูปการ
ตราพระราชบญัญติัเวนคืนเฉพาะเท่านั้น ขณะเดียวกนัปัญหาในทางปฏิบติัขณะใชก้ฎหมายเวนคืน
ยงัมีอยู่ด้วยกัน 6 กรณี อาทิ 1) การก าหนดแนวเวนคืนโดยขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน 2) 
หนังสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดินยงัไม่ทัว่ถึง ยกเวน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางเมืองท่ีมี
โฉนดท่ีดินสมบูรณ์ครบถว้น 3) การก าหนดเงินค่าทดแทน 4) ส่ิงปลูกสร้างถูกเวนคืนบางส่วนและ
ส่วนท่ีเหลือใชก้ารไม่ไดเ้จา้ของสามารถร้องขอให้เจา้หนา้ท่ีเวนคืนทั้งหมดของส่วนท่ีเหลือ 5) ท่ีดิน
เหลือจากการเวนคืนน้อยกว่า 25 ตารางวา หรือด้านหน่ึงด้านใดเหลือน้อยกว่า 5 วา ไม่สามารถ
เวนคืนส่วนท่ีเหลือนั้นไดเ้พราะไม่เขา้หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดและท่ีดินท่ีเหลือไม่สามารถใช้
ประโยชน์ไดเ้ลย และ 6)ระยะเวลาการก าหนดราคาค่าทดแทนให้แลว้เสร็จภายใน 180 วนั หากไม่
แลว้เสร็จให้ขยายไดอี้กไม่เกิน 180 วนั เม่ือระยะเวลาส้ินสุดคณะกรรมการก็จะส้ินสุดอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายตามกนั แต่ส่วนใหญ่ตอ้งการค่าชดเชยหรือค่าทดแทนในการยา้ยท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ท าให้
ภาครัฐตอ้งมีการบงัคบัใหใ้ชก้ฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัญหาท่ีตามมา คือ การประเมินค่า
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ทรัพยสิ์นเพื่อจ่ายค่าทดแทนหรือค่าส่ิงก่อสร้างให้กบัผูถู้กเวนคืน และการประเมินค่าทรัพยสิ์นไม่
เหมาะสมตรงกบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีแทจ้ริง ท าให้เกิดการอุทธรณ์และการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนท่ี
เหมาะสม 

การเวนคืนท่ีประสบความส าเร็จได ้ เร่ิมตน้ท่ีการประเมินค่าทดแทนซ่ึงอาจมีตั้งแต่ท่ีดิน 
อาคาร ตน้ไม ้ไร่นา ฟาร์มปศุสัตว ์โรงงาน โรงนา ตลอดจนอสังหาริมทรัพยใ์นเชิงพาณิชยอ่ื์น ๆ ถา้
การประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากประชาชนวา่มูลค่าท่ีประเมินไดน้ั้นเช่ือถือได ้ 
การเวนคืนก็จะมีความเป็นไปได ้มีความราบร่ืน และประสบความส าเร็จในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษา
จึงมีความสนใจศึกษาการก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืน ท่ีดินของภาครัฐ โดยเลือก
กรณีศึกษาคือ การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนของภาครัฐ และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัและราคาเวนคืนของ
ภาครัฐอนัน าไปสู่การก าหนดราคายติุธรรมในการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนท่ีดิน 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ  
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการก าหนดราคายติุธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 

 

3.  วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีสามารถให้ขอ้มูลได้เป็นอย่างดี (Information-Rich Cases) 
เน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายท่ีจะหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิในเชิงลึกและเป็นองค์รวมจากผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญัซ่ึงมีขนาดเล็ก (Hair, Bush, & Ortinau, 2003) ทั้งน้ี Cresswell (2009) ไดก้ล่าวไวว้่าจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5 – 25 ราย ดังนั้น ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงประกอบดว้ย ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัซ่ึงก าหนดคุณลกัษณะไวด้งัน้ี 

1)  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเวนคืนขยายช่องทางจราจร 
ช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ)่ อาทิเช่น กรมธนารักษ ์กรมทางหลวง เป็นตน้ จ านวน 5 ราย 

2)  บุคลากรของบริษทัประเมินราคาเอกชนท่ีเป็นผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิ ซ่ึงมีประสบการณ์
ดา้นการประเมินราคามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการถอดขอ้มูลจากไฟล์บนัทึกเสียง คน้หาความหมายของขอ้ความต่าง ๆ ในขอ้มูลท่ีได ้
จากนั้นท าการหาขอ้สรุปและตีความหมายของขอ้คน้พบท่ีได ้โดยท าการยืนยนัความน่าเช่ือถือของ
ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีโดยใชวิ้ธีการตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2549) 
 

4.  ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 ราย ซ่ึงเป็น
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนน
สายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) และ บุคลากรของบริษทัประเมินราคาเอกชนท่ีเป็นผูป้ระเมินหลกัชั้นวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการประเมินราคามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ก าหนดไว ้จึงสามารถใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

1) สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนท่ีดิน 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 ราย โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึง 

มีโครงสร้าง สามารถแสดงผลการศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนไดด้งัน้ี 
1.1)  การขาดการมีส่วนร่วมของผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบาย 

การเวนคืนท่ีดิน เน่ืองจากภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ 

1.2)  การขาดการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนไม่ทราบ
ขอ้เทจ็จริง ไม่ทราบและไม่เขา้ใจกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการอยา่งเพียงพอ  

1.3)  ความเป็นอยู่ของประชาชนหลังการเวนคืน เน่ืองจากภาครัฐไม่ได้ศึกษา
ผลกระทบดา้นวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน จึงน าไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1.4)  การจ่ายเงินค่าชดเชยการเวนคืนท่ีดินท่ีไม่ยุติธรรม เน่ืองจากการก าหนด  
เงินค่าชดเชยไม่ไดร้วมค่าชดเชยการสูญเสียท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และตน้ทุนทางสังคมใหก้บัประชาชน  
ท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน อีกทั้งการจ่ายเงินชดเชยค่าท่ีดินท่ีถูกเวนคืนยงัเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

1.5)  กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยทุกฉบบัไดบ้ญัญติัให้การใชอ้ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
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ท่ีมีผลให้เกิดการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยถ์ูกเวนคืนมาเป็นของรัฐจะตอ้งกระท าในรูป
ของการตราพระราชบญัญติัเวนคืนเฉพาะเท่านั้น จึงท าใหปั้ญหาในทางปฏิบติั  

1.6)  ปัญหาในการด าเนินการ เช่น ความพร้อมด้านงบประมาณและอตัราก าลงั
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง นโยบายของผูบ้ริหาร ความร่วมมือของเจ้าของทรัพย์สิน ทรัพย์สินไม่มี
หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือมีกรรมสิทธ์ิร่วมหรือติดภาระอ่ืน เป็นตน้ 

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 ราย โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงมี

โครงสร้าง สามารถแสดงผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนของภาครัฐไดด้งัน้ี 
2.1)  ประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีถูกเวนคืนท่ีดิน  
2.2)  การประเมินราคาทรัพย์สิน เน่ืองจากการเวนคืนทรัพย์สินจะเป็นธรรม

หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัการประเมินราคาทรัพยสิ์นก่อนท่ีจะท าการเวนคืน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกลไกหลกัของ
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะราคาของทรัพยสิ์นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2.3)  การสร้างโครงสร้างด้านข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าให้การวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นขาดขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจ 

2.4)  ระบบการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ  
3) แนวทางการก าหนดราคายติุธรรมในการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 
ผูว้ิจยัได้ท ายกตวัอย่างการก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 

กรณีศึกษา: การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ)่ โดยใชก้ารประเมิน
ราคาวิธีเปรียบเทียบตลาด ดงัน้ี 

ก าหนดให้ท่ีดินแปลงกรณีตวัอย่างมีขนาด 1 ไร่ หรือเท่ากบั 400 ตารางวา ตั้งอยู่ติดกบั
ถนนท่ีมีการขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ)่  

ผลการส ารวจข้อมูลของท่ีดินท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับท่ีดินแปลงกรณีตัวอย่างใน
บริเวณโดยรอบ สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 1 

ผลการก าหนดราคายุ ติธรรมส าหรับการเวนคืน ท่ี ดินของภาครัฐ กรณีศึกษา 
การเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) โดยใช้การประเมินราคาวิธี
เปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Quality Score: WQS) ได้
เท่ากบั 6,428 บาทต่อตารางวา (ตารางท่ี 2) 

จากตารางท่ี 2  ผลการก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืน ท่ีดินของภาครัฐ 
กรณีศึกษาการเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ)่ โดยใชก้ารประเมิน
ราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดด้วยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Quality Score: 
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WQS) พบว่าราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินเพื่อขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสาย 
เล่ียงเมือง-โคกไผ่) โดยใชก้ารประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วง
น ้ าหนัก เท่ากับ 6,428 บาทต่อตารางวา ในขณะท่ีจากการสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลางค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดิน พบวา่ภาครัฐมีการจ่ายค่าเวนคืนท่ีดิน
เพื่อขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) อยู่ท่ี 3,400 – 4,200 บาทต่อตารางวา 
จะเห็นไดว้า่การจ่ายค่าเวนคืนท่ีดินของภาครัฐต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนซ่ึงสะทอ้น
ไดจ้ากการประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนกัถึงร้อยละ 35 
– 47 แสดงให้เห็นว่าเงินชดเชยค่าเวนคืนท่ีดินท่ีภาครัฐจ่ายให้กับประชาชนผูถู้กเวนคืนท่ีดิน  
มีจ านวนน้อยและไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผูถู้กเวนคืนท่ีดิน ท าให้ประชาชนผูถู้กเวนคืนท่ีดิน
ไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากเงินชดเชยท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการหาท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีท า กินแห่งใหม่
ท่ีมีคุณลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัท่ีดินท่ีถูกรัฐเวนคืนไป 
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5.  อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ 
1) การขาดการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแยง้  

ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนในอดีตท่ีผ่านมา สอดคล้องกับงานวิจัยของวชัรินทร์ ศรีชุมพร (2552)  
ท่ีพบว่าการผลกัดันโครงการของภาครัฐท่ีไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของประชาชน ย่อมน าไปสู่ความขัดแยง้ระหว่างรัฐและประชาชน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของปริสา สมภมิตร (2546) ท่ีพบว่าสาเหตุของปัญหาความขดัแยง้ของชุมชนแหลมฉบงั 
อนัเน่ืองมาจากนโยบายการเวนคืนท่ีดินของรัฐมาจากการก าหนดนโยบายการบงัคบัเวนคืนของรัฐ
ในรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบติัแบบบนลงล่าง การใชก้ฎหมายและอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ การไม่
ส ารวจขอ้มูลอยา่งรอบคอบ และการไม่มีส่วรร่วมของประชาชนในการเวนคืนท่ีดิน 

2) การขาดการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์เป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้ง  
ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนในอดีตท่ีผ่านมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทยา ปัญจมาตย ์(2546) ท่ีพบวา่
สาเหตุของปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการจดัการพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแกง้กะอาม เกิดจากการรับรู้และ
ทศันคติ รวมถึงความรู้และทกัษะของเจา้หน้าท่ีรัฐในการท างานร่วมกบัประชาชน โดยเฉพาะดา้น
กฎหมายและนโยบายการจดัการป่า  

3) ความเป็นอยู่ของประชาชนหลังการเวนคืนเป็นสาเหตุหน่ึงของความขัดแย้ง 
ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนในอดีตท่ีผ่านมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรการ เทพวลัย ์(2548) ท่ีพบว่า
สภาพท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และรายได ้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  

4) การจ่ายเงินค่าชดเชยการเวนคืนท่ีดินท่ีไม่ยุติธรรมเป็นสาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้
ท่ีเกิดขึ้นจากการเวนคืนในอดีตท่ีผ่านมา สอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี ตันเสรีสกุล (2541)  
ท่ีพบว่าสาเหตุความขดัแยง้ของปัญหาการถือครองท่ีดินสาธารณประโยชน์ของราษฎรในโครงการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เกิดจากการขาดหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายให้กบั
ประชาชน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเกียรติ การะเวกพนัธุ์ (2543) ท่ีพบว่ารัฐบาลไม่ได้
ท าการส ารวจถึงผลกระทบจากการด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน น าไปสู่การชุมชนเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เช่น การเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 

5) การประเมินราคาทรัพยสิ์นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคาเวนคืนของภาครัฐ 
เน่ืองจากสามารถสะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สิน สอดคล้องกับไพโรจน์ ซึงศิลป์ (2538)  
ท่ีกล่าวว่าหลกัการประเมินราคา ประกอบด้วย หลกัอุปสงค์และอุปทาน หลกัการเปล่ียนแปลง 
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หลักการทดแทน หลักการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด หลักความพอดี หลักการคาดคะเน 
หลกัการพฒันาท่ีดินมากไปหรือนอ้ยไป หลกัการแข่งขนั หลกัความสมดุล หลกัการมีส่วนช่วยเหลือ
เก้ือกูล หลกัความสอดคลอ้ง และหลกัผลกระทบภายนอก โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ขึ้นอยู่
กบัลกัษณะของทรัพยสิ์นตลอดจนขอ้มูลหลกัฐานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมินราคาแต่ละวิธี 

6) จากตารางท่ี 2 ผลการก าหนดราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินของภาครัฐ 
กรณีศึกษาการเวนคืนขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ)่ โดยใชก้ารประเมิน
ราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดด้วยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Quality Score: 
WQS) พบว่าราคายุติธรรมส าหรับการเวนคืนท่ีดินเพื่อขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสาย 
เล่ียงเมือง-โคกไผ่) โดยใชก้ารประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วง
น ้ าหนัก เท่ากับ 6,428 บาทต่อตารางวา ในขณะท่ีจากการสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลางค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดิน พบวา่ภาครัฐมีการจ่ายค่าเวนคืนท่ีดิน
เพื่อขยายช่องทางจราจรช่วงท่ี 2 (ถนนสายเล่ียงเมือง-โคกไผ่) อยู่ท่ี 3,400 – 4,200 บาทต่อตารางวา 
จะเห็นไดว้า่การจ่ายค่าเวนคืนท่ีดินของภาครัฐต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนซ่ึงสะทอ้น
ไดจ้ากการประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาดดว้ยการเฉล่ียเชิงคุณภาพแบบถ่วงน ้าหนกัถึงร้อยละ 35 
– 47 แสดงให้เห็นว่าเงินชดเชยค่าเวนคืนท่ีดินท่ีภาครัฐจ่ายให้กับประชาชนผูถู้กเวนคืนท่ีดิน  
มีจ านวนน้อยและไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผูถู้กเวนคืนท่ีดิน ท าให้ประชาชนผูถู้ กเวนคืนท่ีดิน
ไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากเงินชดเชยท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการหาท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีท ากินแห่งใหม่
ท่ีมีคุณลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัท่ีดินท่ีถูกรัฐเวนคืนไป 

 

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

แนวทางการก าหนดราคายุติธรรมในการเวนคืน ท่ีดินของภาครัฐเพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมต่อทั้งภาครัฐและประชาชนท่ีถูกเวนคืนท่ีดินมีดงัน้ี 

1) การประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีถูกเวนคืนโดยใช้การประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบ
ตลาด เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีถูกเวนคืน 
ซ่ึงพิจารณาปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลกบัราคาทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ การใชป้ระโยชน์ 
ท าเลท่ีตั้ง การคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้จ ากดั 
ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายผงัเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นตน้ ตลอดจนการพฒันาพื้นท่ีและ
แนวโนม้ความเจริญเติบโตของพื้นท่ีในอนาคต นอกจากน้ี ยงัควรท าการประเมินค่าทดแทนในส่วน
ท่ีเป็นคุณค่าทางดา้นจิตใจและผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดว้ย เพราะประชาชน

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-FAR-Area-Ratio-10775
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เป็นผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการเวนคืน การก าหนดราคาบุตะรรมในการเวนคืนท่ีดินของ
ภาครัฐจึงควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีถูกเวนคืนท่ีดินท่ีควรไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ 
ในทรัพยสิ์นของตนอยา่งเป็นธรรมท่ีสุด  

2) ราคาซ้ือขายกันตามปกติในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ เวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคหน่ึง เป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้การก าหนดราคา 
ค่าทดแทนให้กบัประชาชนอย่างเป็นธรรม ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งหาขอ้สรุปเพื่อให้ไดข้อ้ยุติว่าราคา
ประเภทใดบ้างถือเสมือนว่าหรือให้ถือว่า เป็นราคาซ้ือขายกันตามปกติในท้องตลาดได้  
หากไม่สามารถแสวงหาราคาดงักล่าวจะตอ้งมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะด าเนินการให้ไดท้ราบถึงราคา 
ท่ีเสมือนว่าหรือให้ถือว่าเป็นราคาซ้ือขายกันตามปกติในทอ้งตลาด การก าหนดราคาค่าทดแทน 
ใหเ้กิดความเป็นธรรมมากท่ีสุดจึงสมควรด าเนินการดงัน้ี 

2.1) กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาซ้ือขายกันตามปกติในท้องตลาดได้ เห็นควร
ก าหนดราคาค่าทดแทนยุติธรรมโดยค านึงถึงราคาในขอ้ใดขอ้หน่ึงดังน้ีและให้ถือเสมือนว่าเป็น
ราคาซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ราคาท่ีหน่วยงานอ่ืนของรัฐไดจ่้ายค่าทดแทนไวแ้ลว้
บริเวณใกลเ้คียง ราคาท่ีมีการจดทะเบียนจ านองกบัสถาบนัการเงิน หรือราคาท่ีมีการจดทะเบียน 
ขายฝาก  

2.2) หากไม่สามารถแสวงหาราคาซ้ือขายกันตามปกติในท้องตลาดได้และ 
ไม่ปรากฎขอ้เท็จจริงว่ามีราคาประเภทใดประเภทหน่ึงตามขอ้ 2.1) ใหส้รรหาราคาโดยวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ การสรรหาราคาโดยวิธีการค านวณยอ้นกลับ เม่ือทราบราคาซ้ือขายท่ีดินประเภทหน่ึง  
ก็สามารถหาราคาท่ีดินอีกประเภทหน่ึงได้ โดยใช้อัตราส่วนราคาเปรียบเทียบระหว่างท่ีดิน  
เพื่อพาณิชยกรรมต่อท่ีอยูอ่าศยัต่อราคาท่ีวา่ง  

3) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนท่ีถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เขา้มามีส่วนร่วม 
ในการเสนอแนะ การด าเนินการ และรับผลประโยชน์จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ 

4) หน่วยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ อย่างชดัเจน 
ครบถว้น และทัว่ถึง เร่ืองส่ือสารให้ประชาชนทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัทางราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเวนคืน รวมถึงผลกระทบท่ีจะได้รับจากการเวนคืนทั้งผลกระทบเชิงบวกและ
ผลกระทบเชิงลบ 

5) หน่วยงานภาครัฐควรจดัท าฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีจะใชเ้ป็น
ฐานในการตดัสินใจในกระบวนการประเมินทรัพยสิ์นเพื่อการเวนคืนท่ีดินหรือการท านิติกรรม  
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น 
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แนวทางการพฒันาหมู่บ้านนวตัวถีิให้มีความเจริญแบบยั่งยืน  
กรณีศึกษาบ้านเจริญสุข อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ  

จังหวดับุรีรัมย์ 
 

คุณกร จริยะเดชาโชติ28 

 

บทคัดย่อ 
 

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ภายใตโ้ครงการไทยนิยม ย ัง่ยืน มุ่งขบัเคล่ือนประเทศให้
เป็นไปตามวิสัยทศัน์ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นการร่วมมือกนัด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อขบัเคล่ือนประเทศสู่ความยัง่ยนื ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจฐาน
รากให้เกิดรายได้กับชุมชน พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP สร้างกระแสท่องเท่ียวชุมชนบนอัต
ลกัษณ์ของชุมชน OTOP นวตัวิถี  

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมยป์ระกอบไปดว้ย  
หมู่บา้นเจริญสุข อยู่ในพื้นท่ีต าบลเจริญสุข ยงัคงมีจ านวนนกัท่องเท่ียวค่อนขา้งนอ้ย จึงจ าเป็นตอ้ง
คน้หาแนวทางการพฒันาการพฒันาโครงการท่ีเหมาะสมกับชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี มุ่ง
สร้างกลยุทธ์ท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว โดยเฉพาะใน
โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 จนถึง
ปัจจุบนั เดือนมิถุนายน นั้นพบว่า ยงัมีจ านวนยอดนกัท่องเท่ียว ยอดการจ าหน่ายสินคา้ และรายได้
จากการให้บริการไม่มากเท่าท่ีคาดหวงัเน่ืองจากสถานการณ์ จึงควรหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพให้
ชุมชน ให้ชุมชนสมามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียววิถีชุมชน ด้วยการหาแนวทางในการ
ด าเนินงานรวมไปถึงกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ชุมชนใหมี้รายไดเ้พิ่มขึ้นจากการขายสินคา้ และรายรับจากการท่องเท่ียวในชุมชน  

การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงการพฒันามาตรฐานการผลิต ขั้นตอนการ
ขอรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน การคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดมี้
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และ มีการสัมภาษณ์ใน

 
28นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 486 

 

เชิงลึกโดยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ และโซเชียลเน็ตเวร์ิคอ่ืน ๆ เพิ่มเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้ผูวิ้จยัท าการวิจยัไดท้นัก าหนด เน่ืองจากช่วงเวลาระหว่างด าเนินการศึกษาวิจยันั้นไดมี้
การแพร่กระจายของโรคระบาด เช้ือไวรัส โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ และ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมยมี์จ านวนผูติ้ดเช้ือเป็น
จ านวนมาก ท าใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

แมชุ้มชนจะมีทุนชุมชนท่ีพร้อม มีวฒันธรรมประเพณี มีสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน มีท่ีพกั
โฮมสเตย์ ผูน้ าชุมชนมีความสนใจและพร้อมด าเนินกิจกรรม แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรค อาทิ 
ระยะทางท่ีห่างไกลจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ท าให้เป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะ
ไม่เดินทางมาถึงบ้านเจริญสุขขาดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า OTOP ภายในอ าเภอ โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ชดัเจนรวมไปถึงการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบในแต่ละกิจกรรมยงัไม่
ชัดเจน เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกัน สรุปได้ว่า การท าให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดรั้บมาตฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน การก าหนดกลยุทธ์การตลาด การขับเคล่ือนตามแนวทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนชน 
สามารถก าหนดแนวทางและก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานในส่วนของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ได ้ดว้ยการการจดัโปรแกรมท่องเท่ียววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนไดเ้ลือกกลยุทธ์การจดั
โปรแกรมท่องเท่ียววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม เป็นอนัดับแรก โดยมีศูนยก์ารเรียนรู้การสาธิตอยู่
ทั้งหมด 3ท่ี 1.บา้นป้าส ารวย ศรีมะเริง จะท าการทอผา้ลายโมเดินท ์2. บา้นป้าศรี ถุนนอก จะท าการ
ทอผา้ ลายดัง่เดิม 3.บา้นป้าสิงห์ เอมโอษ จะท าการทอผา้ ลายดัง่เดิม โดยให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
สาธิตกิจกรรมการยอ้มผา้ดินภูเขาไฟ หรือ ผา้ภูอคันีตลอดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ของชุมชน ท่ี
ส าคัญคือชุมชนควรมีการจัดปฏิทินการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีชัดเจน รวมไปถึงการก าหนด
โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรม ราคา และปรับไดต้ามความตอ้งการของผู ้
เขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน ท าให้ชุมชนเป็นท่ีท่องเท่ียวเป็น Local Experience Tourism นกัท่องเท่ียว
และผูม้าเยีย่มเยอืน ไดมี้โอกาสท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน เท่ียวเหมือนเป็นคนทอ้งถ่ิน นอนในท่ีพกัเหมือนคนทอ้งถ่ิน กินเหมือนคนทอ้งถ่ิน ค่อยๆ 
พฒันาใหชุ้มชนกลายเป็นชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถี สร้างรายไดใ้หชุ้มชนจากการท่องเท่ียวโดยคนใน
ชุมชน 

 
ค าส าคัญ:      มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 487 

 

1. บทน า 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดกรอบแนวคิดดา้นการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั ท่ีเนน้การพฒันาภาคการผลิตและการบริการให้เกิดความยัง่ยืน ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีรายไดท่ี้ดีขึ้น รวมทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน มีแนวทาง
การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ประกอบกบัพนัธกิจของ
กระทรวงมหาดไทย ขอ้ 4 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ
กรมการพฒันาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
และพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่คง มีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและ
ความเขม้แขง็ของชุมชน  

คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000 ลา้นบาท โดยมีแนว
ทางการจดัท า 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) พฒันาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดบัสวสัดิการ ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจา้งงาน 2) พฒันาเชิงพื้นท่ีผ่านกระบวนการประชาคม การ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการพฒันาอาชีพและสร้างรายไดใ้นชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ิน 3) ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่กบัการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้ทางการเกษตร และส่งเสริม
การตลาดสมยัใหม่ ดงันั้น โอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้ชุมชนตามแนวทาง
ดงักล่าว จ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันาเชิงพื้นท่ี ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ชุมชนเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนวิส าหกิจชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแต่ละทอ้งถ่ิน 

รัฐบาลชุดปัจจุบนั มีนโยบายลดความเหล่ือมล ้าของสังคมท่ีมุ่งเน้นการสร้างรายไดแ้ละ
ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการกับ
ภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานโครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ท่ี เ ร่ิมตั้ งแต่ปี  2544 ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) เป็นผูข้บัเคล่ือน และมอบหมายให้กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี โดยร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 
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สนบัสนุน ส่งเสริม ยกระดบัผลิตภณัฑ ์พฒันาช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อใหข้ายได ้การมุ่ง
ปรับตวัให้เกิดการคา้แบบสากลส่งผลให้เกิดปัญหาต่อผูป้ระกอบการในชุมชน เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
ของชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานตามท่ีก าหนดท าให้ไม่สามารถออกไปแข่งขนัในระดบัสากลได ้
ไม่เกิดการกระจายรายไดอ้ยา่งแทจ้ริง ท าใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไม่เห็นผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร
จะเป็นกอปรกบั รายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีเป็นรายไดห้ลกัของประเทศตกอยูใ่นกลุ่มทุนภาคเอกชน 
ท่ีมีความพร้อมในการรับรองกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ ส่งผลให้รายได ้เม็ดเงินจากนกัท่องเท่ียว
ลงไปไม่ถึงชุมชน จากขอ้มูลจากแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560-2564 ระบุว่า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเกิดการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น ติดอนัดบั 11 ของโลกบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจ การท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย  

ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ภายใตโ้ครงการไทยนิยม ย ัง่ยืน มุ่งขบัเคล่ือนประเทศให้
เป็นไปตามวิสัยทศัน์ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นการร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือนประเทศทุกทิศทาง ทุก
ระดับ ด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อขับเคล่ือน
ประเทศสู่ความยัง่ยืน ด้วยการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พฒันาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างกระแสท่องเท่ียวชุมชนบนอัตลักษณ์ของชุมชน OTOP นวตัวิถี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง เป้าหมายพฒันา 3,273 ชุมชนท่องเท่ียว 
ให้มีการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวชุมชนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริ ม
พฒันาศกัยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจา้งงาน รวมไปถึงการพฒันาพื้นท่ีผ่านกระบวนการ
ประชาคม สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน รวมทั้งมีการปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด
สมยัใหม่  

จากการน าเสนอผลความส าเร็จในการด าเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ย ัง่ยืน “ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี” ของนายนิสิต จนัทร์สมวงศ์ อธิบดี
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องมฆัวานรังสรรค ์สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เม่ือ
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

ดว้ยจงัหวดับุรีรัมยมี์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี จ านวน 98 หมู่บา้น จาก 23 อ าเภอแต่
ละหมู่บ้านต่างมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประจ าท้องถ่ิน รวมถึงมีสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่า 30 
ผลิตภณัฑ์ต่อชุมชน ท าให้เกิดการแข่งขนักนัระหว่างหมู่บา้นท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการฯ อ าเภอ เฉลิม
พระเกียรติ แมจ้ะมีทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาคือเม่ือลูกคา้
ซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้มีการกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้านอ้ยบางคร้ังก็ไม่มี ผูเ้ขียนจึงคิดวา่ควรท่ี
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จะมาดูว่า มีกระบวนการผลิตสินคา้อย่างไร ไดม้าตฐานการผลิตไหม ขั้นตอนท่ีไดม้าซ่ึงการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด าเนินการอย่างไร กรมพฒันาชุมชนได้ใส่ใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
หรือไม่ และวิธีการแกไ้ขปัญหา จึงน ามาสู่การ การผลิตผลิตภณัฑใ์หโ้ดนใจผูซ้ื้อ ใหมี้ความน่าสนใจ 
ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ ์สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  โดยเฉพาะในโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี การด าเนินงานตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 นั้น พบว่า ยงัมีจ านวนยอดจ าหน่ายสินคา้ และ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการนอ้ยมาก อาจดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะทางท่ีอยูไ่กลจากกรุงเทพมหานคร มาก
ถึง 219 กิโลเมตร ดว้ยสาเหตุทางโรคติดต่อ COVID-19 ท่ีขณะน้ีก าลงัแพร่ระบาด หรือดว้ยสาเหตุ
ทางเศรษฐกิจ ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางไดส้ะดวกเน่ืองจากสถาณการณ์ COVID-19  ดงันั้น 
จ าเป็นตอ้งเพิ่มช่องทางรายไดท้างการตลาด โดยขายสินคา้ท่ีอยูใ่นชุมชน ท่ีมาจากการท่องเท่ียว โดย
ใชภู้มิปัญญา อตัลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็น อตัลกัษณ์ รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค ์เปล่ียนเป็นรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เป็นชุมชนท่องเท่ียว ท่ีเป็นเจา้บา้นท่ีดี ช่วยกนัคิด ท าและ
มีจิตบริการ ทั้งยงัสามารถคงคุณค่าของวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดโ้ดยไม่สูญหาย มีวิถีชุมชนท่ีมีเสน่ห์ 
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศยั วฒันธรรม ภาษา อาชีพ ความเช่ือ และศิลปะพื้นถ่ิน อีก
ทั้งยงัเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสัความเป็นเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน ใชจ่้ายในชุมชนในทุก
กิจกรรม เกิดการกระจายรายได ้ท าให้ชุมชนมีความสุข มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ทั้งยงัเกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มศกัยภาพให้ชุมชนดว้ยการหากลยุทธ์การตลาด ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแนว
ทางการด าเนินงานของชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการขายสินคา้ และรายรับจากการท่องเท่ียวใน
ชุมชน เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัสรรงบประมาณ การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืนกรณีศึกษา: บา้น
เจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ ดว้ยการ พฒันามาตรฐานการผลิต ขั้นตอนการขอ
รับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑชุ์มชน เพื่อไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มสร้างรายได้
ใหก้บัชุมชน 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

       ผูว้ิจยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และ มีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูวิ้จยัได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ค าแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ า กลุ่มองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 14 ราย จ านวน 2 กลุ่มตวัอยา่ง 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนด กฎเกณฑ์ 
เก่ียวกบัค าถามและล าดบัขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล้่วงหนา้ เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry)และผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
ตวัแทนขา้ราชการ จ านวน 5 คน  กลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 4 คน   ตวัแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน 
จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 14 คน ดว้ยช่วงเวลาระหว่างด าเนินการศึกษาวิจยันั้นไดมี้การแพร่กระจาย
ของโรคระบาด เช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็ไดรั้บ
ผลกระทบ และ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์มีจ านวนผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนมาก ท าให้การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ ตอ้งมีการเวน้ระยะห่างทางสังคมซ่ึงเป็นการรณรงค์จาก
ภาครัฐ และ นโยบายของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ NIDA ในการขอความร่วมมือ ไม่ให้
นักศึกษาเขา้ไปท าการเก็บขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ในเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคระบาด โดยมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการดาเนินการเพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบถึงแนวทางการพัฒนา
หมู่บา้นนวติัวิถีใหมี้ความเจริญแบบยัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี  
 

3.1 ผู้ให้ข้อมูล  
ผูใ้ห้ขอ้มูล ในการศึกษาแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน ใน

เขตต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ์คือ ผูท่ี้มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นในเขตต าบล 
เจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซ่ึงผูว้ิจัยจะเป็นผูเ้ลือกผูใ้ห้ข้อมูล โดยแบบเจาะจง 
(Purposive Selection)  โดยผูใ้หข้อ้มูลมีดงัน้ี  

1)  ตวัแทนขา้ราชการ จ านวน 5 คน 
2)  กลุ่มผูน้ าชุมชน      จ านวน 4 คน  
3) ตวัแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 14 คน ซ่ึงมีทะเบียนบา้น 

และ พกัอาศยัอยูจ่ริงในเขตต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์
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3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบ

ยัง่ยนื จากผูใ้หข้อ้มูล ผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
1)  ผูวิ้จยัติดต่อประสานงานกบัผูใ้ห้ขอ้มูลในพื้นท่ีเขตต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติจงัหวดั บุรีรัมย ์ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งมีช่ือในทะเบียนบา้น และ อาศยัอยู่จริงในปัจจุบนัเพื่อท า  
การนดัหมายวนั เวลา และ สถานท่ีในการ สัมภาษณ์ และ ใหข้อ้มูลดว้ยความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่จริง
โดยเป็นประชาชนในพื้นท่ี ท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  

2)  ประสานงานกับผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละท่าน เพื่อท าการนัดหมาย วนั เวลา และ 
สถานท่ีในการสัมภาษณ์ หรือ แจ้งเม่ือถึงวนัและเวลาท่ีก าหนดอาจต้องใช้การสัมภาษณ์ทาง
โทรศพัทเ์ป็นช่องทางในการสัมภาษณ์ในช่วงโรคระบาด โควิด-19  

3)  เม่ือถึงวนัเวลาท่ีก าหนดผูว้ิจยัท าการแนะน าตวัเอง พร้อมทั้งอธิบายขอบเขตและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทราบก่อนท่ีจะเร่ิมท าการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตใช้
เคร่ืองบนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านประมาณ 1 
ชัว่โมง หรือ ใชส้ัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์ป็นทางออกในการทาการวิจยัในช่วงโรคระบาด โควิด-19  

4)  ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูวิ้จยับนัทึกขอ้มูลโดยใช้วิธีการจดบนัทึก พร้อมทั้งการ 
บนัทึกเสียง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเก็บรายละเอียดของขอ้มูลไดม้ากขึ้น ท าใหก้ารสนทนาเป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ และสามารถท่ีจะสังเกตดูอากปักิริยาของผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

5)  ก่อนเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัทาการตรวจสอบประเด็นส าคญัต่างๆ ในการ 
สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยจะแจ้งให้ผูใ้ห้ข้อมูลทราบว่า กรณีพบใน
ภายหลงัว่ามีบางประเด็นท่ีตอ้งการ ขอ้มูลเพิ่มเติมผูวิ้จยัจะขอท าการสัมภาษณ์ผ่านโทรศพัท์หรือ
ช่องทางอ่ืนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์สะดวก  

6)  ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลทั้ งหมดให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เพื่อน าไป
วิเคราะห์และเขียนรายงานสรุปผลต่อไป  

 
3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นมีลกัษณะเป็นการกระท าท่ีไม่อาจแยกออกจาก

ขั้นการเก็บ รวบรวมขอ้มูลได้อย่างชัดเจนเหมือนกับการวิจยัเชิงปริมาณ กล่าวคือ การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพจะกระท าทั้งระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(นราธิป ศรีราม, 2559) ดงันั้น ระหว่างท่ีผูวิ้จยัดาเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก็จะ
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ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกนัดว้ย นอกจากน้ีเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูจิ้จยัก็จะ 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์อีกคร้ังหน่ึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี  

1)  รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เพื่อ
ท าใหข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นสภาพท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์  

2)   สร้างบทสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยง ขอ้สรุปชัว่คราวท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัแลว้เขา้ดว้ยกนั  

3)  น าขอ้สรุปท่ีไดม้าเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัส าหรับ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ผูวิ้จยั
จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลเอกสาร
ต่างๆ มาวิเคราะห์พรรณนา และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร
เหล่าน้ีมาใช้เพื่อตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก การเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะช่วย
สร้างความน่าเช่ือถือและท าใหก้ารตีความมีความละเอียด ยิง่ขึ้น  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผูว้ิจยัได้ทาการศึกษาแนวคิด และ ทฤษฎี แนวทางการพฒันาโครงการชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวตัวิถี ในเขตต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฒันามาตรฐานการผลิตขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑชุ์มชนและก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ผลจากการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

 
4.1  อภิปรายผล 
จากการศึกษาการพฒันามาตรฐานการผลิตขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์

ชุมชนและก าหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ ปัญหาและอุปสรรคดา้น
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ตลอดจนแนวทางสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐในการแนะนาหรือให้ขอ้มูลกบัประชาชนต่อการใช ้ประโยชน์จากเมืองอจัฉริยะ ผู ้
ศึกษาคน้ควา้อิสระสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  
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4.1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการเป็นโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ในพื้นท่ีมีความรู้ความ

เขา้ใจในการเป็นโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ดงัต่อไปน้ี  
สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยผูน้ าชุมชน 

ผู ้ประกอบการโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านท าอาหาร กลุ่มทอผ้าภูอัคนี  และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ OTOP สรุปไดว้่า ชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจในฐานะท่ีเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้หข้อ้มูล แบ่งความเขา้ใจเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหาร และ
ระดับผูด้  าเนินโครงการในชุมชน พบว่า ในระดับผูบ้ริหารตั้งแต่ส่วนราชการระดับจงัหวดั และ
อ าเภอ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในแนวทางและวตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี เท่าท่ีควร ทราบเพียงวา่เป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชนจากการส่งเสริม
การท่องเท่ียว บวกกบัการขายสินคา้ OTOP ของชุมชน รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัจงัหวดัของส านกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดับุรีรัมยเ์อง ก็ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้เกิด
การเช่ือมโยง สนับสนุนในระดับพื้นท่ี ขาดการประสานงานในระดับพื้นท่ี ซึงขัดกับหลักการ
บริหารราชการ ผูบ้ริหารระดบัจงัหวดัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั มองเพียงการท างานของ
ตน ซ่ึงเพียงใหเ้กิดผลส าเร็จในการด าเนินโครงการนั้นควรมีการสร้างเครือข่าย Connection ระหวา่ง
ส่วนราชการ ผูป้ระกอบ โรงแรม ท่ีพกั เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายเป็นท่ีรู้จกัชูความเป็น นวตัวิถีให้
นกัท่องเท่ียวไดท้ราบและเดินทางไปมากกวา่น้ี สะทอ้นไดจ้ากขอ้ความของผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  
 4.1.1.1  ระดับผูบ้ริหาร รู้ยงัไม่มาก รู้แค่จากท่ีไปประชุมบางส่วน ตามความ
เขา้ใจ เป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพื้นถ่ินของเราเอง เนน้ลกัษณะการใชชี้วิตของคนในชุมชน
วา่เป็นแบบไหน การท่องเท่ียวก็จะเป็นแบบนั้น  

 4.1.1.2  ระดับผูด้  าเนินโครงการในชุมชน เป็นการท่องเท่ียวประเพณีของ
หมู่บา้นผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอให้นักท่องเท่ียวไดสิ้นคา้ และของฝากกลบัไป มนัไม่ใช่แค่การพาน า
เท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งเดียว เป็นการท่องเท่ียววิถีชีวิตดว้ย 

4.1.2  ผลการด าเนินงานของชุมชนในแต่ละดา้น 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ชุมชน มีความเห็นต่อผลการด าเนินงาน ในภาพรวมถือว่า

ส าเร็จในระดบัท่ีพึงพอใจ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี  
4.1.2.1   ด้านท่องเท่ียวโดยชุมชน มีโปรแกรมการท่องเท่ียว เพื่อดึงดูด

นกัท่องเท่ียว เป็นตวัเลือกให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจมาเท่ียวท่ีบา้นเจริญสุขสะทอ้นจากขอ้ความของ
ผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี “ควรจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว แบบต่างๆ และมีแผนท่ีท่องเท่ียว ใหม้ากเพิ่มขึ้น
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกหลายๆโปรแกรม”  
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4.1.2.2  ดา้นการผลิตสินคา้ OTOP ในปัจจุบนั กลุ่มผูป้ระกอบการ และผูผ้ลิต 
ใชท้รัพยากรและวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในพื้นถ่ิน อาทิ การท าผา้ยอ้มดินภูเขาไฟ เกิดจากการน าดินภูเขาไฟ 
“ภูพระองัคาร”  ท่ีดบัสนิทแลว้ในอ าเภอเฉลมพระเกียรติ หมกัยอ้ม จนกลายเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะตวั โดยคุณแม่ส ารวย ศรีมะเริง ประธานกลุ่มสตรี ทอผา้ไหม ผา้ฝ้าย 

ขั้นตอนการผลิตผา้ภูอคันี หรือผา้ยอ้มดินภูเขาไฟ โดยน าดินจากภูเขาไฟ(เขา
พระองัคาร)มาร่อนท าความสะอาด น ามาผสมกับน ้ าธรรมชาติเช่นน ้ าฝน หรือน ้ าท่ีใช้แช่เปลือก
ประดู่ กวนให้เขา้กนั น าเส้นไหมลงไปหมกัโคลน ประมาณ 4 ชัว่โมง แลว้น าเขา้มาบีบน ้ าให้พอ
หมาดๆ แลว้น าไปตม้ในน ้ าเปลือกประดู่ประมาณ 40 นาที เคี่ยวให้เส้นฝ้ายซึมซับน ้ าให้เต็มท่ี น ้ า
ประดู่จะเป็นตวัเช่ือมสีของดินกบัเส้นฝ้ายให้ทนทานมากขึ้น จากนั้นน ามาลา้งน ้ าเปล่าผ่ึงให้แห้ง 
แลว้จึงน าเขา้สู่กระบวนการทอผา้ต่อไป จะถือเป็นการผลิตสินคา้ชุมชน บนฐานทรัพยากรของ
ชุมชน แต่ยงัขาดการรับรองมาตรฐานสินคา้ ในส่วนของมาตฐานผลิตภณัฑชุ์มชน หรือการรับรอง
ดา้นอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้ห้
ขอ้มูล ดงัน้ี  

ส าหรับสินคา้ OTOP ส่วนท่ีเป็นอาหาร ไข่เคม็ภูเขาไฟ เราไดรั้บการรับรอง อย. 
ยอดการสั่งซ้ือมีต่อเน่ืองแต่จ านวนไม่มาก ในฤดูฝนจะประสบปัญหา เป็นช่วง Low Season ระบบ
การบริหารจดัการยงัไม่ดี  

4.1.2.3  ดา้นท่ีพกัโฮมสเตย ์ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการโฮมเสตยเ์ขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 17 หลงั ไดแ้ก่ บา้นเกษมสุขโฮมสเตย ์ชายน ้ า รีสอร์ท กมลสิทธ์ิ รีสอร์ท บา้นดินเมืองหิน    
รีสอร์ท และ ดอนงาม รีสอร์ท  มีความสะอาด ความสะดวก และความเป็นส่วนตวัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้พกั สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี 

ปัจจุบันมีท่ีพกัโฮมสเตย์ จ านวน 17 หลัง แบ่งออกเป็น 3 หลังท่ีผ่านเกณฑ์ 
ททท.และมี    14 หลงั ท่ีผา่นเกณฑร์ะดบัจงัหวดั ซ่ึงมีการวางระบบการจดัการดา้นอาหารตามความ
ตอ้งการของ ผูพ้กัว่าจะรับประทานอาหาร ณ ท่ีพกัโฮมสเตย ์หรือทานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ณ ศูนย์
แสดงสินคา้ ก็ใหแ้จง้กบัทาง โฮมสเตย ์ทราบไดเ้ลยจะไดจ้ดัใหต้รงกบัความตอ้งการ 

อุปสรรค ในการเขา้มาเท่ียวและเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัคือระยะทาง
ท่ีไกลจากอ าเภอนางรองประมาณ 15 กิโลเมตร  ระยะทางท่ีไกลจากอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงจะใกลแ้ต่ก็ไม่มีร้านอาหารและส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกมากนกั ราคาท่ีตั้ง
ไว ้350 บาท/คน ส าหรับห้องแอร์ และ 250 บาท/คน ส าหรับห้องพดัลม แต่ละโฮมสเตย ์มีบริการ
กาแฟสดใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั 
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4.1.3  ประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากโครงการ  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า โครงการประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการ และชุมชนยงัรับผลประโยชน์จากโครงการ โดยการน าพืชเศรษฐกิจชุมชน มาวางขาย ณ 
ศูนยแ์สดงสินคา้ ท าให้ชุมชนและชาวบา้นในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้ห้
ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมของโครงการประสบความส าเร็จ เพราะว่าชุมชนนั้นมีการขายสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑชุ์มชน และชาวบา้นในชุมชนน าพืชเศรษฐกิจชุมชน มาวางขาย ณ ศูนยแ์สดงสินคา้ ท าให้
ชุมชนและชาวบา้นในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น เง่ือนไขท่ีวา่ หากมีการบริหารจดัการแบบเดิม ไม่มีการ
ประเมินก่อนการด าเนินโครงการ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ในอนาคต หากมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินการต่อ ควรมีการประเมินขอ้ดี-ขอ้เสียของการด าเนินโครงการก่อน สะทอ้น
ไดจ้ากขอ้ความของผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

หากการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ไม่ติดตลาด ไม่มีการต่อ
ยอด ดงันั้น อย่างท่ีบอกคือ ตอ้งเลือกในท่ีๆท าง่าย ชุมชนสามารถด าเนินการเองต่อได ้พึ่งตนเองได ้
หากเป็น Rare Item อย่างบา้นเจริญสุข ก านนัก็ตอ้งพยายามรักษาความเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี ดว้ยการท าทุกอยา่ง และจะท าใหเ้หน่ือย ชาวบา้นยงัไม่รู้เร่ือง โครงการน้ีมนัโจทยย์ากแต่ท า
เหมือนง่าย เก็บประเด็นไม่ครบ ไม่มีการขจดัปัญหา อุปสรรค พฤติกรรมคนน่ีส าคญั คนตอ้งมีส่วน
ร่วม ให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์และตอ้งวิเคราะห์ตวัเองด้วย  ทุกวนัน้ีโครงการมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ สินคา้ OTOP ท่ีเกิดจากโครงการฯตามส่ือ Social media ไม่เห็นมีวางขายในตลาด 
ถา้จะขายใน Facebook มนัไม่ใช่ OTOP นวตัวิถี คือตอ้งการให้คนมาเท่ียวในชุมชน การขายของใน 
Facebook เท่ากบัวา่โครงการลม้เหลวแลว้ ยงัไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก เยาวชนในทอ้งถ่ิน ยงั
ไม่มีความรู้ในหมู่บา้น ไม่รู้ว่าสถานท่ีแต่ละแห่งมีประวติัความเป็นมาอย่างไร ซ่ึงพบว่าจากการจดั 
โครงการน้ี คนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่เคยรู้ประวติัความเป็นมามาก่อน เน่ืองจาก ไม่มีการเล่าสืบ
ต่อกันมา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง และประกอบกับสภาพสังคมเปล่ียน มีเทคโนโลยีเข้ามา 
เยาวชนจึงไม่มีความสนใจในพื้นท่ี มีกิจกรรมท าผ่าน Social ไม่มีการเล่านิทานปรัมปราเหมือน
สมยัก่อน ท่ีถือเป็นสืบทอดเร่ืองราวของหมู่บา้น เม่ือเขา้สู่ยุคปัจจุบนัจึงมีผูรู้้จ  ากดัเฉพาะกลุ่ม หาก
ผูใ้หญ่ สมหวงั ไม่เล่าให้นกัท่องเท่ียว กลุ่มติดตามงานให้ฟัง ชุมชนก็ไม่รู้เหมือนกนั ในชุมชนขาด
การเล่าเร่ืองราว ประวติัหมู่บา้น ให้เป็นท่ีสนใจ ไม่มีป้ายแนะน าประชาสัมพนัธ์ ในแต่ละจุด หรือ
การมี QR Code ให้ Scan เขา้ไปอ่านเร่ืองราวความเป็นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวไม่เหมือนชุมชน
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ควรมีป้าย นวตัวิถี หนา้บา้น หนา้สถานท่ีส าคญั หนา้ท่ีพกั หน้าสถานท่ีประกอบการ 
OTOP ท่ีร่วมโครงการ ขาดโปรแกรมการท่องเท่ียว และการเช่ือมโยงแต่ละกลุ่ม ควรมีการการ
จดัสรร แบ่งหนา้ท่ีควรรับผิดชอบท่ีชดัเจน มีการออกแบบการจดักิจกรรม แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 
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เช่น การยอ้มผา้ดินภูเขาไฟ การท ากิจกรรมให้เป็นกิจวตัรประจ าวนั การจดัจุดเรียนรู้การทอผา้ภู
อคันี ผูรั้บผิดชอบหลกั เม่ือมีคณะมาพกัก็จดัท าตามศูนยก์ารเรียนรู้ โดยมี 3 ศูนย ์ดว้ยกนั เป็นระบบ
และการเช่ือมโยง ท าทุกวนั สามารถดูได้ตลอด มีสถานท่ีชดัเจน ส าหรับผา้ทอภูอคันี  ชุมชนได้
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี  การประชาสัมพนัธ์ยงัน้อยไป 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในท่ีประชุมหมู่บา้นเพื่อดึงคนในหมู่บา้นให้เขา้ร่วมเป็นชุมชนท่องเท่ียวฯ 
เตม็รูปแบบ 

 
4.2  ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  

4.2.1  ความตอ้งการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ เป็นพี่เล้ียง 

ใหค้  าปรึกษา และใหก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นบรรจุภณัฑ ์สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้ห้
ขอ้มูล พบวา่  

ส่วนราชการตอ้งช่วยในการเป็นพี่เล้ียง เนน้การมีส่วนร่วมและท าให้ชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมจริงๆ แต่หากกลายเป็นแข่งขนักนัเพื่อเงิน ก็เท่ากบัเป็นการท าลายกนั ตอ้งเป็นพี่เล้ียง เป็นท่ี
ปรึกษา ส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์ ให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าน้ี พฒันาชุมชนสนบัสนุนดา้น
บรรจุภณัฑ์ สต๊ิกเกอร์ ช่วยด าเนินการขอ อย. การรับรองมาตรฐานต่างๆ สภาเกษตรกร ได้ร่วม
ผลกัดนัเพื่อให้ช่วยขายสินคา้ไดม้ากขึ้นและร่วมวางแผนพฒันาสินคา้ประเภทพืชเศรษฐกิจ น่าจะมี
การจดัท าปฏิทินท่องเท่ียวบา้นเจริญสุข 

4.2.2  เป้าหมายของชุมชนในการด าเนินโครงการ  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ชุมชน ควรมีความส าเร็จในการเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP 

นวตัวิถี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3-5 ปี และควรมีการแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ชดัเจนก่อน 
ทั้งน้ีควรมีการประชุมกันทุกเดือนก่อนมีการประชุมของหมู่บา้น สะทอ้นจากขอ้ความของผูใ้ห้
ขอ้มูล ดงัน้ี  

“มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการไม่มีเวลามานั่งคุยกันท าให้ขาดการ
วางแผน ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งภาระครอบครัว ควรมีการก าหนดวนัประชุมส าหรับการ
ด าเนินงานชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีท่ีชดัเจน ก าหนดเวลาด าเนินงานให้ชดัเจน มีการร่วมกบั
เกษตรจงัหวดับุรีรัมย ์พฒันาสายพนัธ์ข้าวท่ีปลูกกันในปัจจุบันเป็นขา้วภูเขา (GI) ไฟเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มราคาขา้วใหสู้งกวา่ขา้วสายพนัปรกติทอ้งตลาด โดยวางเป้าหมายไม่กิน 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่
ปี 2563-2568 
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4.2.3  การวางกลยทุธ์ทางการตลาด (8P)  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การวางกลยุทธ์ทางการตลาด (8P) ทั้ ง 8 ด้าน ดังน้ี ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการจัดโปรโมชั่น ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้าน
พนักงานขาย ดา้นข่าวสาร ดา้นพลงัการต่อรอง ซ่ึงทั้ง 8 ดา้นนั้น ชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้
ครบทุกดา้น ถึงแมว้า่ชุมชนจะมีผลิตภณัฑ ์OTOP ท่ีเกิดจากการร่วมโครงการฯ 5 ผลิตภณัฑ ์แต่ก็ยงั
ไม่สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน ราคาท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการตั้งไวโ้ดยค านึงตน้ทุน ก าไร โดยคิด
ราคาท่ีไม่แตกต่างจากทอ้งตลาด  

การจดัโปรโมชัน่มีเพียงบางผลิตภณัฑเ์ท่านั้น เน่ืองจากมียอดขายท่ีมากกวา่ผลิตภณัฑ์
รายอ่ืน มีการก าหนดราคาขายส่ง และขายปลีก อาทิ ไข่เคม็ภูเขไฟ 

ด้านบรรจุภณัฑ์ ได้รับการสนับสนุนต่อเน่ืองจากโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี จากกรมการพฒันาชุมชน อาทิ ผา้ทอภูอคันี และไข่เคม็ภูเขาไฟ ทั้งรายไดจ้ากการท่ีมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเขา้พกัโฮมสเตย ์หรือรวมไปถึงจ านวนการมาศึกษาดูงาน แต่ทั้งน้ี แรกเร่ิมโครงการนั้น 
ภาครัฐทุ่มเทงบประมาณไปกับการท าประชาสัมพนัธ์มากไปแต่ไม่ได้ประโยชน์ สะท้อนจาก
ขอ้ความของผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

งบลงกบัส่ือเยอะไป แต่ดนัไปลงกบัส่ือท่ีมนัไม่เวิร์คอีก ตอ้งมองวา่ถา้ทุ่มแลว้ตอ้งคุม้ 
มัน่ใจวา่ไดป้ระโยชน์แน่ (นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ)  

 
4.3  แนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการแนะน าหรือให้ข้อมูลกบัโครงการชุมชน

ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
การปรับปรุงแกไ้ขและวางแผนการด าเนินงาน  
ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่า ชุมชนควรมีการปรับปรุงแกไ้ขในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดว้ย

การให้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน การดึงอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ให้มีความ
ชดัเจนมากขึ้น มีการปรับปรุง สถานท่ีท่องเท่ียว อาหารใหน้กัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ ไดรั้บความ
สะดวกสบาย และไดรั้บความปลอดภยัจากการท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อให้บา้นเจริญสุขเป็นชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีท่ีเป็นตน้แบบให้แก่ชุมชนขา้งเคียง หรือในอ าเภอ สะทอ้นจากขอ้ความ
ของผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

1) ชุมชนตอ้งดึงเอกลกัษณ์ของตนออกมาให้ชดัเจน สร้างจุดขาย ซ่ึงตอ้งหาให้
เจอ และท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น ก็ปรับปรุงใหดี้ ปรับปรุงท่ีพกัใหส้ะอาด แยกเป็นสัดส่วน อาหารตามท่ีคนมา
เท่ียวตอ้งการ ถึงราคาแพง แต่เคา้ก็ยอมจ่าย ท่ีส าคญัมาเท่ียวตอ้งมีความสงบ (นายอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ)  
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2) ควรมีการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว และวางกฎระเบียบ  
3) รณรงคใ์หแ้ต่งกายดว้ยผา้ซ่ินตีนแดง(ผา้ภูอคันี) เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ประจ าถ่ิน 
4) การจดัท าป้ายแนะน าสถานท่ี แสดงประวติัความเป็นมา และป้ายบอกสถานท่ี 

รวมทั้งมีการสร้างเพจแนะน าการท่องเท่ียวบ้านเจริญสุข สร้างเร่ืองราว นิทานเพื่อถ่ายทอดให้
เยาวชนรุ่นหลงัทราบ 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 
ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในโครงการชุมชน

ท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีโดยเป็นการบรูณาการร่วมกนัทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน แมชุ้มชนจะมีทุน
ชุมชนท่ีพร้อม มีสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน มีท่ีพกั ผูน้ าชุมชนมีความสนใจและพร้อมด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีโครงการไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่แรกเร่ิม แต่ดว้ยปัญหาและอุปสรรคภายในบางประการ ท าให้มี
เพียงบางกลุ่มท่ียงัคงด าเนินกิจกรรมถึงทุกวนัน้ี บางกลุ่มหยุดชะงกัมิไดด้ าเนินการต่อ เม่ือพิจารณา
ถึงแนวทางการแกไ้ข ว่าจะท าอย่างไรให้ชุมชนมีรายไดด้ว้ยการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินชุมชน
ท่องเท่ียวฯ ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานในส่วนของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได ้ดงัน้ี  

1) การจดัโปรแกรมท่องเท่ียววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
2) สร้างเทรนดก์ารท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ผา่น social media  
3) Social Media และ Application สินคา้ OTOP  

โดยชุมชนไดเ้ลือกกลยุทธ์การจดัโปรแกรมท่องเท่ียววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม เป็นอนัดบั
แรก โดยเร่ิมจากการ ให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจท ายอ้มผา้จากดินภูเขาไฟ ได้จ่ายค่าสมคัรเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดรายการ โดยคิดค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม ท่ีพัก อาหาร และโปรแกรมอ่ืนๆท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจ โดยการยอ้มผา้จากดินภูเขาไฟ ของเจริญสุข จะสามารถเขา้ดูและทดลองยอ้มผา้ 

 
5.1  ข้อเสนอแนะส าหรับ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี  
5.1.1  ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการประชาสัมพนัธ์

โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี และหาเงินทุนหมุนเวียนส าหรับโครงการชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวตัวิถี และปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์
จากโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี โดยใชห้น่วยงานราชการในพื้นท่ี อาทิ เช่น องคก์าร
บริหารส่วนตาบล เป็นตน้ จะท าใหมี้การเขา้ถึงกลุ่มชุมชนไดง้่าย และ สามารถถ่ายทอดความรู้ความ
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เขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกนั
จนประสบผลส าเร็จ 

5.1.2 ควรจดัท าแผนงานส่งเสริมพฒันาด้านความรู้โครงการแบบบูรณาการ เสนอ
ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดัและภาคเอกชน ตวัแทนภาคประชาชน จดัตั้งทีมงานมาร่วมท าโครงการ
และประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี 

5.1.3 ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ในพื้นท่ีท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากภาครัฐสู่ประชาชนไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นท่ีไดท้ราบถึงสิทธิ
ประโยชน์อนัจะน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง และ ชุมชน ต่อยอดให้เกิดการพฒันาอย่าง
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย  

 
5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

5.2.1 ควรจดัตั้งบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบในพื้นท่ีลงพื้นท่ีให้ความรู้ความเขา้ใจกับ
ประชาชน ว่าดว้ยเร่ืองการพฒันาชุมชน และ การใชป้ระโยชน์ชุมชน โดยท างานโครงการร่วมกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์

5.2.2 ควรน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากนโยบาย” กรมพฒันาชุมชน” อบรมให้ทีมงาน
ท่ีมาร่วมกนัท าโครงการเขา้ใจเพื่อถ่ายทอดให้ชุมชน OTOP นวตัวิถี ไดรั้บทราบถึงประโยชน์ของ
โครงการ  

5.2.3 ควรช่วยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความรู้ใหก้ านนั, ผูใ้หญ่, ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นรวมไป
ถึงผูใ้ตส้ายการบงัคบั บญัชาให้เขา้ใจขอ้มูลและช่วยน าไปถ่ายทอดให้ประชาชนท่ีตนปกครองอยู่
ไดรั้บรู้ขอ้มูลและหนัมาสนใจ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
ชุมชนควรมีการจัดปฏิทินการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีชัดเจน รวมไปถึงการก า หนด

โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรม ราคา และปรับไดต้ามความตอ้งการของผู ้
เขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน  
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กชกร เอกาพันธ์29 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิต
และวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บ้านตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว 2) เพื่อศึกษา
ลกัษณะทุนทางวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 3) เพื่อ
ศึกษาการบริหารจดัการทุนทางวฒันธรรม บริบท ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม มีผลต่อการอยู่
รอดของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จงัหวดัสระแกว้ มีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ ผูน้ า ผูอ้าวุโส ชาติพนัธุ์เขมร การวิจยัคร้ังน้ีใช้
ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์
ขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษา น าเสนอการศึกษาโดยวิธีพรรณนา  
  ผลการศึกษา พบว่า ชาวเขมรบา้นตุ่นไดอ้พยพมาจากพระตะบอง และไดล้งหลกัปักฐานท่ี
บา้นตุ่นเพราะคิดว่าสถานท่ีแห่งน้ีจะตอ้งอุดมสมบูรณ์ จึงไดส้ร้างครอบครัวบริเวณโคกขี้ ตุ่น แห่งน้ี 
ส่วนชาวบา้นท่ีเหลือก็ไดเ้ดินทางติดตามเจา้พระยาอภยัภูเบศต่อไปถึงปราจีนบุรี ลกัษณะบา้นไม้
สองชั้น ใตถุ้นไม่สูงมากนกั การแต่งกายของชาวเขมรจะนิยมนุ่งโจงกระเบน การประกอบอาชีพท านา 
ดว้ยแรงงานคนและสัตว ์การวตัถุดิบปรุงอาหารตามแหล่งธรรมชาติ ภาษาใช้พูดกบัชาวเขมรดว้ย
กนัเอง ระบบเครือญาติมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั การคลอดบุตรกบัหมอต าแย่ มีการอยู่ไฟ 
การรับขวญัเด็กและเซ่นไหวผี้บรรพบุรุษ การอบรมเล้ียงดูบุตรโดยการเขา้ครูก าเนิด หัดสอนให้
ท างานและเรียนรู้แนวปฏิบติัตามพ่อแม่และเครือญาติ การแต่งงานภายในหมู่บา้น พิธีศพปฏิบติัตาม
พิธีไทยลาวอีสาน ฝังผีตายโหง 

เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมปัจจุบนั พบว่า เศรษฐกิจ ผลกัให้วิธี
ปฏิบติัของการประกอบอาชีพ ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั การหาวตัถุดิบปรุงอาหารเปล่ียนไป ทนัเท่าต่อ
เศรษฐกิจของสังคมอย่างต่อเน่ือง การติดต่อกบัคนนอกสังคมผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆประเพณี 

 
29นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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การศึกษา การแต่งงานกับคนนอกสังคม การติดต่อหน่วยงานอ่ืนๆท าให้ความสัมพนัธ์เครือญาติ
ลดลง การรับเอาภาษาและคนนอกสังคมเขา้มาในหมู่บา้น เพื่อปรับตวัด ารงอยู่ในสังคมโดยรอบ
อย่างมีความสุข การแพร่กระจายทางวฒันธรรม การเขา้ถึงส่ิงภายนอกไดอ้ย่างสะดวก บทบาทรัฐ
เพิ่มมากขึ้ น สร้างค่านิยมการศึกษา บทบาทพ่อแม่การอบรมเล้ียงดูบุตรน้อยลง การเข้าถึง
สาธารณสุขมากขึ้น การคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล การรับแนวคิดคติแบบเมือง ยดึความสะดวกสบาย
ด้วยเทคโนโลยี การแต่งกายตามสมัยนิยม พิธีศพเผ่าในเมรุวดั นิยมเผ่าผีตายโหง จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นความคิดและพฤติกรรม ส่งผลท าใหส่ิ้งต่างๆหายไปและปรับเปล่ียนไปจากเดิม  

ในดา้นการจดัการทุนทางวฒันธรรมพบว่าการรวมตวัของประชาชนในทอ้งถ่ินท าให้เกิด 
ท าใหเ้กิดพลงัของการรวมตวัชาติพนัธุ์ ขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆของรัฐร่วมกบัคนในทอ้งถ่ิน ในทาง
เศรษฐกิจมีเป้าหมายในการน าวฒันธรรมมาเป็นพื้นฐานในการต่อยอด สร้างให้เป็นชุมชนของการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีการวางแผนบริหารจดัการ โดยอาศยัวฒันธรรม 

 
ค าส าคัญ: ชาติพนัธุ์ การจดัการ ทุนทางวฒันธรรม การปรับเปล่ียน 
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1.  บทน า 
 

ท่ีมาและความส าคัญ 
ชาติพนัธุ์คือ กลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมร่วมกนั ในระยะแรกมนุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มี

ลักษณะคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่ เม่ือคนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ด้วยกัน ก็สามารถเข้าใจกัน และ
ประพฤติปฏิบติัต่อกันได้ โดยไม่มีความขดัแยง้เท่าใดนัก เม่ือ สังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น มีคนหลาย
ครอบครัวอาศัย อยู่ในบริเวณเดียวกัน การด าเนินวิถีชีวิตอาจแตกต่างกันบ้าง ความคิดอาจไม่
สอดคล้องกัน และปัญหาเร่ืองความขัดแยง้ก็คงจะตามมา ฉะนั้นเม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้ นก็
จ าเป็นตอ้งมี ระบบระเบียบมากขึ้นตอ้งมีการตกลงกันว่าอะไร ควรท าอะไรไม่ควรท า ขอ้ตกลง
เก่ียวกบัวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบติั และความคิดความเช่ือ จึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย ์และเรียกรวม ๆ 
วา่ "วฒันธรรม" กลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมร่วมกนัเรียกวา่ เป็นคนชาติพนัธุ์เดียวกนั 

มนุษยมี์ความหลากหลายทางเผ่าพนัธุ์ทั้งในระดบัโลก ทวีป แมก้ระทัง่ระดบัประเทศ ซ่ึง
ประเทศไทยก็ยงัพบถึงความหลากของเผา่พนัธุ์ ดงันั้นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีเฉพาะตนของแต่
ละชาติพนัธุ์เป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงการเป็นชนชาติพนัธุ์นั้น ซ่ึงวฒันธรรมเกิดจากการสะสมและ
การถ่ายทอดของคนจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง แต่วฒันธรรมก็ยอ่มมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แม้กระทั่งการอพยพโยกยา้ยถ่ินของกลุ่มคนด้วย
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจและความปลอดภยั เกิดจากความตอ้งการของมนุษยแ์ละการเคล่ือนท่ีของ
วฒันธรรมจึงได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอ่ืน อาจจะเป็นการแลกเปล่ียน หรือการผสมผสาน
วฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัตามความเจริญของโลกาภิวฒัน์ ดงันั้น วฒันธรรมจึงไม่สามารถอยู่คงท่ีเป็น
แบบแผนไดแ้ละเปล่ียนไปตามบริบทของสังคมอยา่งไม่หยดุน่ิง 

จากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีมรดกทางวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย โดยกระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของแต่ละชาติพนัธุ์ วฒันธรรมเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ ภาษา ศิลปะการแสดง อาหาร การแต่งกาย ความเช่ือ วิถีชีวิต และประเพณีต่าง ๆ เป็นตน้ ส่ิง
ต่าง ๆ ดังกล่าวคือทุนทางวฒันธรรม ซ่ึงมีความส าคญัมาก เพราะวฒันธรรมเป็นผลงานท่ีมนุษย์
ร่วมกนัสร้างขึ้น แลว้สั่งสม พฒันา เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเขา้ถึงความตอ้งการ และความจ าเป็นในวิถี
ชีวิตของบุคคล สังคม จนกลายเป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบนั 

ร่องรอยของชาติพนัธุ์เขมรในอรัญประเทศปรากฏอยู่ในอดีตคือปราสาทเขานอ้ยสีชมพูซ่ึง
พบจารึกอักษรปัลลวะเก่าแก่ท่ีสุด เท่าท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบัน และจากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดย้กทพัไปตีเขมร เช่นเดียวกบัสมยั
กรุงธนบุรี เจา้พระยาจกัรียกทพัไปตีเขมรในปี พ.ศ. 2324 แสดงว่าในพื้นท่ีของอ าเภออรัญประเทศ
ในอดีตเป็นเส้นทางผา่นของกองทพัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจา้พระยาจกัรี 
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ในอดีตจังหวดัสระแก้วเป็นเมืองหน้าด่านในการทางอพยพผ่านเส้นทางบ้านทัพเสด็จ       
ตาพระยา อรัญประเทศเขา้สู่เมืองปราจีนบุรี ชาวเขมรท่ีอพยพตามเจา้พระยาอภยัภูเบศร ไดต้ั้งถ่ิน
ฐานอาศยัอยูต่ามทางท่ีอพยพ เช่นท่ีอ าเภอตาพระยา อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ มีชาวเขมร
ตั้งถ่ินฐานอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ชาวบา้นทั้งหมดอพยพมาตั้งถ่ินฐานและเป็น
ชาติพนัธุ์เขมร ประชากรทั้งหมดอพยพมาจากปราจีนบุรี ชาวบา้นท่ีอยูใ่นหมู่บา้นตุ่นรู้จกับรรพบุรุษ
ของตนเป็นอย่างดี แมจ้ะอพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ชาวบา้นตุ่นก็ยงัคงด ารงชีวิต
เหมือนเม่ือคร้ังอยูใ่นประเทศเขมร ยงัคงพูดภาษาเขมร ปลูกบา้นเรือนตามลกัษณะแบบเขมร  

จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมรท่ี
ยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอาศยัในจงัหวดัสระแกว้ ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2449 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2564 
การศึกษาชีวิตและวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมรภายใตใ้นสังคมและวฒันธรรมใหม่ และการบริหาร
จดัการทุนทางวฒันธรรม ยงัมีนกัวิชาการท่ีด าเนินการศึกษาอย่างต่อเน่ืองไม่มากนกั และผูว้ิจยัไดมี้
ประสบการณ์เก่ียวกบัชาติพนัธุ์เขมรซ่ึงเป็นความรู้เชิงประจกัษ์ จึงได้ใช้การศึกษาน้ีเป็นการเก็บ
ความรู้ ชีวิตและวฒันธรรม ประเพณี และการปรับเปล่ียนของชาติพนัธุ์เขมร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชาติพนัธุ์เขมร วิชาการ ท่ีจะน าเสนอต่อสาธารณะต่อไป กระบวนการศึกษาน้ียงัประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสานเป็นแบบอยา่งของชาติพนัธุ์เขมรของบา้นตุ่นสืบต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บา้น
ตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

2) เพื่อศึกษาลกัษณะทุนทางวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ 

3) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการทุนทางวฒันธรรม บริบท ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
มีผลต่อการอยูร่อดของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
 

3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเร่ือง  การปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมชาติพันธุ์เขมร บ้านตุ่น อ าเภออรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัและความ
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เป็นมาของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการ
ปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาก 
พ.ศ. 2449 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2564 การวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษว์ฒันธรรมของ
ชาติพนัธุ์ในบริบทจงัหวดัสระแก้วต่อไป ในด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ก าหนดขั้นตอนการ
ท างาน ดงัน้ี 

ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร 
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
วิธีการในการเก็บขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของชีวิตและวฒันธรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชนชาติพนัธุ์

ยา้ยถ่ินมาอยูพ่ื้นท่ีใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ชาติพนัธุ์เขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ไดย้า้ย
ถ่ินฐานมาจากปราจีนบุรี กลุ่มชนกลุ่มน้อยหน่ึงในบริบทจงัหวดัสระแก้วท่ีมีวฒันธรรมเป็นของ
ตนเองและน่าสนใจศึกษา โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัของ
ชาวเขมรหมู่บา้นตุ่น อนัไม่ใช่ถ่ินเดิมหรือสังคมของชาวเขมรขนาดใหญ่ แต่เป็นบริบทของความ
หลากหลายทางสังคมกลุ่มอ่ืน ๆ ในจงัหวดัสระแกว้ อาจส่งผลท าให้รูปแบบวิถีชีวิตและวฒันธรรม
แบบเดิมชาวเขมรปรับเปล่ียนไป 

การศึกษาเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม โดยศึกษาอยา่งกวา้ง ๆ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาใหม้ากท่ีสุด เพื่อไปก าหนด
กรอบแนวคิดมาอธิบายการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม และเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นใน
การเก็บขอ้มูล 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยั  
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรในการเก็บขอ้มูลและเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบสุ่มเจาะจง  

สามารถให้ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาได้ จากนั้นผูวิ้จยัหาโอกาสไปพูดคุยระยะหน่ึง เพื่อวิเคราะห์หาว่า 
บุคคลใดท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัหรือเพิ่มเติมขอ้มูลในการเก็บขอ้มูล โดยใชเ้กณฑท่ี์ว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล
กลุ่มน้ี ตอ้งอยู่ในเหตุการณ์ สามารถล าดบัขั้นตอนและเวลาได ้อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ไดช้ดัเจน มี
การให้เหตุผลท่ีดี โดยจะใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็น
ตน้ไป และประชาชนชาติพนัธุ์เขมร 

พื้นท่ีศึกษาในการวิจยั 
ชาวเขมร บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้  
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4.  เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
 

1) แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดประเด็นสัมภาษณ์ไว้อย่างกวา้ง ๆ เพื่อใชส้ัมภาษณ์ใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ท าให้ด าเนินการถามอย่างเป็นขั้น ๆ ทั้งในด้านความเป็นมาและการ
ปรับเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมร โดยจะพูดคุยแลกเปล่ียนอย่างเป็น
ธรรมชาติและหากผูวิ้จยัสงสัยประเด็นใด จะสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมในล าดบัต่อไป เพื่อให้ขอ้มูล
บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2) ประเด็นในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
(1) ขอ้มูลส่วนตวั เพื่อใหท้ราบถึงความส าคญัของผูใ้หข้อ้มูล มีความเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

สามารถใหข้อ้มูลไดน่้าเช่ือถือหรือไม่ 
(2) ประวติัและความเป็นมาของชาวเขมรบา้นตุ่น 
(3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวเขมรกบักลุ่มสังคมอ่ืน ๆ 

 

5.  วิธีการในการเกบ็ข้อมูล 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั บทความวารสาร ซ่ึงคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต หอ้งสมุดต่าง ๆ เน้ือหา

ท่ีเรียบเรียงได ้ไดแ้ก่ แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ชาติพนัธุ์เขมรและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

การลงเกบ็ข้อมูล 
การน าหนังสือแนะน าตวัผูว้ิจยัอย่างเป็นทางการ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถึงผูใ้หญ่บา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากผูน้ าหมู่บา้นตุ่นในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล สัมภาษณ์ สนทนาและสังเกตการณ์ภายใน
หมู่บา้น 

วิธีการหาผู้ให้ข้อมูล 
การหาผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง โดยการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากคนกลุ่มแรกท่ียา้ย

มาอยู่บริเวณพื้นท่ีบา้นตุ่น เพื่อหาผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวิธีปฏิบติัของพิธีกรรม ความเช่ือ การแต่งกาย 
อาหาร ลกัษณะบา้นเรือน ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ ภาษาและเร่ืองอ่ืน ๆ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลตาม
การศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยเฉพาะขอ้มูล
เก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดส้ ารวจขอ้มูลกายภาพและสัมภาษณ์ผูน้ า เพื่อให้ไดข้อ้มูล
สภาพทัว่ไปของหมู่บา้น 
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การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง เพื่อให้เขา้ใจต่อจ าแนกขอ้มูล โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างอย่างเจาะลึก สัมภาษณ์ผูท่ี้เ ก่ียวขอ้งกบัวิธีปฏิบติัของพิธีกรรม ความเช่ือ การแต่งกาย 
อาหาร ลกัษณะบา้นเรือน ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ ภาษาและเร่ืองอ่ืน ๆ ตามแบบสัมภาษณ์
และเม่ือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือแบบสัมภาษณ์ จึงสัมภาษณ์เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนอีก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูล จดัขอ้มูลท่ีไดม้าใหเ้ป็น

ระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีตั้งไว ้เม่ือไดข้อ้มูลตามความตอ้งการแลว้ น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมรบา้นตุ่น เพื่ออธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎเกณฑแ์ละหลกัการท่ีไดว้างไวต้ามวตัถุประสงค ์ 

หลังจากท่ีเก็บได้แลว้ ผูว้ิจัยจ าแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ของวตัถุประสงค์และน าเสนอ
วิเคราะห์ผลโดยการพรรณนา 

  

6.  ผลการศึกษา 
 

ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของหมู่บ้านตุ่น 
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม 
บา้นตุ่น ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เป็นชุมชนชาว

ไทย เช้ือสายกมัพูชา บรรพบุรุษอพยพโยกยา้ยมา เม่ือประมาณ พ.ศ. 2449 สมยัเจา้พระยาอภยัภูเบศร
ไดพ้าบริวารยา้ยจากเมืองพระตะบอง ประเทศกมัพูชาในปัจจุบนั เดินทางกลบัสู่สยามประเทศ เพื่อ
เขา้สู่เมืองปราจีนบุรี มีชายชรา 9 คน ไดแ้ก่ นายเมียน นายสุข นายเจีย นายสายนายมงคล นายลุย 
นายหวาย นายมี และนายโอก ไดพ้ากนัแยกออกมาจากกลุ่มและตดัสินใจว่าจะไม่เดินทางต่อ เพราะ
พบพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก เรียกวา่โคกตุ่น จึงตดัสินใจตั้งรกรากอยูบ่ริเวณดงักล่าว ต่อมาเกิด
โรคอหิวาตกโรคระบาดผูค้นลม้ตายจ านวนมาก จึงอพยพยา้ยถ่ินมาอยู่ในหมู่บา้นตุ่น หมู่ท่ี 4 ใน
ปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 1  บา้นตุ่น ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
แหล่งท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นด่าน, 2564. 
 

สถานะที่ตั้งบ้านเรือน  
การตั้งบา้นเรือนของชาวบา้นตุ่น จะตั้งบา้นเรือนจะเรียงรายไปตามถนนภายในหมู่บา้นเป็น

แถวทอดยาวจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก จะสังเกตไดว้่าจ านวนครัวเรือนท่ีตั้งบริเวณพื้นท่ี
บา้นตุ่นจะมีการกระจุกตวัหนาแน่นและชิดกนัของหลงัคาเรือน 

สภาพภูมิอากาศ 
โดยลกัษณะทัว่ไปลกัษณะของดินฟ้าอากาศในหมู่บา้นตุ่น จะมีฤดูกาล 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 

ฤดูหนาว และฤดูฝน  
ฤดูร้อน (ร้อน ภาษาเขมร เรียกวา่ กระเดา) เร่ิมตน้แต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนกลางเดือน

พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป เฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีร้อนอบอา้วท่ีสุดใน
รอบปี 

ฤดูฝน (ฝน ภาษาเขมร เรียกวา่ เพียง) ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้สู่ประเทศไทย อากาศจะเร่ิมชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป  

  

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 513 

 

ฤดูหนาว (หนาว ภาษาเขมร เรียกว่า ระเงีย)  ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือน
กุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมรสุมลมตะวนัออกเฉียงเหนือ อากาศโดยทัว่ไปจะหนาวเยน็และแห้งแลง้ 
แต่เน่ืองจากไดรั้บกระแสลมจากทะเลท าใหไ้ม่หนาวจดัมากนกั แต่อากาศเยน็และมีหมอกในตอนเชา้ 

เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมภายในหมู่บา้นตุ่นเป็นคอนกรีตผา่นกลางหมู่บา้นมีบา้นเรือนตั้งอยู่ริมถนนทั้ง

สองฝ่ัง การเดินทางเขา้-ออกหมู่บา้น มีถนนติดต่อกบัหมู่บา้นไทยสามคัคี  
การบริการหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นท่ี 
บ้านตุ่นตั้งอยู่ในหมู่ 4 ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวดสระแก้ว อยู่ในการ

ปกครองของอ าเภออรัญประเทศ ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินโดยท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นด่าน มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบา้นด่าน พื้นท่ีบริการการศึกษาโรงเรียนบา้นด่าน 
โรงเรียนบา้นตุ่น โรงเรียนบา้นกุดม่วง และโรงเรียนบา้นไทยสามารถ พื้นท่ีบริการสาธารณสุขใน
ระดับต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นด่าน และในระดับอ าเภอโรงพยาบาลอรัญ
ประเทศ ถนนผา่นกลางหมู่บา้นในความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ 
 

ประวัติและความเป็นมาชาวเขมรบ้านตุ่น 
ประวัติการอพยพของชาวเขมรในอ าเภออรัญประเทศ 
ร่องรอยของชุมชนชาวเขมรในอรัญประเทศปรากฏอยูใ่นอดีตคือปราสาทเขานอ้ยสีชมพูซ่ึง

พบจารึกอักษรปัลลวะเก่าแก่ท่ีสุด เท่าท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบัน และจากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดย้กทพัไปตีเขมร เช่นเดียวกบัสมยั
กรุงธนบุรี เจา้พระยาจกัรียกทพัไปตีเขมรในปี พ.ศ. 2324 แสดงวา่ในอ าเภออรัญประเทศในอดีตเป็น
เส้นทางผ่านของกองทพัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจา้พระยาจกัรี จนกระทัง่ตอนปลายสมยั
พระบาทสมเด็จประจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รัชกาลท่ี 4) เกิดกรณีพิพาทระหวา่งประเทศฝร่ังเศส เป็นผล
ให้เขมรตอ้งตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ประเทศไทยจึงไดป้กครองมณฑลบูรพา (เสียมราฐ พระ
ตะบอง ศรีโสภณ) เท่านั้นต่อมาภายหลงัเกิดสงครามบูรพาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว (รัชการท่ี 5) ท าให้ประเทศไทยตอ้งศูนยเ์สียเสียมราฐ พระตะบอง มงคลบุรี เป็นผลให้ขนุ
นางไทยท่ีเป็นผูส้ าเร็จราชการปกครองเขมรในขณะนั้น  คือ เจา้พระยาอภยัภูเบศร (ชุ่ม อภยัวงศ)์ ได้
รวบรวมส าภาระ รวมทั้งบริวารชาวเขมรอพยพกลบัประเทศไทย (ศิริกมล สายสร้อย, ม.ป.ป., น. 2-3) 

ชาวเขมรท่ีอพยพตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ตั้ งถ่ินฐานอาศัยอยู่ตามทางท่ีอพยพ 
เจา้พระยาอภยัภูเบศรไดน้ าบรรดาช่างฝีมือชาวเขมรมาช่วยสร้างคฤหาสน์ของท่านท่ีปราจีนบุรี ใน
ปัจจุบนัคือโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร กลุ่มชนท่ีมีเช้ือสายเขมรแต่สัญชาติไทยในอ าเภออรัญ
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ประเทศตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่ท่ีหมู่บ้านตุ่น ต าบลบ้านด่าน และเป็นกลุ่มชาติพนัธ์เขมรในอรัญ
ประเทศท่ียงัคงมีวฒันธรรมประเพณีตามแบบเขมรไวไ้ดใ้นปัจจุบนั 

ความเป็นมาของชาวเขมรบ้านตุ่น 
เม่ือคร้ังท่ีชาวบา้นตุ่น อพยพมาจากพระตะบอง มาทางตาพระยา บา้นหนองบวัใต ้บา้นตุ่น 

จนกระทัง่ถึงปราจีนบุรีนั้น ระหว่างทางหากชาวบา้นเห็นว่าท่ีใด สถานท่ีใดเหมาะแก่การสร้าง
ครอบครัว ก็จะหยุดลงหลักปักฐานท่ีสถานท่ีแห่งนั้น เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของชาวบ้านตุ่น 
จ านวน 13 ครอบครัว เม่ือเดินทางมาถึงป่าละเมาะแห่งหน่ึง ซ่ึงมีตวัตุ่นอาศยัอยู่จ  านวนมาก และคิด
ว่าสถานท่ีแห่งน้ีจะตอ้งอุดมสมบูรณ์ จึงไดส้ร้างครอบครัวบริเวณโคกขี้ ตุ่น แห่งน้ี ส่วนชาวบา้นท่ี
เหลือก็ไดเ้ดินทางติดตามเจา้พระยาอภยัภูเบศต่อไปถึงปราจีนบุรี จากนั้นบา้นโคกขี้ ตุ่น ไดแ้ต่งตั้ง
หัวหน้าหมู่บา้นคนแรกโดยมีช่ือว่า ผูใ้หญ่เมียน และผูใ้หญ่บา้นคนต่อมาช่ือว่า ผูใ้หญ่มงคล เพื่อ
ปกครองและดูแลลูกบา้น แต่ต่อมาไดเ้กิดโรคอหิวาตกโรคระบาดอยา่งรุนแรง ท าใหผู้ใ้หญ่มงคลพา
ลูกบา้นอพยพมาท่ีบา้นตุ่นท่ีตั้งในปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ในเขตปกครองของต าบลบา้นด่าน อ าเภออรัญ
ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ (สุทศัน์ เฟ่ืองอารมณ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) 

ปัจจุบนับา้นตุ่นมีชาวบา้นอยูอ่าศยัประมาณ 140 หลงัคา ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากตน้ตระกูล 13 
ครอบครัวดังกล่าว และถึงแมว้่าชาวบา้นตุ่นจะอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่
ชาวบา้นตุ่นก็ยงัคงด ารงชีวิตเช่นเม่ือคร้ังอยู่ในประเทศเขมรชาวบา้นตุ่นยงัคงพูดภาษาเขมรปลูก
บา้นเรือนตามลกัษณะแบบเขมร มีวฒันธรรมประเพณีเหมือนเม่ือคร้ังยงัอยู่ท่ีเขมรและยงัคงยึด
อาชีพท านาตามบรรพบุรุษอาจจะมีการปรับเปล่ียนไปบา้งแต่ก็ยงัคงเป็นร่องรอยอารยธรรมเขมร
แบบชาวบา้น 

ผูใ้หญ่บ้านตุ่นยงัเล่าให้ฟังเก่ียวกับสเน่ห์ของชาวเขมรบ้านตุ่น ว่ามีด้วยกันทั้งหมด 4S 
ด้วยกัน เร่ิมจาก 1) Smile คือ เป็นเจ้าบา้นท่ียิ้มแยม้แจ่มใส สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ตั้งแต่พบกัน
เบ้ืองแรก และผูม้าเยอืน ไดส่้งรอยยิม้กลบัสู่ชุมชน เป็นหมู่บา้นศีล๕ คนในชุมชนนุ่งขาวห่มขาวเขา้
วดัปฏิบัติธรรมทุกวนัพระ มีความรักสามัคคีเสียสละ  2) Story คือ ชุมชนมีเร่ืองราว เร่ืองเล่า ท่ี
น่าสนใจ ชุมชนบา้นตุ่นมีอตัลกัษณ์ท่ีเป็นเสน่ห์ของชุมชนครบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นศาสนา ดา้นหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นวิถีไทย เน่ืองจากเป็นชุมชนแห่งเดียวของอ าเภออรัญประเทศท่ี
เป็นคนไทยเช้ือสายเขมร มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคือการส่ือภาษา และการแต่งกาย ยงัคงรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นเขมร มีศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบา้นคือมโหรีวงอาใยสายใยชุมชน ซ่ึงมีเน้ือร้อง
ท านอง ท่าร า และชุดท่ีสวมใส่ในการแสดงเป็นรูปแบบเขมร ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงของชุมชนไดแ้ก่เส่ือกก ไมก้วาดดอกหญา้ 3) Secret คือ สูตรลบัอาหารพื้นถ่ิน 
หรือวิธีการปรุงท่ีน่าสนใจ  แกงขา้วคัว่ เป็นอาหารพื้นถ่ินท่ีมีลกัษณะเหมือนแกงเลียง แต่ต่างกนัท่ี
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ใส่ขา้วคัว่เขา้ไปดว้ยท าให้เกิดกล่ินหอม และน าผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ซ่ึงเป็นผกัขึ้นตามธรรมชาติมา
ใส่รวมกบั และใส่เน้ือปลาหรือเน้ือสัตวอ่ื์น ๆ  ขา้วตม้น ้ าด่าง เป็นการน าขา้วเหนียวมาแช่กบัน ้ าด่าง
ทิ้งไวแ้ลว้น าไปน่ึง เคลด็ลบัท่ีส าคญัคือการท าน ้าด่างตอ้งเผาเปลือกไมห้รือเปลือกนุ่นแลว้ให้ด าแลว้
น าไปแช่น าทิ้งไวเ้ป็นเดือนแลว้น าน ้ าหลงัตกตะกอนซ่ึงมีสีขาวใสมาเก็บใส่ขวดไวเ้รียกว่าน ้ าด่าง 
เม่ือตอ้งการท าขา้วตม้ใหน้ าน ้าด่างมาแช่ขา้วเหนียมแลว้น ามาห่อดว้ยใบตองหรือใบไผแ่ลว้น ามาน่ึง 
ขา้วตม้มดัใส้หมู ลกัษณะคลา้ยขา้วตม้มดัใส้กลว้ย แต่เปล่ียนจากกลว้ยเป็นหมู โดยการน าหมูและถัว่
มาน่ึงให้สุกแลว้น ามาท าเป็นใส้หุ้มดว้ยขา้วเหนียมแลว้น าไปน่ึง 4) Surprise คือ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าต่ืนเตน้ ประหลาดใจ และประทบัใจ ชุมชนสะอาด มีการดูแลเร่ืองความปลอดภยัใหน้กัท่องเท่ียว 

บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของชาวเขมรบ้านตุ่น 
บา้นของชาวเขมรบา้นตุ่นดั้งเดิมลกัษณะส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว ใตถุ้นไม่สูงมาก ใตถุ้นใช้

เป็นท่ีพกัผ่อนในเวลากลางวนั และมีลกัษณะหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กบัฐานะทางเศรษฐกิจของ
เจา้ของบา้น (สุทศัน์ เฟ่ืองอารมณ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) จากค าบอกเล่าของนางสุทศัน์ 
ลกัษณะบา้นเรือนของชาวเขมรบา้นตุ่น แสดงใหเ้ห็นถึงความสมถะ เรียบง่าย ลกัษณะบา้นเรือนชาว
เขมรบา้นตุ่นมีใตถุ้นบา้น ชาวเขมรจะใชป้ระโยชน์จากบริเวณใตถุ้นโดยใชเ้ป็นท่ีเก็บของ เช่น ถ่าน 
แขวนเส้ือผา้และยงัใช้เก็บผลผลิตทางการเกษตร ห้องครัวหรือพื้นท่ีใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ บา้นจะ
สร้างดว้ยวสัดุท่ีหาง่ายโดยไม่ไดซ้ื้อ จากการลงแขกช่วยกนัระหว่างชาวเขมรดว้ยกนัมาช่วยสร้าง
บา้นเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวมีบุตรจ านวนมาก ลกัษณะบา้นชาวเขมรบา้นตุ่นเป็นบา้นไม้
ทั้งสองชั้น เสาท าจากไมท้ั้งตน้ หรือบางบา้นใชเ้สาปูนชั้นล่างและชั้นบนเป็นเสาไม ้หลงัคามุงดว้ย
สังกะสี ขอบเป็นไมแ้ผน่กระดานเล่ือยเป็นแผน่ใหบ้างแลว้ใชต้อกคลุมขอบหมดทุกดา้น ส่วนบนัได
นิยมท าขึ้นในตวับา้น ชั้นสองของบา้นก็จะมีการแบ่งห้องนอนดว้ย ส่วนชาวเขมรบา้นตุ่นจะไม่นิยม
น าววั ควาย สัตวเ์ล้ียงมาอยู่ใตถุ้นบา้น เพราะมีพื้นท่ีกวา้งและมีไมส้ าหรับการปลูกโรงเรือน คอก
สัตว ์ส่ิงปลูกสร้างท่ีควบคู่กบับา้นเรือนของชาวเขมรท่ีนิยมคือ ยุง้ฉางขา้ว จะสร้างไวข้า้ง ๆ บา้นเก็บ
ขา้วเปลือกท่ีได้จากการท านา เน่ืองจากชาวเขมรบา้นตุ่นประกอบอาชีพท านาและถนัดท านาทุก
หลังคาเรือนจากบรรพบุรุษท่ีเคยปฏิบัติมา ปัจจุบัน (พ.ศ.  2564) บ้านชาวเขมรบ้านตุ่นท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนลกัษณะบา้นใตถุ้นสูงโดยขายไมห้รือร้ือสร้างใหม่เป็นบา้นปูนชั้นเดียว สร้างบา้นตาม
รูปแบบของตนและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว บางบา้นท่ีไม่ไดร้ื้อจะมีการต่อเติมท าเป็นปูนชั้น
ล่าง แลว้นิยมอยู่แต่ชั้นล่าง ปล่อยชั้นบนไว ้เพราะชาวเขมรอายุมากไม่ชอบขึ้นไปนอนบนบ้าน 
ความล าบาก เหน่ือยขึ้นลง เขา้ห้องน ้ า เป็นตน้ และยุง้ฉางขา้วเคยมีเกือบทุกหลงัคาเรือนปัจจุบนัร้ือ
ขาย ขา้วเปลือกบรรจุใส่กระสอบเก็บไวใ้นบา้นแทน 
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การแต่งกายของชาวเขมรบ้านตุ่น 
การแต่งกายของชาวเขมรเดิมในอดีตนุ่งผา้โจงกระเบน สวมเส้ือคอตั้งเป็นกระดุมห้าเม็ด 

และเส้ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยเส้ือกุยเฮงของคนจีน เด็กผูช้ายจะสวมเคร่ืองประดบัคือ ก าไลขอ้มือและ
ก าไลข้อเท้า ผูห้ญิงนุ่งผา้โจงกระเบนเช่นเดียวกับผูช้าย สวมเส้ือรัดรูปแขนกระบอกหรือหญิง
ผูสู้งอายุจะใส่เส้ือผา้แถบ รัดอก หรือเส้ือคอกระเชา้ เวลาออกนอกบา้นจะสวมเส้ือแขนกระบอก มี
ผ้าสไบคล้องคอ ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับฐานะของแต่ละของบุคคล (ค า ดวงสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์,  15 
พฤษภาคม 2564) ปัจจุบนัผูวิ้จยัสังเกตเห็นวา่ภายในหมู่บา้นตุ่นแห่งน้ีมี ยายค า ดวงสัมฤทธ์ิ ผูเ้ดียวท่ี
ยงัคงแต่งกายตามแบบชาวเขมรเดิม 

อาชีพของชาวเขมรบ้านตุ่น 
ชาวเขมรเป็นกลุ่มชนท่ีมีวิถีชีวิตอยา่งเรียบง่าย ท ามาหากินอยู่ กบัธรรมชาติ ด าเนินชีวิตดว้ย

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเล้ียงชีพ ยึดอาชีพท านาตามบรรพบุรุษ หากหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ท่ีว่างจากการท าไร่ ท านา จะเดินทางไปรับจากในตัวเมืองสระแก้วหรือเดินทางไปท างานท่ี
กรุงเทพฯ เม่ือถึงฤดูเพาะปลุกก็จะเดินทางกลบัภูมิล าเนาประกอบอาชีพท านาซ่ึงเป็นอาชีพหลักของ
ชาวเขมรบ้านตุ่น (ล าไพ ชัยสาลี, สัมภาษณ์,  15 พฤษภาคม 2564) ปัจจุบันบ้านตุ่นเป็นหมู่บา้น
ต้นแบบในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้รับรางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  โดยมีนายบุญไชย 
จิตรพล ผูใ้หญ่บา้นสุขมงคล เป็นผูน้ าชุมชนในการขบัเคล่ือนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกบันางสุทศัน์ เฟ่ืองประกอบผูน้ ากลุ่มสตรีบา้นตุ่นเป็นแกนน าในการสร้าง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนในชุมชน  คนนอกชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเครือข่ายในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนคุณธรรมนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นท่ี ก็ไดใ้ห้ความร่วมมือ
ในการขบัเคล่ือนชุมชนคุณธรรมนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอย่างดียิ่ง  ไดแ้ก่ ศาสน
สถาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี โดยมีผลิตภณัฑ์
ภูมิปัญญาเช่น ไมก้วาดทางมะพร้าว พรมเช็ดเทา้ และทอเส่ือกก 

อาหารของชาวเขมรบ้านตุ่น 
อาหารท่ีชาวเชมรบา้นตุ่น นิยมบริโภค เน้ือสัตว ์ผกั ท่ีสามารถหาไดจ้ากโดยรอบ ๆ ชุมชน 

อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวเขมรบา้นตุ่นคือ “องัแกบบอบ” องัแกบบอบเป็นภาษาเขมร 
ความหมายตั้งแต่บรรพบุรุษคือ “ใครท าเธอทอ้ง” ส่วนภาษาไทยก็คือ “กบยดัไส้ย่าง” กบท่ีน ามาท า
องัแกบบอบตอ้งเป็นกบนาหรือกบธรรมชาติ ไม่ใช่กบเล้ียง ชาวบา้นจะน ากบมาผ่าทอ้งเอาไส้กบ
ออกจากตวั จากนั้นลา้งท าความสะอาดสับหัวแขนขาของกบเหลือแต่ทอ้งไว ้จากนั้นน าเคร่ืองปรุง
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รสอนัประกอบดว้ย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม หอม พริกแกง มะพร้าว และ ใบกระเพราะ สับ
ให้ละเอียดก่อนคลุกเคลา้กบัเน้ือแขนขาของกบท่ีสับไวแ้ลว้ น ามายดัใส่ทอ้งกบจนกลมแน่น เสียบ
ไมจุ่้มน ้าปรุงรส ยา่งจนหอมใหสุ้กทัว่กนั กินเป็นกบัแกลม้ ขา้วเหนียว หรือ ทานกบัขา้วสวยร้อน ๆ 
ก็ได ้และยงัมี แกงขา้วคัว่ เป็นอาหารพื้นถ่ินท่ีมีลกัษณะเหมือนแกงเลียง แต่ต่างกนัท่ีใส่ขา้วคัว่เขา้
ไปดว้ยท าให้เกิดกล่ินหอม และน าผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ซ่ึงเป็นผกัขึ้นตามธรรมชาติมาใส่รวมกบั 
และใส่เน้ือปลาหรือเน้ือสัตวอ่ื์น ๆ  ขา้วตม้น ้ าด่าง เป็นการน าขา้วเหนียวมาแช่กบัน ้ าด่างทิ้งไวแ้ลว้
น าไปน่ึง เคล็ดลบัท่ีส าคญัคือการท าน ้ าด่างตอ้งเผาเปลือกไมห้รือเปลือกนุ่นแลว้ให้ด าแลว้น าไปแช่
น าทิ้งไวเ้ป็นเดือนแลว้น าน ้าหลงัตกตะกอนซ่ึงมีสีขาวใสมาเก็บใส่ขวดไวเ้รียกวา่น ้าด่าง เม่ือตอ้งการ
ท าขา้วตม้ให้น าน ้ าด่างมาแช่ขา้วเหนียมแลว้น ามาห่อด้วยใบตองหรือใบไผ่แลว้น ามาน่ึง ขา้วตม้
มดัใส้หมู ลกัษณะคลา้ยขา้วตม้มดัใส้กลว้ย แต่เปล่ียนจากกลว้ยเป็นหมู โดยการน าหมูและถัว่มาน่ึง
ให้สุกแล้วน ามาท าเป็นใส้หุ้มด้วยข้าวเหนียมแล้วน าไปน่ึง  (ค า ดวงสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์,  15 
พฤษภาคม 2564) 

ภาษา 
ชาวเขมรบา้นตุ่นนิยมใชภ้าษาพูดเฉพาะชาวเขมรดว้ยกนัเท่านั้นมี ส าหรับกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ 

ชาวเขมรใชภ้าษาอีสานและภาษาไทยในการส่ือสารกบักลุ่มคนสังคมอ่ืน ๆ ตั้งแต่การอพยพเขา้มา
อยู่บา้นตุ่น ชาวเขมรใช้ภาษาเขมรส่ือสารกนัภายในครอบครัวกบัสังคมชาวเขมรดว้ย แต่เม่ือเวลา
ผา่นมา การใชภ้าษาเขมรเร่ิมหายไปจากชาวเขมรบา้นตุ่นไปเร่ือย ๆ เพราะการแต่งงานขา้มชาติพนัธุ์
กบัคนไทย นายสมาน มงคลศรี เล่าว่า ตนแต่งงานกับอาจารยน์ฤพรซ่ึงพูดไทย ตนจึงพูดไทยกับ
ภรรยาและบุตรในบา้นตนเองจึงไม่พูดเขมร ตนพูดเฉพาะในสังคมชาวเขมรดว้ยกนั (สมาน มงคลศรี, 
สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564)   คนอีสานหรือกลุ่มคนนอกชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ส่งผลใหส้ังคมชาวเขมร
บา้นตุ่นเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากรและการผสมผสานวฒันธรรมระหว่างกนั เดิมชาว
เขมรบ้านตุ่นมีแต่กลุ่มสังคมเดียวกันแล้วเร่ิมมีกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ ไม่ใช่ชาวเขมรเข้ามาอาศัยใน
หมู่บา้น การใชภ้าษาเขมรจึงพูดเฉพาะภายในสังคมชาวเขมรเท่านั้น หากแต่กลุ่มสังคมอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้
มาอยู่เป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของสังคมชาวเขมรหรือบุคคลภายนอกเขา้มาร่วมท ากิจกรรมกบัชาว
เขมร ดงันั้นจึงตอ้งใชภ้าษาไทยลาวอีสานส่ือสารกนัเพราะไม่ตอ้งแปล  

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) การส่ือสารกนัในระบบการศึกษาตามนโยบายของรัฐ บุตรหลานของ
ชาวเขมรได้ไปศึกษาจากสถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านตุ่น หรือระดับอุดมศึกษา เกิดการ
ปฏิสัมสัมพนัธ์ติดต่อกนัระหว่างเพื่อนหรือครูอาจารย์ผูส้อนจากหลายกลุ่มคนจากถ่ินต่าง ๆ โดย
สถาบันการศึกษามีการใช้ภาษาไทยส่ือสารกัน ลูกหลานชาวเขมรได้รับอิทธิวฒันธรรมของ
ภาษาไทยลาวอีสาน ภาษาไทยกลาง ส่งผลให้ภาษาเขมรใช้น้อยลงหรือไม่พูดแต่สามารถฟังภาษา
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เขา้ใจ การอาศยัอยู่รวมกับกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ โดยรอบหมู่บา้นในอาณาเขตเดียวกัน เช่น หมู่บา้น
เดียวกนั ต าบลเดียวกนั เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัสังคมอ่ืน ๆ 
ตอ้งใชภ้าษาไทยกลาง ไทยลาวอีสานหรือภาษาท่ีเขา้ใจในการส่ือสารระหวา่งกนัโดยไม่แปลเหมือน
พูดเขมร เม่ือมีการติดต่อกบัสังคมภายนอก ชาวเขมรไดรั้บเอาวฒันธรรมภาษาอ่ืนมาใช้ในบริบท
ของชาวเขมร หากอยูใ่นสังคมกนัเองภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาเขมรในกลุ่มคนรุ่นแรกและรุ่นบุตรเท่านั้น 

ภาษาเขมรบา้นตุ่น ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงอยูก่บัสังคมชาวเขมรเพื่อบ่งบอกใหก้ลุ่ม
คนสังคมอ่ืน ๆ ทราบถึงการเป็นชนชาติเขมร การปฏิสัมพนัธ์กัน การติดต่อกับสังคมภายนอก
พยายามปรับเปล่ียนภาษาให้เข้ากับสังคมโดยรอบระหว่างชาวเขมรกับกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ อยู่
ตลอดเวลา ส่งผลใหภ้าษาเขมรบา้นตุ่นค่อย ๆ จางหายไปและปรับเปล่ียนตามทอ้งถ่ินสังคมโดยรอบ 

ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติ 
ชาวเขมรบา้นตุ่นอาศยัอยู่ร่วมกนัในระบบเครือญาติ ส่วนหน่ึงเกิดจากการแต่งงานภายใน

สังคมหมู่บา้นชาวเขมร จากอดีต ส่งผลเร่ือยมาจนปัจจุบนั พ.ศ.  2564 ชาวเขมรมีความสนิทใกลชิ้ด
กัน กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีหรือการท างานใด ๆ และงานใช้แรงงาน เครือญาติจาก
ครอบครัวต่าง ๆ จะมาร่วมและมาช่วยงาน ระบบเครือญาติของชาวเขมรบา้นตุ่นท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัท าให้เกิดความใกลชิ้ดความสัมพนัธ์กนั การปฏิสัมพนัธ์ภายในหมู่บา้นจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การสนทนาหมู่ญาติ การแลกเปล่ียนโดยการพูดคุยกนัในระบบเครือญาติเป็นประจ าเพราะบา้นเรือน
อยู่ใกลชิ้ดติดกัน ปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) ความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์กันได้ลดน้อยลงจากเดิม 
เพราะการไปท างานต่างถ่ิน และการศึกษาของรุ่นหลาน การแต่งงานกบักลุ่มสังคมอ่ืนมีการเก่ียว
สัมพนัธ์กบัคนภายนอก การสร้างครอบครัวนอกหมู่บา้น บางคนไม่รู้จกัวา่เป็นเครือญาติของตนเอง
และความห่างของล าดบัเครือญาติดว้ย 

ประเพณีท่ีเกีย่วข้องกบัชาวเขมรบ้านตุ่น 
วฒันธรรมประเพณีในชุมชน ไดแ้ก่ 

1) การไหวศ้าลตาปู่  จดัช่วงขึ้น 3 ค  ่า เดือน   เวลา 15.00 น. ชาวบา้นในชุมชนจะน า
อาหารคาวหวาน น ้ า เหลา้ เบียร์ ไปขอพรจากศาลตาปู่  เพื่อปกป้องคุม้ครองให้คนในชุมชนอยู่เยน็
เป็นสุข ไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่ดีขึ้นในหมู่บา้น 

2) ท าบุญกลางบา้น จดัช่วงเดือนหกของทุกปี  เม่ือถึงเดือนหกชาวบา้นก็พากนัมา
ท าบุญกลางบา้น (กลางหมู่บา้น) โดยท าเปลส่ีเหล่ียม ตั้งไว ้4 ทิศ และท าในบา้นของตนเองโดยท า
เปลสามเหล่ียมและท าพิธีไหวบ้รรพบุรุษ ช่วงเยน็จะฟังพระสวดมนต ์ตอนเชา้วนัต่อมาจะท าบุญตกั
บาตร  และเซ่นไหวบ้ริเวณเปลส่ีเหล่ียมโดยมีพิธีกรวดน ้าโดยพระสงฆเ์ทน ้ าลงบนเปลส่ีเหล่ียม และ
ตามดว้ยชาวบา้นโดยน าเหลา้และน ้า กรวดน ้าลงบนเปลส่ีเหล่ียม และน าเปลส่ีเหล่ียมไปวางไว ้4 ทิศ 
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3) กิจกรรมเน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา ท าบุญตกับาตร แห่เทียนพรรษา 
4) กิจกรรมการท าบุญศีล 1  หลงัเขา้พรรษาได ้15 วนั จะจดักิจกรรมวนัศีล 1 โดย

ทุกครอบครัวในชุมชนจะท าขา้วตม้ด่าง ขา้วตม้ใส้หมู และขนมต่าง ๆ ไปวดั เพื่อท าบุญ ตกับาตร 
ซ่ึงถือวา่เป็นประเพณีท่ีส าคญัของหมู่บา้นท่ีตอ้งพาลูกหลานเขา้ร่วมพิธี 

5) กิจกรรมออกพรรษา  
6) ท าบุญประเพณีสารทไทย  (สารทเขมร)   
7) ประเพณีสงกรานต ์กิจกรรมดงัน้ี ท าพิธีสรงน ้าขอพรจากผูสู้งอาย ุท าพิธีสรงน ้ า

กระดูกให้แก่ผูล้่วงลบั ท าพิธีแห่พระเพื่อให้คนในชุมชนไดส้รงน ้ า เวลา 16.00 น. ขนทรายเขา้วดั 
ตกับาตรตอนเชา้ และฉลองเจดียท์ราย (สุทศัน์ เฟ่ืองอารมณ์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) 

ประเพณีชีวิตของชาวเขมรบ้านตุ่น 
ประเพณีการเกิด 
วฒันธรรมประเพณีของชาวไทยเขมรเช่ือกนัว่าทุกคนท่ีเกิดตอ้งมี “ครู” หรือ เทพรักษาท่ี

ติดตามมาตั้งแต่เกิด ภาษาเขมรทอ้งถ่ินเรียกวา่ “จวมกรูก าเนิด” จะมีการจดัพิธีกรรมตอ้นรับเม่ือตอน
คลอด หรือหลังคลอดได้ 7 วนั เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการถือก าเนิดของส่ิงมีชีวิต “จวมกรู
ก าเนิด” แสดงไดเ้หมือนการตอ้นรับผูม้าเกิด (ศิริพร สายสร้อย, ม.ป.ป.,  2554) ครูก าเนิดจดัท าขึ้น
เป็น 2 ช่วงวยั คือวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ ครูก าเนิดวยัเด็กจะท าดว้ยกะลามะพร้าวหรือขนัขนาดพอใส่
ขี้ เถ้า ลุกหมากแห้ง เทียนไข ใบขนุน และแขวนไวเ้หนือหัวนอนหรือในห้องใดห้องหน่ึงด้วย
สายสิญจน์ ส่วนครูก าเนิดวยัผูใ้หญ่ จะท าเป็นรุปทรงสถูปลอ้มรอบดว้ยใบตาลอ่อนฉลุลวดลายอย่าง
สวยงาม มีสายสิญจน์พนัรอบ และมีเคร่ืองประกอบต่าง ๆ เช่น เทียนไข กรวย เป็นตน้ (ค า ดวง
สัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) 

ประเพณีการบวช 
ชาวเขมรบา้นตุ่น นบัถือศาสนาพุทธทั้งส้ิน เม่ือลูกชายมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ก่อนจะออก

เรือน พ่อแม่จะตอ้งจดัการบวชเพื่อให้ไดศึ้กษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาก่อน ซ่ึงส่วนมากจะท า
ก่อนเขา้พรรษา และส่ิงท่ีจะขาดไม่ไดใ้นสังคมเขมรบา้นตุ่นนัน่ก็คือการเซ่นบอกกล่าวแก่วิญญาณ
บรรพบุรุษ มีการจดัส ารับขา้วปลาอาหาร เพื่อไปท าพิธี (ลี ดวงสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์,  15 พฤษภาคม 
2564) 

ประเพณีการแต่งงาน 
เคร่ืองเซ่นผี เป็นภาระท่ีฝ่ายหญิงก าหนด ซ่ึงฝ่ายชายจะตอ้งจดัหามาให้ ก่อนถึงวนัแต่งงาน

ฝ่ายชายจะตอ้งน าส่ิงของท่ีฝ่ายหญิงก าหนดไปท่ีบา้นของฝ่ายหญิง แลว้ฝ่ายหญิงจะแบ่งของเหล่านั้น
ไปให้ฝ่ายชายอีกทีหน่ึง ในวนัแต่งงานห้ามเจา้บ่าวขึ้นเรือนเจา้สาวเด็ดขาด ตอ้งมีการประกอบพิธี
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หน้าบา้นซ่ึงจดัเป็นปะร าพิธีเอาไว ้เม่ือเสร็จพิธีแลว้เจา้สาวจึงจะลงมารับเจา้บ่าวขึ้นเรือน (ลี ดวง
สัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) 

ประเพณีการตาย 
ความเช่ือของชาวเขมรบา้นตุ่นจะเก็บกระดูกส่วนหน่ึงไวบู้ชา จะตั้งโกศผูล้่วงลบัไวบ้ริเวณ

บา้น แต่ระยะหลงัจะนิยมตั้งไวท่ี้วดั นิยมฝังไวก่้อน จะไม่เผา 3-4 ปี ถึงจะขดุขึ้นมาเผา นอกจากน้ียงั
มีประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผูต้ายเรียกว่า การท าบุญ “แซนโฎนตา” ประเพณีชีวิตของ
ชาวเขมร เคยปฏิบติัในอดีต ปัจจุบนัไม่นิยมปฏิบติัแลว้ ปัจจุบนัยึดตามประเพณีนิยมของชาวไทย 
(ค า ดวงสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2564) นางค ายงัเล่าเพิ่มเติมว่าในสมยัก่อน ช่วงเทศกาล
แซนโฎนตา พอตกกลางคืนคนมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันท่ีใต้ถุนเรือน เม่ือมองลอดช่องพื้น
กระดานลงไปจะเห็นคนผมหงอกผมด านัง่ผิงไฟคุยกนั แต่ฟังไม่รู้เร่ืองว่าพูดภาษาอะไร คนเฒ่าคน
แก่บอกว่านั่นคือ “ขม๊อจโฎนตา” หรือผีปู่ ย่าตายาย ท่ีเทวดาท่านปล่อยให้มาเยี่ยมลูกหลานและรับ
ส่วนบุญกุศลท่ีลูกหลานอุทิศให้ 

เง่ือนไขท่ีผลต่อการปรับเปลี่ยนชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขมรบ้านตุ่น 
ชาวเขมรบา้นตุ่นเป็นสังคมหน่ึงเหมือนสังคมทัว่ไป มีการพฒันาเศรษฐกิจครอบครัวมาตาม

กระแสของสังคมท่ีมีการเพิ่มค่าครองชีพต่าง ๆ มากมายในสังคม หากกล่าวถึงปัจจุบนัคงหลีกเล่ียง
ไม่พ้นเทคโนโลยีและความเจริญท่ีได้แพร่เข้าในสังคมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าห่างไกลหรือชนบท 
แมก้ระทัง่พื้นท่ีชายขอบต่าง ๆ จากรัฐ เอกชน ธุรกิจ โรงงาน ร้านคา้ ประกอบกิจการมากมาย การ
เขา้ถึงนโยบายของภาครัฐในการดา้นศึกษา การตั้งถ่ินฐานอยู่บา้นตุ่นภายรอบสังคมท่ีมีวฒันธรรม
ไทย ประเพณีวฒันธรรมของชาวเขมรจึงไดมี้การผสมผสานแลกเปล่ียนวฒันธรรมอ่ืน ๆ มาปรับใช้
ในวฒันธรรมของชาวเขมร 

เง่ือนไขตัวก าหนดทางเศรษฐกจิ 
ชาวเขมรบา้นตุ่นขยายเพิ่มกิจการต่าง ๆ ส่งผลเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ในหมู่บา้น 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับเปล่ียนส่ิงเดิมพฒันาการมาเร่ือย ๆ การด้ินรนทางฐานะ
ครอบครัวชาวเขมรเพื่อสร้างความมัน่คงของชีวิตไม่ว่าดา้นการงานอาชีพ ตลอดจนความเป็นอยู่ทั้ง
ในครอบครัวและสังคมเหมือนกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ เช่นกนั ดงันั้น ชาวเขมรปรับเปล่ียนวีถีชีวิตและ
วฒันธรรมตามกระแสของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง เม่ือ
มองสาเหตุการยา้ยจากพระตะบองมาอยู่บา้นตุ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่ิงส าคญั ท าให้
เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นจากเดิม ส่งผลให้การปฏิบติัในกิจกรรมต่าง ๆ มีการพฒันาเปล่ียนรูปแบบ
ไปตามความเจริญของเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจของครอบครัว การพฒันา
ภาคเอกชน สถานประกอบการ ร้านคา้ จากรัฐในด้านคมนาคมตลอดจนการขนส่ง เทคโนโลยี
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รวมทั้งการส่ือสารในระบบต่าง ๆ ซ่ึงบา้นตุ่นไดรั้บการพฒันาดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ต่อการด าเนินวีถีชีวิตของชาวเขมรในหลาย ๆ ดา้น โดยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นส่ิง
ส าคญัหน่ึงในการสนับสนุน ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน อาทิ บา้นเรือนปรับรูปร่างสร้างตามความ
ตอ้งการส่วนบุคคล รูปแบบของอาหาร การแต่งกายตามเศรษฐกิจของครอบครัว การศึกษาท่ีมีแบบ
แผนตามรัฐ ส่งผลระยะสั้นและระยะยาวในการแลกรับวฒันธรรมทางภาษา การอบรมเล้ียงดูบุตร 
การแต่งงานกับกลุ่มต่างสังคม การเขา้ถึงเมืองและการรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
วิสาหกิจ ธนาคาร ร้านประกอบการ กิจการต่าง ๆ ไดส้ะดวกขึ้น  ย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเน่ืองและยงัเพิ่มหรือลดบางส่ิงของการปฏิบติัหรือพฤติกรรมของชาวเขมรบา้นตุ่น เพื่อให้
เศรษฐกิจของครอบครัวเดินไปตามกระแสสังคมอย่างต่อเน่ืองและเท่าทันต่อเศรษฐกิจสังคม
ตลอดเวลา จะเห็นไดจ้ากการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเน่ืองของ
สังคมชาวเขมรบา้นตุ่น ท าใหมี้รูปแบบใหม่และแทนท่ีรูปแบบเดิม ๆ ท่ีเคยมีอยูใ่นการปฏิบติั 

มองยอ้นไปในอดีต สังคมบา้นตุ่น ตั้งแต่การยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานบา้นตุ่น ไดจ้บัจองพื้นท่ีท า
กินในการประกอบอาชีพท านา ท าไร่เป็นของตน อีกส่วนไดเ้ช่าพื้นท่ีท ากินจากกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ ท่ี
อยู่รอบหมู่บา้น ปริมาณพื้นท่ีขนาดกวา้งประกอบกบัความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีบุกเบิกป่าไดไ้ม่นาน สภาพภูมิประเทศบริเวณท่ีอยู่นั้นเป็นพื้นท่ีราบลุ่มสลบักบัท่ีราบเนินและ
ท่ีเนินสูง จึงสามารถประกอบท านา ท าไร่และท าสวนได ้การท าเกษตรกรรมของชาวเขมรบา้นตุ่น มี
หน่วยงาน โครงการต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน ท าให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น ก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีปฏิบัติในการท านา จากใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ 
ขั้นตอนท่ีใชเ้วลานานจึงลดเวลาลง การลงแขกเก่ียวขา้ว ซ่ึงแต่ก่อนการใชแ้รงงานคนโดยบุตรหลาน
และเครือญาติร่วมกนัท านา ตั้งแต่วิธีการไถโดยใช้แรงงานสัตวต์อ้งใช้เวลานาน คนจ านวนมากจึง
จะเสร็จใหท้นัในฤดูกาลนั้น ๆ  เน่ืองจากครอบครัวในสมยันั้นมีบุตรจ านวนมากถึงประมาณ 7-8 คน 
แบ่งหนา้ท่ีกนัปฏิบติัตามเพศ อายุ เช่น ผูห้ญิงจะถอนกลา้ ผูช้ายจะไถนาปลกัด าช่วยกนั น าควายไป
เล้ียงสลบัวนักนัเล้ียงควาย ช่วยกนัเก็บเก่ียวขา้ว นวดขา้วจนกระทัง่ต าขา้ว บางคร้ังพื้นท่ีท ากินมีมาก
จึงตอ้งใช้การลงแขกด านา เก่ียวขา้ว นวดขา้ว ต่อมาเม่ือมีเคร่ืองจกัรกลเขา้มาการปฏิบติัแบบวิถี
สมยัก่อนค่อยจางหายไป จากใช้แรงงานคนจ านวนมากเปล่ียนเป็นน้อยลง จึงเลิกใช้แรงงานสัตว์
เปล่ียนมาเป็นรถไถ จากแบกขา้วเปล่ียนมาใชร้ถแต็ก ๆ บรรทุกกลบับา้นหรือไปขาย จากเคยท านา
เปล่ียนเป็นหว่านข้าว จากคนเก่ียวมาเป็นรถเก่ียวข้าว วฒันธรรมจึงมีการปรับเปล่ียนมาเร่ือย
จนกระทัง่ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 อนัเกิดเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นชาวเขมรบา้นตุ่นจึงไดซ้ื้อรถส่วนตวัประเภท
สองลอ้ ส่ีลอ้ ท าให้การเดินทางเขา้สู่เมืองไดส้ะดวก การจ าหน่ายสินคา้ผลผลิตจากการเกษตร การ
ซ้ือสินคา้ อาทิ เทคโนโลยีดา้นการเกษตร สารเร่งพืช ปุ๋ ย ยาก าจดัศตัรูพืช เมล็ดพนัธุ์พืชมากขึ้น การ
ติดต่อกบัสังคมภายนอกมากขึ้น การรับวฒันธรรมจึงน ามาปรับใชใ้นวิถีชีวิตของชนชาวเขมร 
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ลกัษณะบา้นเรือนของชาวเขมรในอดีตเป็นบา้นไมส้องชั้นเม่ือฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวดีขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะบา้นเรือนตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล บา้นเรือน
ของชาวเขมรจึงปรับเปล่ียนมาเป็นบา้นปูนชั้นเดียว บางครอบครัวมีการต่อเติมบา้นชั้นล่างให้เป็น
ปูน ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 จะเห็นบา้นปูนชั้นเดียวในหมู่บา้นตุ่นเป็นจ านวนมาก ดา้นอาหารชาวเขมร
นิยมหากินตามแหล่งต่าง ๆ เช่น หนอง คลอง บึง ห้วย ตามป่า สระ ทอ้งนา เป็นตน้ การเขา้ออกใน
หมู่บา้นมีความสะดวกขึ้น การคา้ขายจากภายนอกสังคม รถขายกบัขา้ว ผกั ผลไม ้จากการท างาน 
การรับจา้ง ซ่ึงไม่มีเวลาไปหากินแต่มีเงินท่ีจะซ้ือจากรถขายท่ีเขา้มาในหมู่บา้น เคร่ืองไฟฟ้าท่ีเขา้มา
ตามเศรษฐกิจของครอบครัวปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีเคยใช ้เช่น หมอ้หุงขา้วเตา เปล่ียนมาใชห้มอ้หุง
ขา้วไฟฟ้า เป็นตน้   

เม่ือค่าครองชีพในการด าเนินชีวิตไดพ้ฒันาถึง พ.ศ. 2564 จนท าให้ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ในครอบครัว การประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดผ้ลผลิตตามฤดูกาลเก็บเก่ียวนั้นไม่เพียงพอต่อการ
ใชจ่้ายรายเดือน เช่น งวดรถ ค่าไฟ ค่าน ้า เป็นตน้ รายวนั เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าอาหาร เป็นตน้ การ
ประกอบอาชีพรับจา้ง ไดแ้ก่ โรงงานโดยมีรถรับส่งประจ า รายวนั แบกปุ๋ ย คนงานคา้ขายในร้าน
จ าหน่ายการเกษตร เป็นตน้ จึงเกิดขึ้นภายในสังคมชาวเขมร การประกอบอาชีพจึงปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัค่าครองชีพ เศรษฐกิจในสังคม 

ประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มาร์กซ์ (Marx) ว่ารูปแบบของการผลิต หรือวิถีชีวิตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย ์เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและการนึกคิดโดยทัว่ไป ไม่ใช่สามญัส านึกของมนุษยท่ี์เป็นตวัก าหนดลกัษณะ
การด าเนินชีวิต ดงันั้น เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจแลว้การด าเนินชีวิตของมนุษยก์็
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย จะเห็นวา่ การปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมรบา้นตุ่นเกิดจาก
กระแสสังคมผลักทางด้านเศรษฐกิจประกอบกับความจ าเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อให้การด ารงชีวิต
สามารถอยูไ่ดใ้นสังคม ส่ิงต่าง ๆ จึงไดเ้ขา้มามีอิทธิพลภายในสังคมชาวเขมรได ้เกิดการปรับเปล่ียน
ชีวิตและวฒันธรรมรูปแบบใหม่ ส่งผลให้รูปแบบการปฏิบติัปรับเปล่ียนไปจากเดิม ดงันั้น เง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจมีผลต่อการปรับเปล่ียนวฒันธรรมของชาวเขมรบา้นตุ่น 

ปัจจุบนัชาวบา้นตุ่นไดส้ร้างกลุ่มอาชีพสตรีขึ้น โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นแกนน าหลกั มีการจดั
จ าหน่ายสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั การทอเส่ือกก ถา้หากไดรั้บการ
พฒันาฝีมือ การจดัการดา้นการตลาด การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินคา้ จะเป็นช่องทาง
ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างงานภายในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และชาวเขมรบา้นตุ่นยงัคงตอ้งพึ่งพา การ
บริหารและการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน รัฐตอ้งช่วยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจต่าง ๆ ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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ภาพท่ี 2  พีระมิดสังคมไทยกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ดดัแปลงแนวคิดจากทฤษฎีมาสโลว ์
แหล่งท่ีมา: ชนิดา จิตตรุทธะ, 2559.  
 

เง่ือนไขการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
บา้นตุ่น มีการความเจริญทางดา้นสาธารณูปโภค เช่น การเขา้มาของไฟฟ้า ระบบน ้าประปา 

เป็นต้น การคมนาคม เช่น ถนน รถเข้าสู่เมือง เป็นต้น เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร 
เทคโนโลยีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีการรับข่าวสาร คือ โทรทศัน์ วิทยุ 
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท าให้การเขา้ถึงและรับส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สังคมชาวเขมรอยู่ในกระแส
สังคมท่ีไดรั้บการพฒันาจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งดา้นการใช้ระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
ต่าง ๆ เช่น เรียนฟรี 15 ปี ทุนเรียน กยศ.เป็นตน้ ส่งผลใหช้าวเขมรไดศึ้กษาเพิ่มมากขึ้นและในระดบั
ท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม วฒันธรรมของการศึกษาได้เขา้หมู่บา้น สร้างค่านิยมทางการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนได้พฒันาส่ิงต่าง ๆ ขึ้น จนเป็นผลสร้างวฒันธรรมใหม่เกิดขึ้นในการ
ประกอบอาชีพ แนวคิดคติแบบเมืองเขา้สู่สังคมชาวเขมรจากความเจริญของการพฒันาหรือการ
เขา้ถึงเมืองของหมู่บา้นตุ่นไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ค่านิยมการตอ้งการความสะดวกสบายจะเกิดขึ้น เช่น 
การเขา้ถึงระบบสาธารสุข  โรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น ความเช่ือเร่ืองครูก าเนิดลดบทบาทนอ้ยลง 
เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็นการขายผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร ซ้ือขา้วของ วสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กลบัเขา้ไปในหมู่บา้น เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศพัท์ สารเร่งพืช อ่ืน ๆ การเดินซ้ือ
ของในห้างสรรพสินค้า อุปกรณ์วสัดุสร้างบ้านเรือน ชาวเขมรได้รับเอาวฒันธรรมของการ
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แพร่กระจายทางวฒันธรรมเขา้มาสู่หมู่บา้น ท าให้อิทธิพลความชนบทหายไปและการอยู่แบบเมือง
เร่ิมเข้าสู่หมู่บ้านตุ่นมากขึ้น ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมตามการเข้ามาของ
วฒันธรรมใหม่ ๆ 

สังคมชาวเขมรบา้นตุ่นไดรั้บเอาวฒันธรรมแนวคิดคติแบบเมือง จากการเขา้ถึงเมืองหรือ
จากการแพร่กระจายผ่านวิธีการต่าง ๆ เขา้มาในหมู่บา้นและได้รับอิทธิพลแนวคิดคติแบบเมือง 
ไดแ้ก่ ความสะดวก ความทนัสมยัรวมไปถึงเทคโนโลยี วตัถุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน าเขา้มาในหมู่บา้น 
อาทิ การแต่งกายยงัรับเอาวฒันธรรมตามกระแสของสังคมไทยเช่นเดียวกนั ท าใหมี้การปรับเปล่ียน
ชีวิตตามกระแสของวฒันธรรมการแต่งกายท่ีเป็นไปตามยุคสมยั ตามความชอบของแต่ละบุคคล 
เช่น นางค า ดวงสัมฤทธ์ิ นางสุทัศน์ เฟ่ืองประกอบ นางน้อย ฮุยและนางถนอม ประสงค์สอน 
ผูสู้งอายุจากเคยแต่โจงกระเบนเปลี่ยนเป็นการนุ่งกางเกงสามส่วนแทนการนุ่งโจงกระเบน การแต่ง
กายของชาวเขมร พ.ศ. 2564 มีวิวฒันาการตามสมยันิยมของคนไทยและแต่งกายตามการประกอบ
กิจกรรม สภาพภูมิอากาศของจงัหวดัสระแกว้ แนวคิดคติแบบเมืองไดเ้ขา้มามีอิทธิพลเปล่ียนแปลง 
ความคิดจนถึงแนวปฏิบติัในชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมร 

ประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัผ่องพนัธ์ มณีรัตน์ (2521) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการแพร่กระจาย
ทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองกนัไปไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตหน่ึงไปยงัอาณาเขตหน่ึง 
ระบบความคิดต่าง ๆ ประเพณีวฒันธรรมใหม่ ๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาปรับเปล่ียนส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึง
บางส่วนยงัอยู่สามารถต่อต้านได้ แต่บางส่วนล่มสลายไป  มีความสอดคลอ้งกับการศึกษา การ
ปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมชาวเขมรบ้านตุ่น ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวดั
สระแกว้ ว่า ชาวเขมรบา้นตุ่นไดรั้บเอาวฒันธรรมอ่ืน ๆ มาจากสังคมภายนอก โดยการแพร่กระจาย
ของวฒันธรรม มีเหตุมาจากอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน ท าให้แนวคิดและการปฏิบติั
ตลอดจนวตัถุไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสังคมชาวเขมร 

ลกัษณะทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุเขมร บ้านตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 จากการวิเคราะห์ถึงทุนทางวฒันธรรมของชุมชนชาวเขมร ในบา้นตุ่น อ าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้   มีลกัษณะทุนทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
 1. ทุนทางดา้นหตัถกรรม คือการทอเส่ือกก เป็นภูมิปัญญาของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีน าเอาตน้กก
มาแปรสภาพใหเ้ป็นเส้น ยอ้มสี แลว้สานทอใหเ้ป็นแผน่ผืน เพื่อน ามาใชปู้รองนัง่หรือนอน ซ่ึงเดิมที
ชาวบา้นไดน้ าตน้กกมาทอเป็นเส่ือใชใ้นครัวเรือน ปัจจุบนัไดมี้การตั้งกลุ่มสตรีอาชีพขึ้น ไดพ้ฒันา
สินคา้เป็นหมอนท่ีท ามาจากเส่ือกก ท่ีรองจาน เป็นตน้ 
 2. ทุนทางวฒันธรรมและประเพณี ความเช่ือ และพิธีกรรม   ส าหรับประเพณี ความเช่ือ 
และพิธีกรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติพนัธุ์เขมรบ้านตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จังหวดั



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 525 

 

สระแกว้ คือ "ประเพณีแซนโฎนตา" ซ่ึงชาวเขมร รวมทั้งชาวไทยเช้ือสายเขมรท่ีอาศยัอยู่ภายใน
พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทย ไดใ้ห้ความส าคญักบัประเพณีน้ีเป็นอย่างยิ่ง  วนัแซนโฎนตา หรือ ไง
แซนโฎนตา ตรงกบัวนัแรม 14 ค ่า เดือน 10 ของทุกปี ซ่ึงในปี 2560 วนัแซนโฎนตา ตรงกบัวนัท่ี 19 
กนัยายน ค าว่า "ไง" หมายถึง วนั ค าว่า "แซน" หมายถึง การเซ่นไหว ้การบวงสรวง ค าว่า "โฎน" 
หมายถึง ยา่หรือยาย ค าวา่ "ตา" หมายถึง ปู่ หรือตา ดงันั้นประเพณีน้ีจึงหมายถึง การเซ่นไหวปู้่  ยา่ ตา 
ยาย หรือบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ ถือเป็นวนัสารทเดือนสิบของชาวเขมร 

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
 กระทรวงวฒันธรรมในฐานะหน่วยงานตน้น ้ าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีท าหน้าท่ีเก็บ
รวบรวมรักษาองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆ ส่งเสริมอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  
อนัเป็นมรดกและทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัล ้าค่า ขณะเดียวกนัไดส้ร้างตน้แบบในการต่อยอดพฒันา 
ภูมิปัญญาและทุนทางวฒันธรรมด้านต่างๆ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น แฟชั่นการออกแบบ 
ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ อาหารไทย ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปหตัถกรรม เป็นตน้ ซ่ึงในวาระปี
สากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน พ.ศ. 2564 กระทรวงวฒันธรรม จะ
ด าเนินการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการน าทุนทางวฒันธรรมมาต่อ
ยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนและประเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื ปัจจุบนัหน่วยงานในสังกดักระทรวงวฒันธรรม ลว้นมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถเช่ือมโยงการท างานกบัพื้นท่ีทุกจงัหวดั ผ่านกลไกระดบัชุมชนไดแ้ก่
ส านักงานวฒันธรรมจังหวัด ส านักศิลปากรพื้นท่ี ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้าน
ศิลปวฒันธรรมระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันาโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในทอ้งถ่ิน และสร้างเครือข่ายทางวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งทัว่ประเทศ เช่น โครงการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์วฒันธรรมไทย (CPOT) การท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์ของโครงการพฒันาต่อยอดทุน
ทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
(สยามรัฐ, 2564) 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการทุนทาง
วฒันธรรมของชาติพนัธุ์เขมร บ้านตุ่น อ าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว ให้พฒันาต่อยอด
เศรษฐกิจ ใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้ล้ียงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ภายในชุมชน 
  - ศูนยว์ฒันธรรมไทยกมัพูชา ชมวิถีชีวิตไทยกมัพูชาศูนยว์ฒันธรรมไทยกมัพูชา 
ภายในศูนยว์ฒันธรรมไทยกมัพูชาเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้วิถีชีวิตกมัพูชาบา้นตุ่นและบา้นสุข
มงคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผา่นนิทรรศการของชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั ไดร้วบรวมอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ิ้งของต่างๆ ท่ีใชใ้นการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพเม่ือคร้ังอดีต  
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  - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บา้นตุ่นเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
อาชีพท าการเกษตร เล้ียงสัตว ์นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัการท าสวนเกษตรอินทรียแ์นวผสมผสาน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง โดยใช้สมุนไพรในการเป็นอาหารเล้ียงสัตวแ์ละ
รักษาโรคทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้มูลสัตวเ์ป็นปุ๋ ยให้กบัตน้ไม ้รวมถึงเป็นศูนยเ์ครือข่าย
การเรียนรู้ในการเล้ียง เป็ด ไก่  ปลา 
  - ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  รับประทานอาหารกลางวนัซ่ึงเป็นอาหารพื้นถ่ินชาติพนัธุ์
กมัพูชา กบยดัใส้อัว่ และอาหารพื้นถ่ินอีกมากมาย นักท่องเท่ียวสามารถซ้ือของขวญัของฝากจาก
ชุมชนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการคดัสรรจากชุมชน โดยพบกบัผลิตภณัฑ ์ CPOT สินคา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สินคา้ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้อบรมวิชาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กับคนใน
ชุมชนและนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะไดช้มการสาธิตการทอเส่ือกก การถกัไมก้วาดดอกหญา้ ไม้
กวาดทางมะพร้าว การสาธิตการท ากระเป๋าจากเส้นพลาสติก การท าหมอนขา้ง หมอนหนุน การท า
ขา้วตม้น ้ าด่าง ขา้วตม้ใส้หมู ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถฝึกหัดท าผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และเม่ือท าเสร็จ
สามารถน าผลิตภณัฑก์ลบับา้นได ้ผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นของชุมชนไดไ้ดแ้ก่การทอเส่ือกก การท าไม้
กวาด น ้าพริกแปลรูป กบยดัใส้อัว่ ขา้วตม้น ้าด่าง ขา้วตม้มดัใส้หมู  
 

7.  บทสรุป 
 

จากการศึกษาเร่ือง การปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมร บา้นตุ่น  ต าบลบา้น
ด่าน อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ชาวเขมรอพยพมาจากพระตะบอง มาทางตาพระยา 
บา้นหนองบวัใต ้บา้นตุ่น จนกระทัง่ถึงปราจีนบุรีนั้น ระหว่างทางหากชาวบา้นเห็นว่าท่ีใด สถานท่ี
ใดเหมาะแก่การสร้างครอบครัว ก็จะหยุดลงหลกัปักฐานท่ีสถานท่ีแห่งนั้น เช่นเดียวกบับรรพบุรุษ
ของชาวบา้นตุ่น จ านวน 13 ครอบครัว เม่ือเดินทางมาถึงป่าละเมาะแห่งหน่ึง ซ่ึงมีตวัตุ่นอาศยัอยู่
จ  านวนมาก และคิดวา่สถานท่ีแห่งน้ีจะตอ้งอุดมสมบูรณ์ จึงไดส้ร้างครอบครัวบริเวณโคกขี้ ตุ่น แห่ง
น้ี สอดคลอ้งกบักรรณิการ์ สุขสวสัด์ิ (2541, บทคดัย่อ) ท่ีว่า ปัจจยัท่ีท าให้ชนชาวส่วยอพยพยา้ยถ่ิน
มาอยู่ท่ีบา้นโพนทอง เป็นปัจจยัดึงดูดทางดา้นธรรมชาติ เน่ืองจาเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน และน ้าอุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อการประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้น
ไมส้องชั้นมีใตถุ้น สร้างยุง้ขา้วและคอกสัตวใ์กลบ้า้น ปัจจุบนัปรับเปล่ียนเป็นบา้นปูนชั้นเดียวและ
ต่อเติมใตถุ้นเป็นปูนกั้นห้องตามความตอ้งการใชป้ระโยชน์และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว การ
แต่งกายนุ่งโจงกระเบน การแต่งกายในปัจจุบนัตามสมยันิยม ธรรมดาสามญัสอดคลอ้งกบับุญเล้ียง 
ฉิมมาลี (2550, บทคดัย่อ) ท่ีว่า ปัจจุบนัการแต่งกายมีวิวฒันาการ การแต่งกายตามสมยันิยมของคน
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ไทย อตัลกัษณ์การแต่งกายในชีวิตประจ าวนั พิธีกรรมและประเพณี ซ่ึงในแต่ละงานจะมีการแต่ง
กายตามฐานะเศรษฐกิจของผูส้วมใส่ การประกอบอาชีพในปัจจุบนัใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ สอดคลอ้ง
กบัปนดัดา เผือกพนัธ์ และสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2532, บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวถึง การน าเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ท าให้รูปแบบการผลิตเปล่ียนไป 
ก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและไดเ้ขา้มาตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว รัฐส่งเสริม
สร้างถนนและคุณภาพชีวิต ท าให้ชาวเขมรรู้จกัน าเทคโนโลยีมาช่วยผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 
ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติลดลง ดา้นแรงงานออกมาเป็นค่าจา้ง การพฒันาของหน่วยงานทั้งรัฐ
และเอกชนเกิดเปล่ียนแปลงแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ส่งผลให้วฒันธรรมการลงแขกท านาหายไป 
อาหารชาวเขมรนิยมไปหาวตัถุดิบปรุงอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เน่ืองจากการประกอบ
อาชีพเพื่อมาตอบสนองค่าครองชีพตามเศรษฐกิจท าให้พฤติกรรมการไปหาวตัถุดิบลดน้อยลงกบั
รูปแบบการประกอบอาชีพเปล่ียนไปท าให้พื้นท่ีหาวตัถุดิบหายไป หันมารับจา้งซ้ืออาหารจากรถ
ขายกบัขา้วเช้า เยน็ในหมู่บา้น ภาษาเขมรใช้กบัชาวเขมรด้วยกนัเองภายในหมู่บา้นและชาวเขมร
นอกหมู่บา้น ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบักลุ่มคนนอกสังคม การพึ่งพากนัในระบบเครือญาติของ
ชาวเขมรในปัจจุบนัลดนอ้ยลง สอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข และปนทัดา เผือกพนัธ์  (2532, น. 
254) ท่ีว่า สังคมชนบทมีการติดต่อกับสังคมเมืองมากขึ้น ท าให้การพึ่งพาและระบบเครือญาติ
เปล่ียนไป ความห่างของล าดบัเครือญาติ การยา้ยไปอยู่ถ่ินอ่ืน โดยการแต่งงานกบัคนนอกสังคม 
การศึกษา การท างานต่างถ่ิน เป็นตน้ ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด คลอดบุตรโดยใชห้มอต าแย่ มารดา
คลอดบุตรใหม่มีการอยู่ไฟ การรับขวัญเด็กและเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ การแพร่กระจายทาง
วฒันธรรม ท าให้การเขา้ถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้น ปัจจุบนับทบาทการอบรมเล้ียงดูบุตรลด
นอ้ยลง เน่ืองจากการจดัการศึกษาของรัฐสอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข และปนทัดา เผือกพนัธ์  
(2532, น. 255) ท่ีว่า การท่ีรัฐจดับริการในรูปของโรงเรียนขึ้นในหมู่บา้น ท าหนา้ท่ีให้การศึกษาแก่
บุตรหลานเดิมเป็นภาระครอบครัวและเครือญาติเปล่ียนไปเป็นครูในโรงเรียน การแต่งงานปฏิบติั
ตามประเพณีชาวเขมรและการแต่งงานกับคนนอกสังคมจะจดัพิธีตามแบบตกลงกนัทั้งสองฝ่าย 
ปัจจุบนัไม่พบการแต่งงานภายในสังคมชาวเขมร การตายจะปฏิบติัตามประเพณีไทย ปัจจุบนัเผ่าศพ
ในเมรุของวดั  

เง่ือนท่ีไขท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขมรบ้านตุ่น พบว่า 
ตวัก าหนดทางเศรษฐกิจเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรม สาเหตุการ
ยา้ยถ่ินสอดคล้องกับกรรณิการ์ สุขสวสัด์ิ (2541, บทคัดย่อ) ท่ีว่า มีสาเหตุผลักคือปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ โดยชาวเขมรได้ปรับตัวให้เท่าทันต่อเศรษฐกิจของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง มีปัจจยัภายนอกท่ีมาสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกับสุภินันทชัย  แซ่ลี (2548, 
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บทคดัยอ่) ท่ีวา่ ภายนอกชุมชนโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนส าคญัในการเปล่ียนแปลง ผลกั
ให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น จนท าให้ลกัษณะบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัตลอดจนวิถีชีวิตดา้นอาหาร
และการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นเปล่ียนแปลงไปตามเศรษฐกิจ เง่ือนไขการติดต่อกับคนภายนอก
สังคมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรม ชาวเขมรมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมภายรอบ
บา้นตุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มชาวไทย การติดต่อปฏิบติัสัมพนัธ์กนัผา่นรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัริ
เรืองรอง รัตนวิไลสกุล  และสุธานี มะลิพนัธ์ (2551, บทคดัย่อ) ท่ีว่า ปรากฏการณ์ท่ีท าให้วิถีชีวิต
เปล่ียนแปลงไป คือ การปฏิสัมพนัธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น ได้แก่ การประกอบอาชีพ งาน
ประเพณี การติดต่อหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน การศึกษาของรัฐ การแต่งงานกบัคนนอกสังคม การ
แต่งงานข้ามชาติพันธุ์ท าให้ลักษณะชาติพันธุ์ เขมรปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อม เกิด
ความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติกบัชาวไทย จนท าให้ชาวเขมรรับเอาวฒันธรรมอ่ืน ๆ และภาษามา
ปรับใช้ในชีวิตสอดคลอ้งกับรินรดา พนัธ์น้อย (2552, บทคดัย่อ) ท่ีว่า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัเป็น
เวลานาน ดว้ยปัจจยัหลาย ๆ ดา้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ท า
ให้มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานการเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรม เง่ือนไขการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนชีวิตและวฒันธรรมของชาวเขมร การเขา้ถึงส่ิง
ต่าง ๆ ภายนอกไดอ้ย่างสะดวกยิ่งขึ้น จากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐและ
ภาครัฐเขา้มามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกหมู่บา้นสอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข 
และสุวรรณ บวัทวน (2527, น. 149)  ท่ีวา่ การกระจายความเจริญของรัฐเขา้ไปสู่ชุมชนหมู่บา้น ดา้น
การศึกษา จนท าให้เกิดค่านิยมทางการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข และปนัทดา เผือก
พนัธ์ (2532, น. 256) ท่ีว่า รัฐเขา้มามีบทบาท ท าให้ค่านิยมยกย่องการศึกษา ตอ้งการให้บุตรเป็นเจา้
คนนายคน เช่ือว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมล าบาก ลูกหลานชาวเขมรเรียนในระดบัท่ีสูงขึ้น 
โอกาสจะกลบัมาปฏิบติัตามพ่อแม่น้อยมาก การพฒันาของรัฐวิสาหกิจและเอกชน ท าให้รูปแบบ
ปฏิบติัเปล่ียนแปลงไป การแพร่กระจายทางวฒันธรรมส่งผลให้ชาวเขมรไดรั้บแนวคิดคติแบบเมือง
สอดคลอ้งกบัออ้ยฤดี สันทร (2553, บทคดัย่อ)  ท่ีว่า การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบ
ง่ายสู่วิถีสังคมเมือง ยดึความสบายมากขึ้นจากส่ิงต่าง ๆ เทคโนโลยกีารใชชี้วิต การแต่งกายตามสมยั
นิยมและประเพณีการตายเผา่ศพในเมรุของวดั สอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข และปนทัดา เผือก
พนัธ์ (2532, น. 257) ท่ีว่า การแพร่กระจายความเจริญทางการแพทย ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ย่อมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม จนส่งผลท าให้ส่ิงต่าง ๆ หายไปจากสังคมและ
บางอยา่งปรับเปล่ียนไปจากเดิม 

กลุ่มชาติพนัธุ์เขมร ด าเนินรูปแบบการบริหารจดัการตามแนวทฤษฏีการจดัการตนเอง ตาม
แนวรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ท่ีประชาชนในชุมชนและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐพยายาม
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เขา้ใจต่อกนั มุ่งหาแนวทางการท างานท่ีเป็นทางออกท่ีดีต่อทุก ๆ ฝ่าย จนสามารถบรรลุผล ส่ิงส าคญั
คือพลงัในการขบัเคล่ือน โดยชาวเขมรบา้นตุ่นและทางภาครัฐช่วยกนัหาแนวทางการบริหารจดัการ
ร่วมกนั 
 บทบาทของทุนทางวฒันธรรมใน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ชุมชน มีการใช้ทุน 
ทางวฒันธรรมตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ เสริมสร้างความเขม้แข็ง ดา้นเศรษฐกิจชุมชนท่ี 
หลากหลาย แต่ท่ีเห็นไดช้ดัคือการใชทุ้นทางวฒันธรรม ในดา้นการรวมกลุ่ม ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัคือการ
รวมกลุ่ม ผลิตสินคา้และบริการของชุมชนชาวเขมรบา้นตุ่น ท่ีเป็น เช่นน้ีเป็นเพราะว่า การรวมกลุ่ม
เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ ของการแกไ้ขปัญหาของชุมชน เม่ือเกิดปัญหาของ ชุมชนขึ้น การรวมกลุ่ม
ในอดีตจะเป็นการช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกันทั้งด้านแรงงาน เช่น การลงแขก เก่ียวขา้ว การ
ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้านพกัของคนในชุมชน การรวมกลุ่มโดยอาศัย  
ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือในการด าเนินกิจกรรม ร่วมกนัจะมีผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและผูน้ ากลุ่ม
หรือ องคก์รในชุมชนเพื่อปรึกษาหารือและน าไปสู่การปฏิบติั และแกไ้ขปัญหาดว้ยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน 
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พฒันาการของการปฏิรูประบบราชการไทย 
 

ธนวิทย์  ตุระซอง30 

 

บทคัดย่อ 
 

 ในยุคปัจจุบนัมีส่ิงต่าง ๆ รอบตวัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย โรคภยัไขเ้จ็บท่ีก าลงัแพร่
ระบาดซ่ึงต่างก็มีการวิวฒันาการของเช้ือท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้ตนมีชีวิตรอดจนเช้ือบางชนิด
แขง็แกร่งมากขึ้นยาชนิดเดิม ๆ ไม่สามารถท่ีจะบรรเทาหรือยบัย ั้งการแพร่ของเช้ือไดอี้กต่อไปซ่ึงจะ
สังเกตไดจ้ากเช้ือโควิด-19 ท่ีไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลกมีพลเมืองทัว่โลกเสียชีวิตหลายลา้นคนและยงั
ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด เทคโลโลยีไม่ว่าจะดา้นคอมพิวเตอร์ระบบการเงินไฟแนนซ์แบบ
ต่าง ๆ ท่ีไดมี้การใช้จ่ายเงินโดยอาศยัระบบการเงินแบบเงินดิจิทลั เช่น บิดคอย อีเทอเรียม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีไดก้ล่าวมานั้นลว้นแลว้แต่เป็นการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงใหท้นักบัยคุสมยักา้ว
สู่กระแสโลกท่ีไปเปล่ียนไปเฉกเช่นกับการก้าวขึ้นรถไฟขบวนท่ีช่ือว่า “โลกาภิวตัน์” ท่ีว่ิงด้วย
ความเร็วสูงหากใครหรือองค์การใดไม่ปรับตวัและกา้วขึ้นไม่ทนัอาจตกรถไฟสายดงักล่าว ซ่ึงไม่
อาจยอ้นกลบัมาไดอี้ก 
 กระแสโลกในยุคโลกาภิวตัน์ขา้งตน้ส่งผลกระทบให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ตอ้งพยายามเปล่ียนแปลง แก้ไขและเร่งรัดการปฏิรูประบบการบริหารการจดัการให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งฉับไว เท่าทนั ไม่ยึดติดกบัการปฏิบติัและรูปการปฏิบติังานแบบเดิมของบุคลากร
ในองคก์าร ดงันั้น กระบวนการขบัเคล่ือนองคก์ารจึงเป็นพนัธกิจส่ิงส าคญัท่ีตอ้งก าหนดในนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 
 ระบบราชการถือเป็นองคก์ารขนาดใหญ่มีบุคลากรเป็นจ านวนมาก หากรัฐบาลตอ้งการท่ี
จะเปล่ียนแปลงให้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของพรรคหรือคณะรัฐบาล
ก าหนดไวใ้นนโยบายรวมถึงแผนพฒันาประเทศนั้นลว้นแลว้แต่ตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า ระบบ
ราชการ ซ่ึงเป็นองค์การขนาดใหญ่โดยผ่านกลไลหลกัท่ีเรียกว่า การบริหารราชการแผ่นดิน ผ่าน
กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงเป็นฟันเฟืองส าคญัในการท างาน และประเทศไทยก็ไดมี้การพฒันาระบบ
บริหารราชการแผ่นดินมาแลว้หลายคร้ังนบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การปฏิรูประบบราชการ

 
30นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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สมยัรัชการท่ี 5, แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504), การปฏิรูประบบ
ราชการ (พ.ศ.2545), การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด ์4.0 (พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป) 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฒันาการของการปฏิรูประบบราชการไทย 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น (1) การปฏิรูประบบราชการไทยในยุคสมยัใหม่ถึงยุคสมยัปัจจุบนั (2) 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการปฏิรูประบบราชการไทย (3) การปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังท่ีส าคญัใน
ยุคสมยัใหม่จนถึงยุคสมยัปัจจุบนั (4) พฒันาการของการปฏิรูประบบราชการไทยในบริบทไทย
แลนด ์4.0 รวมทั้งศึกษาถึงช่วงเวลาการปฏิรูป ผลงานจากการปฏิรูปโดยคณะกรรมการปฏิรูปในช่ือ
ต่าง ๆ ตามแต่ยคุสมยั และความจ าเป็นในการปฏิรูประบบราชการไทยท่ีผา่นมา 
 อน่ึง เน่ืองจากบทความฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในช่วงท่ีสถานการณ์โควิด – 19 ก าลงัแพร่ระบาด 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระในบางขั้นตอนของการศึกษา อาจท าใหเ้น้ือหาในบทความ
ไม่สามารถเจาะลึกในรายละเอียดของขอ้มูลไดม้ากเท่าท่ีควร ผูเ้ขียนจึงขออภยัท่านผูอ่้านทุกท่านมา 
ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
ค าส าคัญ:  การปฏิรูประบบราชการไทย, พฒันาการของการระบบราชการไทย, ไทยแลนด ์4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 534 

 

1.  บทน า 
 
 ระบบราชการไทยมีวิวฒันาการท่ียาวนานมาร้อยปี การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน ระบบ
ราชการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและสภาพแวดลอ้มของแต่ละยคุสมยั จึงไม่ใช่เร่ือง แปลก
ใหม่ จะเห็นไดจ้ากประวติัศาสตร์ของระบบราชการไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปคร้ัง
ส าคญั ๆ นบัตั้งแต่การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อนัเป็นช่วง
ก่อน การเปล่ียนแปลงการปกครอง และการเร่ิมมีคณะกรรมการแตกต่างกนัไปตามยุคสมยัเร่ือยมา
จนถึง ปัจจุบนั 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบทบญัญติัท่ีสะทอ้นถึงความพยายาม  
ในการวางกรอบและทิศทางการพฒันาระบบราชการใหมี้ความเท่าทนักบัโลกโลกาภิวตัน์สังเกตได้
จาก มาตรา ๗๐ วางหลกัไวว้่า “บุคคลท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ มีหน้าท่ี 
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและ
ใหบ้ริการ ประชาชน” มาตรา ๗๕ วางหลกัไวว้่า “รัฐตอ้งจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอย่าง
อ่ืน ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” 
 ซ่ึงบทบญัญติัท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญดงักล่าว เป็นการก าหนดให้รัฐบาล ขา้ราชการ ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง และประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความร่วมมือกันในการจดัระบบ
ราชการให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ในภายภาคหนา้ 
 ระบบราชการไทยจึงถือว่าเป็นเสาหลกัของประเทศเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนให้
ประเทศกา้วหนา้ต่อไปซ่ึงปัจจุบนัระบบราชการไทยไดมี้พฒันาการและเดินทางมาถึงยคุท่ีมีการเนน้
นวตักรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือท่ีเรียกว่า “ระบบราชการ 4.0” ทั้งน้ีมีความสัมพนัธ์ใน
ช่วงเวลากบัการปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution of Thai Government) 1.0 – 4.0 (ปริญญ ์บุญดี
สกุลโชค, 2559) 
 ระบบราชการถือเป็นองค์การขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เป็นฟันเฟืองส าคญัในการท างาน แมว้่าระบบราชการจะมีการ
ปฏิรูปติดต่อกนัมาอย่างยาวนานและหลายหน่วยงานมียุทธศาสตร์ในการพฒันาระบราชการของ
ตนเอง โดยมีการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายมิติอย่างต่อเน่ือง มีการท างานร่วมกันใน
ลกัษณะบูรณาการ มีแผนยุทธศาสตร์การท างานร่วมกนั มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิให้เกิดขึ้นไดร้วดเร็ว แต่
อย่างไรก็ตาม ระบบราชการไทยยงัมีปัญหาอีกหลายประการ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ปัญหาของระบบราชการไทย ท่ีอาจ
พบได้แก่ ปัญหาโครงสร้างของระบบท่ีมีขนาดใหญ่ ซ ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจ บทบาท อ านาจ
หน้าท่ี ท าให้ไม่คล่องตวั, ปัญหาการบริหารงาน ท่ีไม่มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม รวมถึง
ระบบตรวจสอบท่ีตรงไปตรงมา, ปัญหาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ท่ีไม่มีความเท่าเทียม 
ระบบค่าตอบแทนท่ีไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและตลาดแรงงาน, ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จากลกัษณะการท างานระบบราชการท่ีมีการผูกขาดและบุคลากรขา้ราชการท่ี
ช่วยเหลือพวกพอ้งของตน 
 จากสภาพปัญหาของระบบราชการดงักล่าว ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินตอ้งมีการ
ปฏิรูประบบราชการ และเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหญ่และส าคญัมากเพราะระบบราชการเป็นระบบใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ มีบุคลากรในระบบจ านวนมาก และมีงบระมปานจ านวนมหาศาล มีอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานะของ
ประเทศชาติ และการปฏิรูประบบราชการไดถู้กบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่เสมอ อย่างไรก็
ตาม การปฏิรูประบบราชการท่ีผา่นมายงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งจริงจงัและประสบผลส าเร็จ 
 ผูเ้ขียนจึงไดจ้ดัท าการศึกษา รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการพฒันาของการปฏิรูประบบราชการของไทย โดยตามล าดบัเหตุการณ์คร้ังส าคญั ๆ เร่ิมตั้งแต่
สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน,  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบราชการไทยยุค
สมยัใหม่ รวมทั้งแนวทางการปฏิรูประบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงอาจจะท าให้
ผูอ่้านมีความเขา้ใจและสามารถล าดบัพฒันาการของระบบราชการของไทยไดม้ากขึ้น 

การปฏิรูประบบราชการไทยในยุคสมัยใหม่จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
 ระบบราชการมีลกัษณะพื้นฐานโครงสร้างขององค์การว่า “ระบบราชการ คือ องค์การท่ี
ประกอบดว้ยสายการบงัคบับญัชาท่ีจดัไวอ้ย่างละเอียดรัดกุม โดยอาศยัหลกัของการแบ่งแยกการ
ท างาน (Division of Work) 
 ระบบราชการไทยไดมี้มาพร้อม ๆ กบัระบอบการปกครองประเทศ เป็นความพยายามของ
รัฐท่ีจะใหบ้ริการประชาชน ในยคุแรก ๆ การบริหารส่วนใหญ่เป็นเพียงการป้องกนัประเทศและการ
ป้องกนัประเทศและการรักษาความปลอดภยัเป็นหลกั ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการท่ีปรากฏหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์การปฏิรูประบบราชการนั้น ไดแ้ก่ 
 สมยัพระบามสมเด็จบรมไตรโลกนาถ กษตัริยอ์งคท่ี์ 8 สมยักรุงศรีอยธุยา (พ.ศ.1991-2031) 
การปฏิรูปในสมยันั้นไดมี้การตั้งหน่วยงานหลกัขึ้นมา 4 หน่วย คือ เวียง วงั คลงั นา (จตุสดมภ)์ ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นการวางระบบการบริหารราชการพลเรือนคร้ังแรกของไทยและการแบ่งส่วนราชการน้ีก็
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ไดใ้ชเ้ร่ือยมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้จนถึงปลายสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
 สมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ไดป้ฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง
จากระบบจตุสดมภ ์(เวียง วงั คลงั นา) มาเป็นการแบ่งงานตามลกัษณะหนา้ท่ีออกเป็น 12 กรม เพื่อ
ทดลองการบริหารราชการแบบประเทศตะวนัตก ซ่ึงต่อมาได้ยกเป็นกระทรวง 12 กระทรวง มี
เสนาบดีเป็นผูบ้ังคับบญัชา และได้ปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยน าระบบมณฑล
เทศาภิบาลมาใช้รวมทั้งส่งขา้ราชการจากส่วนกลางไปเป็นสมุหเทศาภิบาล โดยรายงานตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทยเป็นการดึงอ านาจจากเจา้เมือง มารวมไวท่ี้ส่วนกลาง เป็นท่ีมาของการรวมอ า
นาขเขา้สู่ส่วนกลางซ่ึงเป็นและเป็นระบบท่ีปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนัส่งผลให้เกิดปัญหากลายเป็น
ปัญหาหลกัในการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบนัและอนาคต 
 อยา่งไรก็ตามการปฏิรูประบบราชการในสมยัราชการท่ี 5 นั้น ถือไดว้า่เป็นการปฏิรูประบบ
ราชการคร้ังส าคัญท่ีสุดในประวติัศาสตร์ไทย ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก และท าให้
ประเทศรอดพน้จากการเป็นอาณานิคมของประเทศจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ก่อให้เกิดรากฐานของ
การบริหารราชการไทยมาจนถึงปัจจุบนั 
 สมัยรัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 - 2506) ในสมัยน้ีได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารและองคก์ารของรัฐ” ขึ้นเม่ือวนัท่ี 18 
เมษายน 2502 โดยมี นายทวี  แสงข า เป็นประธานท่ีปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาแบ่งส่วนราชการ 
และจดัอตัราเจา้หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบัส่วนราชการท่ีไดแ้บ่งใหม่ 
 สมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506 - 2516) รัฐบาลของจอมพลถนอม ไดมี้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ แต่เปล่ียนช่ือใหม่
เป็น “คณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี” โดยในระยะเวลา 10 ปี ของรัฐบาลจอมพล
ถนอม ไดแ้ต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหาร จ านวน 10 ชุด ทั้งในฐานะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีและ
ในฐานะหวัหนา้คณะปฏิวติั อยา่งไรก็ตามคณะท่ีปรึกษาฯดงักล่าวก็คงปฏิบติังานในเร่ืองเดิมคือการ
แบ่งส่วนราชการและจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีเป็นรายส่วนราชการเช่นเดิม 
 สมยัรัฐบาลของนายสัญญา  ธรรมศกัด์ิ (พ.ศ. 2516 - 2517) รัฐบาลนายสัญญา ไดแ้ต่งตั้ง
คณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี จ านวน 2 ชุด เพื่อท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัชุดก่อน หนา้ท่ีของคณะท่ี
ปรึกษาทั้ง 2 ชุดน้ีคือ แบ่งส่วนราชการและจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีเป็นรายส่วนราชการเหมือนเดิม 
 สมยัรัฐบาลของนายธานินทร์  กรัยวิเชียร (พ.ศ. 2519 - 2520) ในสมยัรัฐบาลพลเรือน โดย 
ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช เกิดเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์การเมืองไทย คือ เหตุการณ์ลอ้มปราบ
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลในขณะนั้นไม่
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สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ท าใหน้ายทหาร 3 เหล่าทพั อธิบดีกรมต ารวจ น าโดย พลเรือเอกสงดั  
ชลออยู ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ยดึอ านาจการปกครองจาก ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช โดยใช้
ช่ือวา่ “คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน” 
 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ออกออกประกาศคณะปฏิรูปหลายฉบับท่ีมีเน้ือหา
ควบคุมเพื่อใหส้ถานการณ์ใหอ้ยูใ่นความสงบเรียบร้อยและแต่งตั้งให ้นายธานินทร์  กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2519 และได้แต่งตั้ งคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของ
นายกรัฐมนตรีขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับชุดต่าง ๆ ท่ีผ่านมา คือ การแบ่งส่วนราชการและจดั
อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีเป็นรายส่วนราชการ 
 สมยัรัฐบาลของ พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์(พ.ศ. 2521 - 2522) รัฐบาลของพลเอกเกรียง
ศกัด์ิ ไดมี้การตั้งคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี จ านวน 2 ชุด ท าหนา้ท่ีแบ่งส่วน
ราชการ จดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ีแลว้ยงัไดมี้การปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ินและเร่ืองการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบปฏิบติัราชการพลเรือนอีกดว้ย 
 สมยัรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์(พ.ศ. 2523 - 2531) รัฐบาลพลเอกเปรม ไดท้ า
การแต่งตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน”  เม่ือวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2523 เพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดมาตรการในการปรับปรุงและ
ส่งเสริมระบบบริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเมืองและการบริหารของรัฐบาล ซ่ึง
มีวตัถุประสงคท่ี์จะปฏิรูประบบราชการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในสมัยรัฐบาลของ
พลเอกเปรม มีอ านาจหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 1. ส ารวจและประเมินปัญหาบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการรับใชป้ระชาชน 2. วางระเบียบการปฏิบติัราชการในราชการฝ่ายพลเรือนตลอดจนเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้งตอ้งกนัและเหมาะสม 3. พิจารณาตรวจสอบ
การบริหารราชการและโครงสร้างของส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อเสนอความคิดเห็นในการ
รวมกิจการต่าง ๆ เข้าด้วยกันจัดตั้ งขึ้นใหม่ แยกหรือยา้ยสังกัดหรือแปลงรูป หรือยุบเลิก ส่วน
ราชการบางส่วนไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนกนั เพื่อเหตุผลทางประสิทธิภาพ และประหยดั 4. พิจารณา
ปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง วิธีการปฏิบติัราชการต่าง ๆ เพื่อให้มีการแบ่งงานให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ พิจารณาแก้ไขปัญหาเร่ือง คน ลน้ งาน ในส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ประสานงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยดั 5. ส ารวจและประเมินปัญหาของการพฒันาทัศนคติของข้าราชการให้ยึดมั่นใน
หลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
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ประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ี และรับใชป้ระชาชน รวมทั้งการแสวงหามาตรการในการประกนั
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพของราชการ (ส านกังาน ก.พ., 2523) 
 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พบว่าคณะกรรมการชุดน้ีมีหนา้ท่ีและบทบาทท านองเดียวกบัคณะ
ท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรีเดิมซ่ึงไดมี้การเร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2502 สมยั
นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ซ่ึงในขณะนั้นเรียกกรรมการชุดดงักล่าววา่ “คณะท่ีปรึกษา
ระเบียบบริหารและองคก์ารของรัฐ”  นั้นเอง 
 สมยัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวนั (พ.ศ. 2531-2533) ในสมยัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวนั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน ขึ้นมีนายพงส์ สารสิน เป็นประธาน ในสมยัของ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน คณะกรรมการปฏิรูปราชการฯชุดน้ี ได้มีการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2532 เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใหบ้ริการประชาชนอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 วนัท าการ 
 สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย คร้ังท่ี 1 (พ.ศ.2535-2538) รัฐบาลชวนได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีปฏิรูประบบราชการ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2535 ซ่ึงมีนายบญัญติั  
บรรทดัฐาน เป็นประธานและไดเ้ปล่ียนช่ือคณะกรรมการใหม่เป็น “คณะกรรมการพฒันาระบบ
บริหารราชการแผน่ดิน” 
 คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารราชการแผ่นดินชุดน้ีส่วนใหญ่จะมีผลงานไปในเร่ือง
ของการศึกษาจัดท าเป็นข้อเสนอและอยู่ในระหว่างด าเนินการ แต่จะปรากฏชัดเจนขึ้นในสมยั
รัฐบาลชุดต่อมา เช่น การเสนอจดัตั้งศาลปกครอง, การเสนอกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลและข่าวสารของ
ทางราชการ, การเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
ชอบในวงราชการ, การร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพฒันาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ, การพฒันาการบริการสาธารณะ, การปรับปรุง
การปกครองส่วนท้องถ่ิน, การปรับปรุงประสิทธิภาพกรมต ารวจ , การปรับปรุบโครงสร้าง
คณะกรรมการขา้ราชการอยัการ เป็นตน้ 
 สมยัรัฐบาลของนายบรรหาร  ศิลปอาชา (พ.ศ.2538-2539) รัฐบาลนายบรรหาร ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมกาเพื่อท าหน้าท่ีปฏิรูประบบราชการแต่ได้เปล่ียนช่ืออีกคร้ัง และกลับไปใช้เป็น 
“คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ” โดยมี พลเอกสมบุญ  ระหงษ ์เป็นประธาน คณะกรรมการชุด
ดงักล่าวไดมี้การสานต่อขอ้เสนอของรัฐบาลชวนท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้ แต่จะให้ความสนใจไปท่ี
เร่ืองการศึกษา และไดจ้ดัท าขอ้เสนอท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ เช่น การเสนอแนวทางการจดัตั้ง ยบุ 
และเปล่ียนแปลงส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม การเสนอเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้าง
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กระทรวงมหาดไทย เป็นการศึกษาแนวทางปรับปรุงการบริหารดา้นงบประมาณ งานดา้นพสัดุ การ
ปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการทัว่ไปของอ าเภอ ส่วนกระทรวงคมนาคม ไดศึ้กษาถึงแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารดา้นงบประมาณ งานดา้นพสัดุ การปรับปรุงระบบการบริหารและการ
จดัการทัว่ไป 
 สมยัรัฐบาลของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ.2539-2540) รัฐบาล พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ 
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้นโดยมี พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ทั้งน้ีนับไดว้่าเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การปฏิรูประบบราชการท่ีนายกรัฐมนตรีให้
ความส าคญัและสนใจรับเป็นประธานเอง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการในสมยั
พลเอกชวลิต ยงัไดอ้อกกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
ก็เป็นคร้ังแรกอีกเช่นกนัเพราะแต่เดิมจะแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเป็นคราวคราว ๆ 
ไป โดยอาศัยอ านาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า รัฐบาลตามมาตรา 11(8)  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้การด าเนินการปฏิรูประบบ
ราชการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการชุดน้ีได้จดัท าเร่ืองท่ีโดดเด่นและส าคญั คือ การ
จดัท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - 2544) ถือไดว้่าเป็นแผนแม่บท การปฏิรูป
ระบบราชการฉบบัแรกและฉบบัประวติัศาสตร์ของไทย 
 หลกัการพื้นฐานในแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการฉบบัแรก 11 ประการ ดงัน้ี 1. รัฐมุ่ง
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและพฒันากฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทางการเมือง การ
บริหาร เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนัและวางรากฐานการพฒันาประเทศในอนาคตเพื่อเผชิญกบั
ยุคโลกาภิวตัน์ 2. รัฐมุ่งส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  3. รัฐมุ่ง
สร้างการแข่งขนักันในการบริการประชาชน และการเสริมสร้างการบริการท่ีมีประสิทธิภาพใน
ระหว่างงานของรัฐ 4. รัฐมุ่งป้องกันไม่ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแสวงหาประโยชน์จากการท างานใน
หนา้ท่ีโดยชอบ 5. รัฐมุ่งกระจายการปกครองสู่ส่วนทอ้งถ่ินในกิจกรรมดา้นการให้บริการและการ
พฒันา 6. รัฐมุ่งบูรณาการวตัถุประสงค ์แผนงาน และการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 7. รัฐมุ่งยบัย ั้งการขยายตวัของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่
เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 8. รัฐมุ่งท างานโดยยึดผลลพัธ์เป็นเป้าหมาย ใช้กฎระเบียบเป็น
เคร่ืองมือ และจะลดกฎระเบียบให้เหลือเฉพาะท่ีจ าเป็น 9. รัฐมุ่งด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของรัฐ 10. รัฐมุ่งสร้างระบบการประเมินผลการท างานแบบเปิด 11. รัฐมุ่งส่งเสริม
ใหป้ระชาชนและเจา้หนา้ท่ีเป็นพลงัหลกัในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ โดยเป้าหมายของ
แผนแม่บทการปฏิรูปดังกล่าวมี 3 ประการ ดังน้ี 1. สร้างระบบการบริหารและบริการของรัฐท่ี
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รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนให้มากท่ีสุด 2. ยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีโอกาส และมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดีขึ้นมีระเบียบวินัย และตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม 3. ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความสามารถในการแข่งขนัได้ในระดับ
ระหวา่งประเทศ และเป็นผูน้ าในภูมิภาคเอกชน ทั้งในดา้นการส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษยชน การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการร่วมมือกบัประชาคมโลก 
 สมยัรัฐบาลของ นายชวน  หลีกภยั (คร้ังท่ี 2) (พ.ศ.2540-2544) จากการพ่ายแพใ้นการท า
สงครามปกป้องค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ท าให้รัฐบาล พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ  ต้องปล่อยให้เงินบาทมีค่าลอยตัว เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 น ามาซ่ึงภาวะ
โกลาหลทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาเศรษฐกิจไทยด่ิงลงเหว ท าให้ชนชั้นกลางและกลุ่มทุนใน
ประเทศไทยขณะนั้นรณรงค์ขบัไล่รัฐบาล ส่งผลให้ไทยมีรัฐบาลใหม่ภายใตก้ารน าของ นายชวน  
หลีกภยั อีกคร้ัง ซ่ึงรัฐบาลชวนชุดน้ีให้ความส าคญัต่อการปฏิรูประบบราชการไทย และไดแ้ถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2540 โดยสาระส าคญัของนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ ดงัน้ี 1. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของกระบวนการยุติธรรม 2. ปรับปรุงระบบงาน
ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วม 3. ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรภาครัฐโดยเนน้ผลงาน ความซ่ือสัตยสุ์จริตและจิตส านึกใน
การใหบ้ริการประชาชน 4. เร่งรัดการจดัตั้งกระบวนการการตรวจสอบในกรณีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในวงราชการและวงการเมือง 5. เร่งรัดการกระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของแต่ละทอ้งถ่ิน 6. ลดบทบาทภาครัฐ
และสนับสนุนให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในการด าเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ
ประชาชน 7. เร่งรัดการปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และขจดัความไม่
เป็นธรรมในสังคม 
 อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบราชการซ่ึงด าเนินการในสมยัรัฐบาลชวน 2 มีขอ้จ ากัดอยู่
มาก กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวรัฐบาลตอ้งทุ่มก าลงัในการแกไ้ขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึง
เป็นปัญหาหลกัเร่งด่วนในขณะนั้น ประกอบกบั สถานะทางการเมืองของรัฐบาลซ่ึงเป็นรัฐบาลผสม
ท าให้มีปัญหาเร่ืองเสถียรภาพของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลชวน 2 ก็มีผลการด าเนินงาน
เก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการท่ีส าคัญอยู่หลายประการ เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 การก าหนดมาตรการปรับปรุงขนาดก าลงัคนภาครัฐ  ขา้ราชการไทย 
ไม่ให้ก าหนดอัตราเพิ่มใหม่ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป และยุบต าแหน่งเท่ากับ
จ านวนต าแหน่งท่ีว่างลง จากการเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลืออีก 20 
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เปอร์เซ็นต์ ให้จัดสรรให้กับส่วนราชการท่ีย ังมีความจ าเป็น และมาตรการยุบเลิกต าแหน่ง
ลูกจา้งประจ าหมวดแรงงาน (ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน,  2545) 
 สมยัรัฐบาล นายทกัษิณ  ชินวตัร (พ.ศ.2544-2549) รัฐบาลทกัษิณไดป้ระกาศนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายหน่ึงภายใตน้โยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน (ขอ้ท่ี 15) ซ่ึง
ไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2544 โดยรวมนโยบายดา้นน้ีเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสร้างความโปร่งใส การขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน และการให้บริการ
ประชาชน ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูประบบราชการนั้น รัฐบาลทกัษิณถือเป็นภารกิจท่ีมีความ
เร่งด่วน เพราะงานท่ีส าคญัต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศและการน านโยบายรัฐบาลไปสู่
การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนโยบายดา้นการปฏิรูประบบราชการท่ีปรากฏในขอ้ 15.2 ไดแ้ก่ 
1. ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างท่ีกระชบั เหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมเร่งตรา
กฎหมาย ปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 2. ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากผูป้ฏิบติั
และควบคุมเป็นผูส้นับสนุนและอ านวยความสะดวก และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ภาคเอกชนและประชาชน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมอย่างส าคญั
ในการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจนและต่อเน่ือง 3. ปรับ
กระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขอ้มูลข่าวสารอย่าง
กวา้งขวาง 4. เร่งพฒันาคุณภาพของขา้ราชการให้มีทศันคติเอ้ือต่องานบริการประชาชน รวมทั้ง
ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังาน เพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มี
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิผลท่ีเป็นระบบและเป็นธรรม 5. เร่งรัดการ
เปล่ียนแปลงกระบวนจดัท าและจดัสรรงบประมาณ ให้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและส่งเสริมใหก้ระทรวง 
ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้ น พร้อมทั้ งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการไทย 
 
 ผูเ้ขียนขอทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 
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2.1  ทฤษฎีระบบราชการเชิงอุดมคติ (Ideal – type Bureaucracy) 
 Max Weber นกัวิชาการเยอรมนี กล่าวไวว้า่ การบริหารราชการแผน่ดินในสมยันั้น เป็นการ
บริหารราชการแผ่นดินแบบใชค้่านิยมท่ีคุน้ชิน (Rule of Thumb Administration) เป็นแนวทางหลกั
ในการบริหาร อนัเป็นวิธีการท่ีขาดหลกัการเหตุผลท่ีเหมาะสมในการบริหาร ท าให้เกิดภาวะสับสน
ยุง่เหยงิไร้ประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อแกไ้ขปัญหา เขาจึงเสนอหลกัการบริหารราชการแผน่ดินขึ้นใหม่ 
เรียกว่า “ทฤษฎีระบบราชการ” ซ่ึงหลายประเทศไดย้อมรับและน าหลกัการน้ีไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง 
ซ่ึงหลกัการแบ่งออกเป็น (1) หลกัการใชอ้ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ยึดหลกักฎหมายซ่ึง
เรียกว่า อ านาจตามกฎหมาย (legal Authority Legal Domination) โดยเห็นว่าอ านาจตามกฎหมาย
เป็นอ านาจท่ีมีความชอบธรรมสูงกว่าอ านาจประเภทอ่ืน ๆ (2) หลกัความมีเหตุผล (Rationality) ใน
การบริหารราชแผ่นดิน หมายความว่า การบริหารราชการแผ่นดินท่ีดีควรมีเหตุผลรองรับในการ
กระท าหรือไม่กระท ากิจกรรมใด ๆ นอกจากนั้นความมีเหตุผลจะน ามาซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาท่ีตรงจุด
มากกว่า รวมไปถึงก่อให้เกิดความประหยดัคุ ้มค่าอันเป็นรากฐานส าคัญของหลักเสรีภาพ (3) 
หลักการจัดการองค์การแบบแบ่งงานกันท า (Division of Work) หลักการน้ีเป็นการจัดระเบียบ
องคก์ารแบบราชการ ซ่ึงเป็นองคก์ารขนาดใหญ่ ควรยดึหลกัการแบ่งแยกงานกันท าและจดัให้มีการ
ประสานงานเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ เพราะการแบ่งงานกนัท าจะท าให้เกิดทกัษะความช านาญ
ในงานท่ีท า อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของหลกัประสิทธิภาพอีกประการหน่ึง (4) หลกัการบงัคบับญัชา
ตามล าดับชั้น (Hierarchy of Command) เน่ืองจากองค์การแบบราชการเป็นองค์การขนาดใหญ่
เพื่อให้การควบคุมบงัคบับญัชามีความใกลชิ้ดกนั และเกิดประสิทธิภาพ ควรจดัสายบงัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้นลดหลัน่กนัไป เพื่อให้อ านาจการบงัคบับญัชาจากผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถไหลลงสู่
ระดบัล่าง (Flow - Down) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลกัเอกภาพ (Unity of Command) ควบคู่ไป
ดว้ย เพื่อการวินิจฉัยสั่งการในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตอ้งมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อให้ผูป้ฏิบติั
ไม่สับสนและปฏิบติัสอดคลอ้งกนัได ้(5) หลกัการบริการงานบุคคล (Personnel Management) โดย
ยึดหลกัคุณธรรม (Merit System) มีความมัน่คงในสายอาชีพ (Permanent of Career Path) และไม่
เลือกปฏิบติั นัน่หมายความว่า งานราชการตอ้งเป็นงานท่ีมีความมัน่คง สามารถเป็นอาชีพไดต้ลอด
ชีวิต ให้บริการโดยยึดหลักความไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่แบ่งแยกผู ้รับบริการ ในด้านความ
เจริญกา้วหน้าในสายอาชีพตอ้งยึดหลักคุณธรรมหรือหลกัความดีความชอบท่ีราชการให้แก่บุคคล
อย่างยุติธรรม โดยยึดถือความสามารถในการท าประโยชน์ให้แก่ราชการเป็นหลกั (6) หลกัการมี
ระเบียบ/วินยั (Rule and Disciplinary of Practice) เน่ืองจากองคก์ารแบบราชการ เป็นองคก์ารขนาด
ใหญ่มีความซบัซอ้น ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยจึงจ าเป็นตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ ์(Rule and 
Regulation) ตลอดจนวินยัในการปฏิบติัราชการ (Disciplinary Interactive) ตลอดจนวินยัในการปฏิบติั
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ราชการ (Disciplinary Interactive) ท่ีชดัเจน อนัจะท าให้การปฏิบติัราชการเป็นไปในแนวทางเดีนวกัน 
ไม่สับสนวุน่วาย (7) หลกัการรักษาความลบัทางราชการ (Security) หมายความว่า การกระท าใด ๆ ทาง
ราชการเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ตามอ าเภอใจ เพราะงานราชการเป็นงานของแผ่นดิน หาก
เปิดเผยความลบัทางราชการใด ๆ จะตอ้งท าตามระเบียบในการรักษาความลบัทางราชการ 
 จากหลกัทั้ง 7 ประการดังท่ีกล่าวมาได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในช่วงคร่ึงแรกของ
ศตวรรษท่ี 20 โดยเช่ือว่าจะสามารถท าใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการ
บริหารแบบคุ้นชินท่ีจะท าให้ภาครัฐมีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการเป็นอย่างมาก รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ก็ไดน้ าหลกัการน้ีไปประยุกต์ใช้กบัประเทศของตน
อย่างแพร่หลาย ทั้งน้ีไทยเองก็ได้น าหลกัการน้ีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินดว้ย
เช่นกนั โดยมีการรับมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงมีการปฏิรูประบบราชการ เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั
และการบริหารราชการแผ่นดินแบบระบบราชการในอุดมคติของ Max Weber ก็ยงัมีอิทธิพลสูงใน
ระบบราชการไทย 
 

2.2  ทฤษฎีการจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management - NPM) 
 ทฤษฎีการจดัการสาธารณะแนวใหม่เป็นแนวโนม้ทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ของโลก
ท่ีเกิดจากการปฏิเสธทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิมแนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับและถูกน าไปใชใ้น
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศชั้นน าเกือบทัว่โลก เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส เยอรมนี สวีเดน ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด ์เกาหลีใต ้สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เป็นตน้ 
 จุดก าเนิดของการจดัการสาธารณะสาธารณะแนวใหม่ เกิดจากขอ้คน้พบในความบกพร่อง
หลายประการของกระบวนทศัน์รัฐประศาสนศาสตร์ดัง่เดิม (Dunleavy, 1991) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอ้บกพร่องของระบบราชการเชิงอุดมคติของ Weber เช่น (1) มีการใชอ้  านาจแบบสั่งการจากเบ้ือง
บน (Top - Down) มากเกินไป โดยไม่สนใจขอ้เท็จจริงอนัแตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ี ท าให้ผลการ
ด าเนินงานล่าช้า และผิดพลาดเป็นจ านวนมาก (2) มีการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป (3) การ
ปฏิบติังานยึดกฎระเบียบมากเกินไปจนลืมความส าคญัของวตัถุประสงคข์องงาน (4) มีขั้นตอนและ
กฎเกณฑ์มากจนท าให้การปฏิบติังานมีความล่าช้าไม่คล่องตวั (5) ประสิทธิภาพต ่า เน่ืองจากการ
ไม่ให้ความส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิอย่างเพียงพอ (6) เฉ่ือยให้บริการประชาชนช้า และเห็นประชาชน
เป็นผูม้าขอรับบริการท่ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบอนัซับซ้อนของราชการ (7) ท าให้ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาลดลง เ น่ืองจากสมรรถนะของระบบราชการแบบดั่ง เดิมมี
ประสิทธิภาพต ่าเหมือนท่ีกล่าวมา 
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 ในทางกลบักนั เหล่านกัวิชาการและนกัปฏิบติัจ านวนหน่ึงเห็นว่า การจดัการในภาคเอกชน
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จสูง ทั้งน้ีเพราะการจดัการของภาคเอกชนมีเป้าหมายท่ีชดัเจน
มีความคล่องตวัสูง สามารถปรับตวัไดเ้ก่ง และยึดผลงานเป็นท่ีตั้ง (Metcalfe, 1989; Pierr & Peter, 
2000, p.5) 
 ดงันั้น เพื่อให้องคก์ารและการจดัการจดัการในภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูง
แข่งขนัไดดี้จึงสมควรจะน ารูปแบบการจดัการของภาคเอกชนมาใช้โดยเหตุดงักล่าวหลงัทศวรรษ 
1980 เป็นตน้มา ประเทศต่าง ๆ ไดย้อมรับแนวคิด NPM มากยิ่งขึ้น และไดน้ ารูปแบบการจัดการ
ของภาคเอกชนมาเป็นตน้แบบ (DeLeon & Denheardt , 2000, p.90; Kamensky, 1996, p. 251) โดย
ได้พยายามท าการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การบริหารภาครัฐเกิด
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกบัท่ีภาคเอกชนประสบความส าเร็จมาแลว้ 

ความหมายและหลกัการของ NPM (Meaning and Principles of NPM) 
 NPM เป็นค าศัพท์ทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์  ท่ีมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดย
ครอบคลุมถึง การออกแบบ และการจดัระเบียบองคก์าร ตลอดจน  การจดัการสาธารณะ (Metcalfe, 
1998, p. 1) ฐานคติ (Assumptions) ของแนวคิดน้ีเกิดจากรากฐานความเช่ือใน 2 ทฤษฎีพื้นฐาน คือ 
(1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ (New Institutional Economics Theory) และ (2) ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ (Public Choices Theory) โดยน าทั้งสองทฤษฎีน้ีมาบูรณาการ กนั เพื่อก าหนด
หลักการสาธารณะขึ้ นใหม่ แทนหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ดั้ งเดิมดังท่ีกล่าวในตอนต้น 
(Barzelay, 2002, p. 15) 
 หลกัการส าคญัของ NPM ไดรั้บการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง จากบรรดานกัวิชาการ
ท่ีมี ความคิดในแนวน้ี เช่น Dunleavy & Hood (1994), Hood (1991, pp. 4-5), Hood (1995, p. 96) 
และ Metcalfe (1989) ซ่ึงผลการวิเคราะห์วิจารณ์สามารถ น าไปสู่ขอ้สรุปดา้นหลกัการ 7 ประการ
ดงัน้ี 1) เนน้ การจดัการแบบมืออาชีพ (hand - on professional management skills) โดยตอ้งมีอิสระ
ทางการจดัการ ในเชิงมืออาชีพอย่างเต็มท่ี 2) ตอ้งมีมาตรฐานและ มาตรการในการด าเนินการให้
เกิดผลลพัธ์อย่างชดัเจน (explicit standards and me a sures of performance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับวัตถุประสงค์  หลัก (Goals) เป้าหมาย (Targets) และตัวช้ีว ัด  (Indicators) ต่าง ๆ ท่ีบ่งช้ี
ความส าเร็จของงานแต่ละระดับ 3) ต้องเปล่ียนวิธีการจัดการจากเดิมท่ีเน้นหนักการควบคุมท่ี
ทรัพยากรการจดัการ (Inputs) และวิธีการท างาน (Procedures) แบบระบบราชการดั้งเดิม ซ่ึงเน้น 
ระเบียบมากเกินไปและละเลยความส าคัญของผลลพัธ์  น้อยเกินไป หันมาเน้นการควบคุมท่ีผล 
(Output Control) โดยตอ้งมีมาตรการและตวัช้ีวดัในการวดัผลลพัธ์ท่ีชัดเจน ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ 4) ตอ้งเปล่ียนรูปแบบการใชอ้ านาจในการจดัการภาครัฐ โดยเปล่ียนรูปแบบจากระบบการ
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รวมศูนย์อ านาจการจัดการ  (Unified Management Systems) ไปสู่รูปแบบการกระจายอ านาจ 
(Decentralize of Authority) และส่งเสริมให้หน่วยของภารกิจในการจดัการเป็นหน่วยภารกิจขนาด
เล็ก (Disaggregation of Units) โดยแยกย่อยองค์การท่ีมีขนาดใหญ่และซับซ้อนให้เป็นองค์การ
ขนาดเล็กและเรียบง่ายกว่า (Small and Simplification) 5) จดัให้มีการแข่งขนัให้มากขึ้น (Greater 
Competition) ทั้ งทางด้านค่าใช้จ่าย (Costs) และมาตรฐานความส าเร็จ (Achievement of Higher 
Standard) ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพโดยใชวิ้ธีการท าสัญญา (Contract) เพื่อเป็นขอ้ตกลงระหว่าง
กันให้ชัดเจน 6) เน้นรูปแบบการจัดการแบบภาคเอกชน  (Private - Sector Style Management 
Practice) เช่น รูปแบบการจา้งระยะสั้น รูปแบบการจดัการแบบแผนวิสาหการ (Corporation Plan) 
การท าขอ้ตกลงในผลงาน (Performance Agreement) และ จดัท าเอกสารอธิบายพนัธกิจ (Mission 
Statements) ให้ชดัเจน เป็นตน้ 7) เน้นความประหยดั (Parsimony) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การ
ลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็น (Cost- Cutting) และการพยายามเพิ่มผลงานโดยลดทรัพยากรการผลิตหรือ
ตน้ทุนไปพร้อมกนั (Doing More with Less) 
 

2.3  แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service – NPS) 
 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service – NPS) เป็นแนวความคิดท่ี
ไดรั้บ การเสนอขึ้นโดย Robert B. Denhardt และ Janet V. Denhardt บทความช่ือ “The New Public 
Service: Saving Rather than Steering” ในวารสาร Public Administration Review ฉบับ 60 (6) ใน
ปี2000 ซ่ึงบทความดงักล่าวไดรั้บความสนใจ จากเหล่าบรรดานกัวิชาการเป็นอนัมาก นอกจากน้ียงั
ได้รับการพฒันาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั จนกลายเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็น
แนวคิดหลกัในการปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดินอีกแนวคิดหน่ึง 
 Denhardt and Denhardt จึงไดเ้สนอหลกัการในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิรูป  ระบบ
ราชการไวอี้ก 7 ประการดงัน้ี (Denhardt and Denhardt, 2011) 1) รับใชพ้ลเมือง ไม่ใช่ถือว่าพลเมือง
เป็นลูกคา้ (Serve citizen, Not customer) ซ่ึงหลกัการน้ีถือเป็นหวัใจส าคญัของแนวคิด NPS กล่าวคือ 
ให้ยึดถือพลเมืองเป็น “นาย” ส่วนราชการ มีหนา้ท่ีรับใชมิ้ใช่มองว่าประชาชนเป็นลูกคา้ของระบบ  
ราชการตามกระบวนทศัน์เป็นของ NPM 2) มุ่งหาประโยชน์สาธารณะ (Seek is the Public Interest) 
กล่าวคือ ภารกิจของภาครัฐหรือระบบราชการ  มีไวเ้พื่อค้นหา สร้างสรรค์และด าเนินการเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ  ซ่ึงประโยชน์สาธารณะดังกล่าว
ครอบคลุมทุกมิติของรัฐ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้น เป้าหมายของระบบราชการ คือ ส่งเสริมรับใช้รัฐประชาชนและทอ้งถ่ิน ให้
สามารถคน้หาสร้างสรรคแ์ละด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์สาธารณะ 3) ให้คุณค่ากบัความเป็น
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พลเมืองเหนือความเป็นผูป้ระกอบการ (Value Citizenship Over Entrepreneurship) หลกัการขอ้น้ี
เป็น การโตแ้ยง้แนวคิด NPM ท่ีให้ความส าคญัแก่การท าตวัเป็นผูป้ระกอบการของภาครัฐ โดยมี
ความเห็นว่า องค์กร ภาครัฐไม่ใช่องค์กรแสวงหาก าไรจากประชาชน แต่ทว่า  เป็นองค์กรรับใช้
ประชาชน เช่น (1) ต้องรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน (Citizen Voice Listening) (2) ต้องให้
การศึกษาแก่ประชาชน (Civic Education) (3) ประกอบการอย่างมีคุณธรรม (Morale Entrepreneur) 
เ ป็นต้น 4)  คิดเชิงยุทธศาสตร์และกระท าการเชิงประชาธิปไตย (Think Strategically, Act 
Democratically) กล่าวคือ การบริการใด ของภาคราชการทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินตอ้งใช้
วิธีคิดอยา่งเป็นระบบ มีความรอบคอบรอบดา้น และตดัสินใจเลือกยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดในการรับใช้
ประชาชนซ่ึงเรียกว่า การคิดเชิงยทุธศาสตร์หลกัการน้ีจะท าใหไ้ดน้โยบายท่ีรอบคอบรัดกุม ส่วนใน
การกระท าการใด ๆ ของราชการตอ้งปฏิบติัโดยยึดหลกัประชาธิปไตย คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกวา้งขวางตั้งแต่กระบวนการคิด ตดัสินใจ ปฏิบติั โดยยึดมัน่ในหลกัการประชาธิปไตยท่ีว่า 
“ของ ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” โดยนัยดังกล่าวรูปแบบการใช้อ านาจต้องเป็น
รูปแบบการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนและทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินและประชาชนใช้อ านาจนั้น
ไปในการแกปั้ญหาและพฒันาตนเองจนมีความเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้ถือเป็นกลไกการปกครอง
ตนเองของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือพลเมืองและทอ้งถ่ินเขม้แข็งแลว้ รัฐก็ยอ่มเขม้แข็ง
ตามไปดว้ย 5) ตอ้งตระหนกัว่าความรับผิดชอบไม่ใช่เร่ืองง่าย (Recognize that Accountability it’s a 
Simple) โดยแนวคิด NPM พยายามท่ีจะลดระดบัความซ ้ าซ้อนของระบบราชการลง ให้เหลือน้อย
ท่ีสุด กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ พยายาม  แยกย่อยองค์กรภาครัฐ (Disaggregation of Unit in Public 
Sector) ให้เล็กลง โดยพยายามให้แต่ละองคก์ร มีวตัถุประสงค์เดียว เหตุผลท่ีท าเช่นน้ีก็เพื่อให้เกิด 
ความชดัเจน และง่ายขึ้นในการจดัการ ซ่ึงลกัษณะ ดงักล่าว แนวคิด NPS เห็นว่าความรับผิดชอบ
ของ องคก์รภาครัฐโดยธรรมชาติของมนัแลว้ไม่ไดง้่ายท่ีจะจดัการไดด้งัเหมือนองคก์ารภาคเอกชน 
เพราะความรับผิดชอบขององค์การภาครัฐมิใช่เพื่อการแสวงหาก าไร  หากแต่มุ่งตอบสนองต่อ
ประโยชน์สาธารณะซ่ึงมีความสลบัซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง  นอกจากนั้น ผูบ้ริหาร
ภาครัฐยงัตอ้งยดึหลกัประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลอีกดว้ย ความรับผิดชอบขององคก์ารภาครัฐจึง
ไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่ค่ผลลพัธ์เชิงมูลค่า ทางการเงินหรือประสิทธิภาพเท่านั้น   แต่ยงัตอ้งค านึงถึงผลลพัธ์
และผลกระทบท่ีไม่อาจประมาณค่าในเชิงปริมาณ ไดอี้กดว้ย ดงันั้น ความเขา้ใจและการตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบท่ีถูกตอ้งจึงเป็นเร่ืองส าคญัตั้งแต่ตอนตน้ของการจดัการภาครัฐ 6) รับใชม้ากกวา่ถือ
หางเสือ (Serve Rather than Steer) หลกัการน้ีเป็นการตอกย  ้าวา่ บทบาทขององคก์ารและผูน้ าภาครัฐ 
มีฐานะเป็น “ผูรั้บใช้” ประชาชน องค์การ กลไกและทรัพยากรทั้งหลายท่ีภาครัฐใช้จ่ายก็มาจาก
ประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็นเจา้ของรัฐและว่าจา้งขา้ราชการหรือพนกังานท่ีมาท างานเพื่อรับ
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ใชป้ระชาชน ผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันั้น แนวคิดเดิมของ NPM ท่ีคิดว่า องคก์รภาครัฐเป็นผูอ้อกนโยบาย 
จดัหามืออาชีพ มาด าเนินการแทนและภาครัฐท าหนา้ท่ีเพียงเป็นผูก้  ากบัดูแลท่ีเรียกว่า ภาครัฐคือ “ผู ้
ถือหางเสือ (Steering)” จึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ความเห็นของ Denhardt and Denhardt เห็นว่า 
ค่านิยมผูน้ าและค่านิยมท่ีถูกตอ้งขององค์การมีความส าคญัต่อการด าเนินการเป็นอย่างมาก  ดงันั้น 
ต้องตอกย  ้าให้ชัดเจนว่าองค์การและผูน้ าองค์กรภาครัฐ คือ “ผูรั้บใช้ประชาชนไม่ใช่ผูก้  าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลนโยบายท่ีมีลกัษณะเป็นนายประชาชน” หากบรรดาผูน้ ามีค่านิยมท่ีถูกตอ้ง
ร่วมกัน คือ การรับใช้ประชาชน ทิศทางการจดัการองค์การภาครัฐท่ีจะตามมาก็จะด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง 7) ให้คุณค่าแก่คนไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity) 
แนวคิด NPS เห็นว่า คนมีความส าคญัสูงสุดท่ีไม่สามารถลดทอนความส าคญัลงไดค้นจึงควรไดรั้บ
ความเคารพและไดรั้บเกียรติ องคก์ารภาครัฐจึงตอ้งปฏิบติัต่อคนอย่างส านึกในคุณค่าดงักล่าว ไม่ว่า
คนจะอยูใ่นฐานะพนกังาน (Public Employee) หรือคนมีฐานะเป็นผูรั้บบริการจากรัฐ (Client) 
 แนวคิด NPM ได้เน้นย  ้าถึงผลิตภณัฑ์ขององค์การและการจดัการ ซ่ึงการเน้นย  ้าดังกล่าว
สามารถเห็นไดด้ว้ยผลการวิจยัหลายช้ินวา่ องคก์ารภาครัฐ จ านวนมากไดป้ฏิบติัต่อพนกังานภาครัฐ
อย่างไม่เหมาะสม เช่น มีการใช้อ านาจในการบงัคบัแก่พนักงานมากเกินไป ไม่ให้คุณค่าในการมี
ส่วนร่วม การจดัค่าตอบแทน ท่ีไม่เหมาะสม และการปฏิบติัต่อคนแบบไม่เคารพต่อศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์เป็นตน้ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีทางส านักคิด NPS เห็นว่า เกิดจากค่านิยมของผูน้ าท่ีเห็น 
คุณค่าของผลิตภาพเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง 
 

2.4  แนวคิดการอภิบาลสาธารณะแนวใหม่ (The New Public Governance - NPG) 
 จุดก าเนิดของแนวคิดน้ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบโตต่้อกระบวนทศัน์ NPM เช่นเดียวกบัแนวคิด 
NPS โดย เห็นว่า NPM ไดล้ะเลยความเป็นจริงไป 3 ประการ (The Three Key Realization Implicit) 
คือ ประการแรก ละเลยความส าคญัของปัจจยัทางสังคมและการเมือง  ซ่ึงเป็นหัวใจของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยความส าคญัของพลเมือง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประชา
สังคม ประการท่ีสอง NPM สนใจเพียงเพื่อสร้าง รัฐบาลท่ีดี (Good Government) แต่ละเลยการ
อภิบาลท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนักวิชาการกลุ่มน้ีเห็นว่าธรรมาภิบาลมี
ความส าคญัสูงกว่ารัฐบาลท่ีดีเป็นอย่างมาก ประการท่ีสาม ค่านิยมหลกั ของ NPG   ไม่เห็นดว้ยกบั
ค่านิยมหลกัของ NPM เร่ืองลทัธิทางการจดัการ (Management Doctrines) ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญั
ของ NPM นั่นไม่ถูกตอ้ง เพราะเป็นลทัธิความเช่ือทางเทคนิคมากเกินไป ท าให้มีความคับแคบ
เกินไป ผลของการยึดถือเทคนิคและความส าคญัทางการจดัการนิยมมาใช้ในภาครัฐท่ีมากเกินไป
ดงักล่าว ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินตกอยู่ภายใตก้บัดกัทางเทคนิค (Technocratic Trap) และ
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ไม่ยดืหยุน่ ซ่ึงขดักบัความเป็นจริงของรัฐประชาธิปไตยและสังคมโลกาภิวตัน์ท่ีมีพลวตัสูงและมอง
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางทางปกครอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การบริหารราชการ แผน่ดินตอ้งหันมายึด
ลทัธิการอภิบาล (Governance Doctrines) แทน 
 “การอภิบาลสาธารณะ” (Public Governance - PG) มีขอบเขตความหมายครอบคลุม
ประเด็นส าคญั 5 ประการ คือ (1) องคค์วามคิดหลกัของการอภิบาลสาธารณะ (Public Governance) 
ไม่จ ากดัขอบเขตอยูเ่พียงรัฐบาลและอ านาจของรัฐบาล เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงภาคประชาสังคม 
เอกชน และทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้เสียต่อสาธารณประโยชน์ (2) การอภิบาลสาธารณะ ยงัคงมี
ลกัษณะคลุมเครือ (Obscure) ในเร่ืองความรับผิดชอบ (Responsibility) ของแต่ละภาคส่วนว่ามีควร
มีบทบาทและปฏิสัมพนัธ์กันอย่างไร รวมทั้งยงัมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (High Uncertainty) ใน
ความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงนักวิชาการท่ีสนใจดา้นน้ียงัคงตอ้งศึกษาใจกนัต่อไป (3) ในแง่
ของการใชอ้ านาจการอภิบาลสาธารณะมีขอ้ยติุท่ีชดัเจนวา่ ไม่เห็นดว้ยกบัการใชอ้ านาจบริหารแบบ
รวมศูนยเ์บ็ดเสร็จ (Unify of Authority) แต่สนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจไปยงัภาคส่วนหรือ
เครือข่าย ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้แต่ละโครงการหรือแต่ละเครือข่ายสามารถจัดองค์การแบบ
เครือข่ายไดด้ว้ยตนเอง (Self – Organization Network) (4) การอภิบาลสาธารณะ มีอุดมการณ์ส าคญั 
คือ ความร่วมมือ (Co - operation) และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้ น ระเบียบวิธีจัดรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีแต่ละเครือข่าย ตอ้งพฒันาขึ้นร่วมกัน (5) การอภิบาลสาธารณะ 
เคารพและยึดหลักความหลากหลายในภารกิจท่ีรับผิดชอบร่วมกัน วิธีการท างาน เน้ือหา และ
เคร่ืองมือท่ีใชแ้บบเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั 
 ความหมายของการอภิบาลสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance - NPG) 
 ส าหรับ NPG เป็นค าศพัทเ์ชิงสัมพทัธ์กบั NPM และ NPS ค าว่า “ใหม่ (New)” น ามาใชเ้พื่อ
ส่ือถึง แนวคิดท่ีเสนอขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการอภิบาลตามแนวคิดเดิม (Old Governance 
Concepts) การเสนอ แนวคิดขึ้นใหม่น้ีมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปให้เกิด การเปล่ียนแปลงจากแนวคิด
เดิมมาสู่แนวคิดใหม่ โดย NPG ถือวา่ มีความครบถว้นและถูกตอ้งมากกวา่ ทั้งน้ี เพราะแนวคิด NPG 
อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมการอภิบาลโดยรวม (Collective Governance) ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ีเช่น 
(1) ทรัพยากรสารธารณะ (2) พลเมืองชุมชนและประชาสังคม (3) การอภิบาลแบบหลายศูนย ์(Poly 
Centric Governance) (4) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (5) การอภิบาลแบบหลายระดับชั้น (Multi-level 
Governance) ทั้งในระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชุมชน (6) การอภิบาลองคก์าร (Organizational 
Governance) 
 Xu, Sun & Si (2015, pp. 11-12) ได้สรุปคุณสมบัติส าคัญของ NPG ไว้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการ ประยุกต์ใช้ได้ดังน้ี 1) NPG เป็นการแผ่กระจายอ านาจ (Dispersion of Power) ให้
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ครอบคลุมองค์ประกอบ สาธารณะท่ีจ าเป็น เช่น รัฐบาล ตลาด สถาบนัทางสังคม โดยมุ่งหมายให้
องค์ประกอบสาธารณะดังกล่าว เขา้มาอยู่ในเครือข่ายการจัดการร่วมกันในลกัษณะการจัดการ
เครือข่ายแบบหลายศูนย์ (Polycentric Organization and Management) 2) NPG เน้นรัฐบาลขนาด
เล็ก (Small Government) ท่ีท าหน้าท่ีในการเป็นหมุดเช่ือมโยงภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายร่วมกนัโดยใชรู้ปแบบการจดัการแบบเครือข่าย (Network Management) มา
แทนท่ี การจดัการแบบช้ีน า (Directive Management) เช่น สร้างเครือข่ายทรัพยากร เครือข่ายภารกิจ 
เครือข่ายสารสนเทศ เครือข่ายภูมิปัญญา และเครือข่ายผลประโยชน์ทางสังคม ทั้งน้ีโดยมีการยึดโยง
ประเด็นสาธารณะร่วมกนั 3. NPG ตอ้งสร้างการศึกษาและสร้างกลไกการท างานแบบ “เครือข่าย
เชิงซ้อน (Complex Network)” ขึ้นให้ส าเร็จและตอ้งทยอยยกเลิก การท างานแบบโครงสร้างสาย
เด่ียว (Single-line structure) ตามวิธีการบริหารแบบเก่าพร้อมกนันั้น การบูรณาการความรับผิดชอบ
เขา้ดว้ยกนั ระหว่างกลไกและสถาบนัต่าง ๆ ก็เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งเรียนรู้และสร้างสรรค์ขึ้นมาให้
เหมาะสม 4) NPG ตอ้งสร้างเครือข่ายการอภิบาล ตอ้งการการแลกเปล่ียนแบ่งปันทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าระหว่างกนั 5) NPG ตอ้งยึดมัน่ว่าเครือข่ายการอภิบาลตั้งอยู่บนพื้นฐานความไวว้างใจ ซ่ึงกนั
และกนั รวมทั้งเสถียรภาพของขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีต่อกนัดว้ย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์
สาธารณะ เกียรติและความซ่ือตรงระหว่างกัน 6) NPG ต้องเน้นความส าคัญท่ีผล (results) ใน
บทบาทความรับผิดชอบขององค์การสมรรถนะทั้งหลาย โดยองค์การสาธารณะเหล่าน้ีต้องไม่
มุ่งหวงัก าไร แต่มุ่งหวงัเพื่อแก้ปัญหาสังคมเป็นส าคัญ โดยมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกนั 7) NPG ไม่มองพลเมืองเป็นลูกคา้แต่มองว่าองค์การภาครัฐภายใตแ้นวคิด NPG มีสถานะ
เป็นผูรั้บใชพ้ลเมือง เช่นเดียวกบั NPS โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาพลเมือง ใหเ้ขม้แขง็ มีคุณภาพ และ
เป็นฐานรากท่ีดีต่อสาธารณะ 
 

2.5  ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 
 ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด ์4.0 โมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม” ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง 3 มิติ ส าคญั 
คือ (กรมการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน,  2560) 

1. เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม” 
2. เปล่ียนจากการเนน้ดา้นการ “ผลิตสินคา้” ไปสู่การเนน้ภาค “บริการ” มากขึ้น 
3. เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนด้วย

เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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 ซ่ึงหากกล่าวถึงท่ีมาของ 4.0 มีอะไรบ้างนั้นสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปน้ี 1) 
ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลักหรือเป็นสังคมเกษตรกรรม 2) ประเทศไทย 2.0 เน้น
อุตสาหกรรมเบา แรงงานราคาถูกโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประชากรเร่ิมีการศึกษามากขึ้น 3) 
ประเทศไทย 3.0 เนน้อุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก เช่น รถยนต ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
โดยใชต้น้ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศซ่ึงไทยแลนด์ 3.0 น้ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีกระแสโลกา
ภิวตัน์เปิดกวา้ง มีการไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย ท าให้
อุตสาหกรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต จากการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ค่านิยมชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นวตัถุนิยม 
ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ไดเ้ขา้มาแทนท่ีค่านิยมดั้งเดิมท่ีเนน้การเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและทอ้งถ่ินนิยม การท่ีไม่มีฐานรากท่ีแข็งแรงของ
ตนเอง ไม่มีภูมิคุม้กนัท่ีเพียงพอ พึ่งพิงกบัโอกาศของการคา้และการลงทุนจากภายนอก แต่ละเลย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในท่ีสุดประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตต้มย  ากุ ้ง ในปี 
พ.ศ.2540 ซ่ึงหลงัจากการเกิดวิกฤตแลว้ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดต้กลงมา
อยู่ท่ีระดบั 3 - 4 มาเกือบ 20 ปีจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ การมีภาวะของการติดอยู่ใน “กบัดกัความ
เหล่ือมล ้า” (Middle Income Trap) นอกเหนือจากการติดอยู่ในกับดกัรายไดป้านกลางภายใต้ไทย
แลนด์ 3.0 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบั “กบัดกัความเหล่ือมล ้า” (Inequality Trap) กล่าวคือ ช่องว่าง
ของรายไดแ้ละโอกาสของคนจนและคนรวยขยายออกมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีความเหล่ือม
ล ้าทางรายไดสู้งเป็นอนัดบั 2 ของทวีปเอเชีย หากพิจารณาสัดส่วนรายไดข้องประชากรและการถือ
ครองทรัพยสิ์นระหว่างปี พ.ศ. 2531 - 2550 สัดส่วนรายไดข้องประชากรร้อยละ 20 ท่ีรวยท่ีสุด มี
รายไดร้วมกนัประมาณร้อยละ 55 ของรายไดร้วมทั้งประเทศในขณะท่ีกลุ่มท่ีจนท่ีสุดร้อยละ 20 มี
รายไดร้วมเพียงร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งประเทศเท่านั้น โดยสัดส่วนรายได้ดงักล่าวไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในระยะเวลากว่า 20 ปี ท่ีผ่านมาและขอ้มูลการถือครองทรัพย์สิน
ครัวเรือน แสดงว่า ในปี พ.ศ.2549 กลุ่มประชากรท่ีรวยท่ีสุดร้อยละ 20 ของประเทศมีทรัพย์สิน
ประมาณ 70 เท่าของกลุ่มท่ีจนท่ีสุดร้อยละ 20 และนอกจากกบัดบัรายไดป้านกลางและกบัดกัรายได้
ความเหล่ือมล ้าแลว้ อีกหน่ึงกบัดกัท่ีไทยเผชิญ คือ “กบัดกัความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) หลาย
ทศวรรษท่ีผา่นมาไทยเนน้ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสร้างสังคมท่ี
อยู่ดีมีสุขและการยกระดับศกัยภาพรวมถึงภูมิปัญญามนุษย ์จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ 
มากมาย ดงันั้น ประเทศไทย 3.0 จึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหป้ระเทศไทยไม่สามารถสร้างความมัง่คัง่
มี มีความมั่นคงในแนวทางท่ีย ัง่ยืนได้ ซ่ึงเหตุผลส าคญัของการของการปรับเปล่ียนโมเดลทาง
เศรษฐกิจจาก ประเทศไทย 3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง สามารถพึ่งพา
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ตนเองไดแ้ละยกระดบัให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 4) ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะพา
ประเทศไทยให้หลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง กบัดกัความเหล่ือมล ้าและกบัดกัความ
ไม่สมดุล พร้อมกับเปล่ียนผ่านไทยไปสู่ประเทศโลกท่ีหน่ึงท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ใน
บริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลขบัเคล่ือน
ประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ไดว้างไว ้กล่าวคือ เป็นการสร้างความเขม้แข็งจากภายใน ควบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงกบัประชาคมโลก 
(ขวญัตา เบญ็จะขนัธ์,  2560) 
 

3.  การปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังท่ีส าคัญในยุคสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน 
 
 การปฏิรูประบบราชการไทยหรือการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละยุคและ
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีการสร้างระบบบริหารและ
การบริการท่ีรวดเร็ว เกิดความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการประชาชน การปฏิรูประบบราชการไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดมี้การด าเนินการมาแลว้ 
3 คร้ัง คือ 1. สมยัพระบามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2. สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 3. การปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ.2545 ในสมยัรัฐบาล นายทกัษิณ  ชินวตัร 
แต่ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการไทยท่ีผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงเป็นการแบ่งการปฏิรูประบบราชการใน
ยุคสมัยใหม่จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดังต่อไปน้ี 1) สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 2) สมยัรัฐบาล นายทกัษิณ  ชินวตัร และ 3) แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
 

3.1  การปฏิรูประบบราชการสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
 การปฏิรูประบบราชการในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้  เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5 มี
สาเหตุหลกัมาจาก 2 ประการ คือ ประการแรก ไดแ้ก่ ปัญหาการคุกคามของลทัธิล่าอาณานิคม ซ่ึงแผ่
ขยายลุกลามมาทางแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าใหป้ระเทศเพื่อนบา้นของไทยหลายประเทศ ตก
เป็นเมืองขึ้นของประเทศล่าอาณานิคม เช่น พม่าและมลายูตกเป็นเมืองขึ้นขององักฤษ ฝร่ังเศส เขา้
ยึดครอง ญวน และเขมร ในขณะท่ีประเทศไทยถูกประเทศองักฤษ  บีบให้ท าสนธิสัญญาต่าง ๆ 
หลายฉบบั ๆ ท่ีส าคญั คือ สนธิสัญญาเบาว์ริง ซ่ึงมีผลท าให้ประเทศไทย ตอ้งยอมรับสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตขององักฤษและไทยจะเก็บภาษีทุกประเภทไดไ้ม่เกินร้อยละ 3 เท่านั้น สาเหตุของการ
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ปฏิรูปฯ ในประการท่ี 2 คือ ความดอ้ยประสิทธิภาพของระบบราชการ ส่วนกลางแบบจตุสดมภซ่ึ์ง
ไม่สามารถดูแลจดัการการปกครองหัวเมือง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หัวเมืองชั้นใน หัวเมือง
ชั้นนอก และเมืองประเทศราช ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ รูปแบบ การปกครองดงักล่าวส่งผล
ให้ราชส านักมีอ านาจจ ากัด เน่ืองจากขอ้จ ากัดดา้นการคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร ประเด็นท่ี
ส าคญัประเด็นหน่ึง คือ เร่ืองการจดัเก็บภาษีซ่ึงจดัเก็บอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ การดูแลจากส่วนกลาง
ท าไดไ้ม่ทัว่ถึง ท าใหเ้กิดการร่ัวไหลมาก รายไดข้องรัฐบาลกลางจึงไม่ค่อยมี 
 การปฏิรูประบบราชการคร้ังน้ีของประเทศไทยมีทั้ งการเปล่ียนแปลง ระบบราชการ
ส่วนกลาง และการจดัระบบราชการส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ระบบราชการส่วนกลาง  เป็นรูปแบบ
กระทรวงซ่ึงมีทั้งหมด 12 กระทรวง และยกเลิกต าแหน่งอัครมหาเสนาบดีทั้ง 2 ต าแหน่ง ตาม
แบบอย่างของประเทศในยุโรป แต่ในระยะแรก เรียกว่า กรม ส าหรับระบบราชการส่วนภูมิภาคได ้
เปล่ียนแปลงจากรูปแบบหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช มาเป็นรูปแบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาคโดยมีมณฑลเทศาภิบาล เป็นกลไกส าคญัของการปกครองส่วนภูมิภาค โดยใน
ระยะแรกใหร้วมหวัเมืองเขา้ดว้ยกนัเป็นมณฑล แต่ละมณฑลเทศาภิบาลจดัรูปแบบการปกครองจาก
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดไปยงัหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุด มณฑลท าหน้าท่ีเช่ือมโยงอ านาจจากเมืองหลวงกับ
ส่วนย่อยต่าง ๆ ของราชอาณาจกัร รูปแบบการปกครองดงักล่าวเป็นความพยายามท่ีจะสถาปนารัฐ
สยามให้เป็นรัฐเด่ียว (Unitary State) ระยะแรกเร่ิมจดัตั้ง 6 มณฑลก่อนและภายหลงัมีการจดัตั้งเพิ่ม 
รวมทั้งยุบเลิกบางมณฑล อีกหลายคร้ังรวมมีมณฑลทั้งหมด ซ่ึงแต่ละมณฑลปกครองโดยขา้หลวง
ใหญ่หรือขา้หลวงเทศาภิบาล ซ่ึงเป็นขา้ราชการชั้นสูงจากส่วนกลาง และพระมหากษตัริยแ์ต่งตั้ง ท า
หน้าท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในมณฑล รับผิดชอบขอ้ราชการทัว่ไปตลอดมณฑล ส่วนของการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด าริท่ีจะให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ โดยให้มีการเลือกตั้งก านัน และผูใ้หญ่บ้านแทนการ
แต่งตั้งจากรัฐบาล นอกจากน้ี ยงัไดริ้เร่ิมการจดัตั้งรูปแบบการสุขาภิบาล ขึ้นเป็นคร้ังแรกท่ีท่าฉลอม 
และต่อมาภายหลงัไดมี้การตราพระราชบญัญติัจดัการสุขาภิบาล รศ.  127 (พ.ศ. 2451) ขึ้นเพื่อขยาย
รูปแบบการสุขาภิบาลไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
 การบริหารประเทศ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมีลกัษณะเป็นการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม เฉพาะส่วนตวั เช่น การออกพระราชบญัญติัจดัตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2475 (แกไ้ข) 
และพระราชบญัญติัธรรมนูญบริหารราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2475 (แกไ้ข) ซ่ึงมีผลท าใหม่การ
ยกเลิกมณฑลและต าแหน่งสมุหเทศาภิบาล ซ่ึงคณะราษฎรท่ีเขายดึอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
มองเห็นว่าเป็นสัญลกัษณ์ของระบอบราชาธิปไตยแต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระบบราชการ
แลว้ ระบบราชการภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยงัคงมีโครงสร้าง 3 ส่วนหลกั 
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คือ ราชการส่วนกลาง ซ่ึงจดัโครงสร้างในรูป กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงขยายขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี
เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ราชการส่วนภูมิภาคในรูปแบบภาค จงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นท า
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของระบบราชการส่วนกลาง และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บอ านาจหนา้ท่ี
คอ้นขา้งจ ากดัมาก (ทวีศกัด์ิ  สูทกวาทิน,  2545) 
 อย่างไรก็ตาม ระบบราชการภายใตแ้นวคิดรัฐเด่ียว ซ่ึงเน้นเอกภาพของการปกครอง  ได้
ก่อให้เกิดปัญหาการขยายตัวของระบบราชการส่วนกลางอย่างมาก ควบคู่ไปกับความด้อย
ประสิทธิภาพของการจดับริการใหก้บัประชาชน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2476 ระบบราชการไทยมีกรม
ทั้งหมด 45 กรม ในขณะท่ีในปี พ.ศ. 2545 ก่อนการปฏิรูปฯ คร้ังหลงัสุดระบบราชการส่วนกลาง
ของไทยมี 15 กระทรวง/ทบวง มีกรมทั้งหมด 125 กรม 
 

3.2  การปฏิรูประบบราชการสมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร 
 จากค าแถลงนโยบายของ นายทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ซ่ึงแถลงต่อรัฐสภา ตอนหน่ึง
วา่ "วนัน้ีประเทศไทย ยงัไม่พน้จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศยงัตอ้งทุ่มเทเป็นพิเศษจะปล่อยให้
การบริหารด าเนินไปเหมือนภาวะปกตินั้นไม่ไดเ้พราะเศรษฐกิจของประเทศอาจถล าลึกลงอีกจน
ยากท่ีจะเยยีวยา ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งการเปล่ียนแปลงในแทบทุกมิติ ดว้ยแนวคิดของนโยบาย
ใหม่ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งขอ้มูล ความรอบรู้ และสติปัญญาท่ีเขา้ใจในรากเหงา้แห่ง ปัญหา และ
ทนัโลกทนัเหตุการณ์" (ส านกังาน ก.พ.,  2544) 
 จะเห็นไดว้่า รัฐไดต้ระหนกัถึงปัญหาและเล็งเห็นว่าประชาชนก าลงัอยู่ในภาวะล าบาก จึง
ตอ้งหามาตรการเร่งด่วนมาเพื่อเร่งแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อปรับเปล่ียนโครงสร้าง  การผลิตของ
ระบบเศรษฐกิจ  การบริหาร สังคมและการเมือง ซ่ึงจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อให้
สามารถแกปั้ญหาไดท้นัการณ์ เช่น นโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะพฒันาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  แบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง รวมทั้งมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ใหบ้ริการประชาชน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงครั์ฐบาลจึงมีนโยบายดา้นการบริหารราชการ (วารสาร
ขา้ราชการ, 2545) 1. ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างท่ีกระชบัเหมาะสมกบั 
สถานการณ์ในปัจจุบนัและสามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อม
ทั้งเร่งตรากฎหมาย เพื่อปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลง  ใน
กระแสโลกและสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  2. ปรับปรุงบทบาทของ
ภาครัฐจากผูป้ฏิบติั และควบคุม มาเป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวก และให้การสนบัสนุน
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การด าเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมอย่างส าคญั 3. ปรับกระบวนการบริหารราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกวา้งขวาง รวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมกันน้ีจะ
ปรับปรุง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้สอดคล้องกับความต้องก ารของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  4. เร่งพัฒนาคุณภาพของข้าราชการให้มีทัศนคติท่ีเอ้ือต่องานบริการ
ประชาชน รวมทั้งทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารบริหารราชการมี
ความยืดหยุ่นมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการประเมินผลท่ีเป็นระบบและเป็นธรรม  
5. เร่งรัดการปรับเปล่ียนกระบวนการจัดท าและงบประมาณให้เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและ
ส่งเสริมให้ กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตดัสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจดัให้มีระบบควบคุม
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 จากแผนการปฏิรูปขา้งตน้ กล่าวไดว้่า ใจความส าคญัของแผน คือ การปฏิรูปในลกัษณะ 
"องคร์วม"    เพื่อเปล่ียนระบบบริหารงานภาครัฐไปสู่ระบบ "การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่" ท่ี
มุ่งเน้นการท างานโดยยึดผลลพัธ์ มีการวดัผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีการบริหาร 
งานท่ีรวดเร็ว และคล่องตวัสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมท่ี 
เรียกวา่ "องคร์วม" อาจกล่าวไดว้า่แผนน้ีครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียน
บทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณการเงินและการ
พสัดุ การปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคล การปรับเปล่ียนกฎหมาย การปรับเปล่ียนวฒันธรรม และ
ค่านิยมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 ดังนั้น นายทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี จึงได้จดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พิจารณาการจดับทบาท ภารกิจและโครงสร้าง โดยให้มีการจดัหน่วยงานให้อยู่กลุ่ม ท่ีเหมาะสม 
เป็นองค์การตามภารกิจ (Agenda Based Organization) มีการจดัการระบบการท างาน และให้การ
บริหารงาน ท่ีมีความยดืหยุน่ ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ืองมิติใหม่ในการปรับโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐน้ี นายกทกัษิณฯ ในฐานะ
ประธานไดม้อบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี นายปองพล อดิเรกสาร ในฐานะประธาน ก.พ. และ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.)  เป็นผูรั้บผิดชอบจดัท าขอ้เสนอในการปรับ
บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และ การบริหารตามแนวคิดใหม่ ในการประชุมคร้ังน้ีตอ้งการขอ้สรุป
ให้ไดว้่า กลุ่มกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะมีบทบาทภารกิจอะไรบา้ง และมีโครงสร้างอยา่งไร 
ส่วนรายละเอียดในกระทรวงจะไปพิจารณากนัหลงัจากท่ีมีการแบ่งกระทรวงมีความชดัเจนแลว้  
อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า จะไม่เลิกจ้างขา้ราชการแต่จะมอบหมายงานใหม่  (Re-
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assign) ทกัษะใหม่ (Re-train) และฟ้ืนฟูสมรรถนะใหม่ (Re-habilitate) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็
พยายามปรับเงินเดือนให้สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในขณะนั้น เพราะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเรียกร้อง 
ให้ขา้ราชการท างานมากขึ้น มีความรับผิดชอบสูงขึ้นในขณะท่ีให้เงินเดือนน้อย การจดัโครงสร้าง
ในคร้ังน้ีนายกรัฐมนตรีไดเ้นน้ให้คิดถึงถึงการปรับเปล่ียนทศันคติในการท างานใหม่ คือ สามารถ
เปล่ียนแปลงอะไรใหม่ได้บ้างก็ให้เร่ิมท า โดยต้องยอมรับว่าจะต้องมีค า วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ให้
อ่อนไหว ทอ้แท ้ตอ้งเดินหน้าเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองต่อไป  ในเร่ืองการปรับบทบาท
ภารกิจนั้ น ได้มีคณะท างาน 4 คณะ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารความมั่นคง ได้
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความเห็นกับทุกฝ่ายแลว้จดัท าขอ้เสนอให้คณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) พิจารณาในวนัท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 
2544 ในการประชุม ก.พ. ไดมี้มติเห็นชอบหลกัการปฏิรูประบบราชการ  และกลุ่มภารกิจเห็นชอบ
ให้จัดท าสายโซ่แห่งคุณภาพ (Value Chain) เพื่อความส าเร็จของงานในแต่ละด้าน และในการ
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) ไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของคณะท างาน
และให้น าความเห็นของท่ีประชุมไปด าเนินงานต่อในการประชุมร่วม ก.พ. และ ปรร. ในวนัท่ี 24 
กนัยายน พ.ศ. 2544 ท่ีประชุมเห็นว่าเร่ืองการปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างเป็นเร่ืองท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากจึงตกลงใหจ้ดัท าขอ้เสนอการจดับทบาทภารกิจในระดบักระทรวงก่อน หลกัการปฏิรูป
ระบบราชการไปสู่ราชการยคุใหม่ 
 ทั้งน้ี การปฏิรูป 2 คร้ังใหญ่ท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่เป็นการปฏิรูปก็เพราะ 1) เพื่อยกระดบัขีด
ความสามารถโดยรวมของส่วนราชการให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีทุก
ประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดเสรีในดา้นต่าง ๆ ท าใหเ้ศรษฐกิจท าเนินไปโดยไร้ซ่ึงการกีดกนัระหว่าง
ประเทศเป็นโลกขนาดเล็กท่ีติดต่อกนัโดยง่าย รวมทั้งมีการแข่งขนัในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น เขา้สู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมท่ีจะเขา้สู่ยุคประชาธิปไตยท่ีมีการบริหารจดัการแนวใหม่ท่ียึด
หลกัธรรมภิบาล การเปล่ียนแปลงการเท่าทนัดงักล่าวส่งผลให้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
เปล่ียนไปอย่างรวดเร็วองคก์ารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มศกัยภาพและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) ระบบราชการไทยประสบกบัปัญหาความ
เส่ือมถอยของระบบราชการและขาดธรรมภิบาล ถา้ภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและพฒันาการบริหาร
จดัการของภาครัฐเพื่อไปสู่องคก์ารสมยัใหม่ท่ียดึหลกัธรรมภิบาลจะท าให้ลดทอนความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศลงได้ แนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะสามารถเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นได ้อีกทั้งยงัจะส่งผลใหภ้าครัฐปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.3  แนวทางการปฏิรูประบบราชการตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. ดา้นการบริหารราชการ
แผ่นดินได้บัญญัติหลักการส าคัญไว้ 5 ประการ คือ 1. ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และการจัดท าบริการสาธารณะ 2. ให้มีการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั 3. ให้มีการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลงัคนภาครัฐให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความทา้
ทายใหม่ ๆ 4. ให้มี การปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 5. ให้มีการปรับปรุงระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐให้มีความคล่องตวั เปิดเผย ตรวจสอบไดแ้ละมีกลไก ในการป้องกนัการ
ทุจริตทุกขั้นตอน ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็นแบบแผน  ส าหรับการพฒันาระบบราชการต่อไปใน
อนาคต ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ไดมี้แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการบริหารราชการ ซ่ึงมีสาระส าคญั
ในการพฒันาระบบราชการว่า “องคก์รภาครัฐเปิดกวา้งและเช่ือมโยงขอ้มูลกนั กะทดัรัดแต่แขง็แรง 
ท างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นท่ีเป็นหลกัจดัระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทลั จดัระบบ
บุคลากรใหมี้มาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวฒันธรรม ต่อตา้นการทุจริต” (มน
วดี  จนัทิมา,  2561) จนกระทัง่ในเดือนพฤษภาคม 2562 ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัตั้งกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยั และนวตักรรม (อว.) กระทรวงน้ีเกิดจากการ
รวมหน่วยงานกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการและส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติเขา้ดว้ยกนั (อลงกต  สารกาล,  2562) 
 ฉะนั้นแลว้ การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีทั้งการปรับปรุง 
โครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการน าเอา หลกัการท่ีเป็นสากลเขา้มาปรับประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้
กบับริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งมีการออก กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏิรูประบบ
ราชการสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสนองตอบความตอ้งการของประชาชน แต่ก็ยงั
ไม่สามารถท าใหอ้งคก์ารซ่ึงมีขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน
อยา่งเสมอหนา้ได ้เพราะท่ีผา่นมามียงัคงใชร้ะบบราชการเดิมเป็นกลไกการบริหารประเทศ 
 

4.  พฒันาการของการปฏิรูประบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 
 
 วิสัยทศัน์ของประเทศไทยท่ีวา่ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ 
ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมี
นโยบายในการใชโ้มเดลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมเพื่อพฒันาประเทศไทยไปสู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื หรือท่ีเรียกว่า ไทยแลนด ์4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดงันั้น ระบบราชการจึง
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ตอ้งมีการปรับเปล่ียน เพื่อให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูประบบ
ราชการและขา้ราชการซ่ึงเป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลสามารถปฏิบติังานได้
ตามทิศทางการบริหารของประเทศ (ส านกังาน ก.พ., 2560) 
 สุวิทย ์เมษินทรีย ์(2560) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการปฏิรูประบบราชการใน Facebook 
ว่า “ระบบราชการเป็นเสาหลักของประเทศและจะเป็นก าลังหลักในการขับเคล่ือนประเทศสู่ 
Thailand 4.0 แต่หากว่าเราปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเร่ือย ๆ ท างานได้ไม่เต็มศักยภาพ
หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และไม่เอ้ืออ านวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบได้ในท่ีสุดก็จะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหน้าของประเทศได้” (สุวิทย ์
เมษินทรีย,์ 2560) 
 ความสัมพนัธ์ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 หรือระบบราชการ 4.0 ในช่วง
เวลาของไทยแลนด ์1.0 – 4.0 กบัการปฏิรูประบบราชการไทย 1.0 – 4.0 ตามแผนภาพไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ในช่วงเวลาของไทยแลนด์ 1.0 -4.0 กบัการปฏิรูประบบราชการไทย 
1.0 – 4.0 

 

 
 
ภาพท่ี 1  แสดงความสัมพนัธ์ในช่วงเวลาของไทยแลนด ์1.0 -4.0 
แหล่งท่ีมา: ปรับมาจาก ทศพร  ศิริสัมพนัธ์ และส านกังาน ก.พ. 
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 ระบบราชการ 1.0 การปฏิรูประบบราชการในระยะท่ี 1.0 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) 
รัชกาลท่ี 5 วางรากฐานประเทศและจดัโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานา
อารยประเทศ มีการเปล่ียนแปลงระบบกรม กองใหม่ และตั้งกระทรวง กรม ให้เหมาะกบัเวลาและ
สถานการณ์แวดลอ้ม 2) รัชกาลท่ี 7 ไดมี้การวางระบบขา้ราชการพลเรือนใหม่ เนน้ระบบคุณธรรม 
(Merit system) 
 ระบบราชการ 2.0 เป็นช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบบัท่ี 1 เป็นตน้มา จนถึง
ยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ระบบราชการมีความเขม้แขง็และเป็นผูน้ าการพฒันาประเทศ การบริหาร
ราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิคของ Max weber ว่าดว้ยความชอบธรรมทางการเมืองท่ีมาจาก
เหตุผลและกฎหมาย (Legal – Rational Legitimacy) 
 ระบบราชการ 3.0 ในช่วงปี 2540 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 เป็น
ต้นมา วิกฤตต้มย  ากุ ้ง  กระแส Democratization และ NPM ท าให้เ กิดแนวคิดในเร่ือง Good 
Governance โดยการปฏิรูประบบราชการปี 2545 มุ่งเน้นการท างานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเปิดกวา้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
 ระบบราชการ 4.0 ไทยมีความพยายามท่ีจะมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ภาครัฐตอ้งปรับตวัให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมยุคดิจิทลัท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได ้จึงตอ้งมุ่งเน้น
ความคล่องตวัเพื่อขบัเคล่ือนภารกิจพิเศษ (Agenda - Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาพลิกโฉม
ระบบราชการสู่ Government 4.0 (ปริญญ ์บุญดีสกุลโชค,  2559) 
 

5.  สรุปความ 
 
 ระบบราชการไทยไดมี้การปฏิรูประบบและมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง แต่หากนบัคร้ังท่ี
ส าคญั ๆ สามารถแบ่งได ้3 คร้ัง กล่าวคือ 1.สมยัสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถ (พ.ศ. 1991 – 2031) ท่ี
ไดมี้การตั้งหน่วยงานหลกัขึ้นมา 4 หน่วย ไดแ้ก่ เวียง วงั คลงั นา (จตุสดมภ)์ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการวาง
ระบบการบริหารราชการคร้ังแรกในไทย 2.สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 
5 (สมัยใหม่) ได้มีการยกเลิกระบบจตุสดมภ์และมีการเปล่ียนแปลงระบบบริหารราชการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากน้ีไดมี้การส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยจดัให้มีการ
เลือกตั้งก านนั ผูใ้หญ่บา้น 3. การปฏิรูประบบราชการปี พ.ศ.2545 สมยันายกทกัษิณ  ชินวตัร (สมยั
ปัจจุบนั) เป็นการปฏิรูปองค์รวมเพื่อเปล่ียนระบบบริหารราชการภาครัฐไปสู่ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ แต่ทั้ งน้ีหากมีการแบ่งตามยุคสมัยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการ
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เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะของพฒันาการระบบราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในปัจจุบนั 
กล่าวคือ สอดคลอ้งกบัระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด ์4.0 นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 1) ไทย
แลนด์ 1.0 เนน้ การเกษตรและส่งออกสินคา้เกษตรเป็นหลกั หรือ ระบบราชการ 1.0 สอดคลอ้งกบั
การปฏิรูประบบราชการในสมยัราชการท่ี 5 ซ่ึงมีการวางรากฐานประเทศและจดัโครงสร้าง  การ
บริหารราชการแผ่นดิน ตามแนวทางประเทศของประเทศต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลง ระบบ กรม กอง
ใหม่และตั้งกระทรวง กรม ให้เหมาะสมกบัเวลา และสถานการณ์แวดลอ้มจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 7 ท่ี
ไดว้างระบบขา้ราชการพลเรือนสมยัใหม่ เน้นระบบคุณธรรม (merit system) ทั้งน้ียงัมีการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบดั้งเดิมอยู่ 2) ไทยแลนด์ 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศ และการใช้แรงงานคนเป็นหลกั เป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยประสิทธิภาพ หรือ ระบบ
ราชการ 2.0 เป็นช่วงของการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 จนถึงยุค
รัฐบาล พลเอกชาติชาย ระบบราชการมีความเขม้แขง็และเป็นผูน้ าการพฒันาประเทศ โดยเร่ิมจากยุค
ท่ี จอมพล สกฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ไดป้รับปรุงโครงสร้างระบบราชการใหม่ โดยให้หน่วยงานราชการ
ขึ้นตรงต่อส านกันายกรัฐมนตรีให้มากท่ีสุด ทั้งน้ี ไดมี้การจดัตั้งคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารและ
องค์การของรัฐขึ้นดว้ย การบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิค ของ Max weber ว่าดว้ย
ความชอบธรรมทาง การเมืองท่ีมาจากเหตุผลและกฎหมาย (Legal-Rational Legitimacy) 3) ไทย
แลนด์ 3.0 เนน้อุตสาหกรรมหลกั การส่งเสริมการส่งออก การลงทุนและการน าเขา้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ หรือ ระบบราชการ 3.0 ซ่ึงเป็นการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 ตรงกบัสมยันายก
ทักษิณฯเกิดกระแส  Democratization และ NPM ท าให้เกิดแนวคิด ในเร่ืองธรรมภิบาล (Good 
Governance) ขึ้นในขณะนั้นมีการวดัประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการมี
การระเบียบกฎเกณฑเ์พื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 4) ไทยแลนด ์4.0 เป็นการเนน้นวตักรรม
และความคิดสร้างสรรค ์ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม หรือ ระบบราชการ 4.0 มีการก าหนดยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ท่ีก าหนดแนวทางการปฏิรูประบบราชการไว้ในรัฐธรรมนูญไทย 2560 มีการจัด
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม โดยเพิ่มเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศมาใช้ควบคู่กบัการท างาน 
ประสานข้อมูลจากหลายหน่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้หลักการบริหารท่ี
ผสมผสานระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์ดั่งเดิมผสมกบัการจดัการสาธารณะแนวใหม่ (NPM) แต่
ทั้งน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าการบริหารในระบบราชการไทยควรปฏิรูประบบโดยใชแ้นวคิดของการอภิบาล
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance - NPG) ซ่ึงเน้นการอภิบาลโดยรวม (Collective 
Governance) ท่ีมีความเท่าทนักับโลกยุคใหม่ท่ีปรับเปล่ียนไปทุกเม่ือและทุกวินาที เพื่อให้ระบบ
ราชการไทยกา้วไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประเทศท่ีเจริญแลว้ตามภาพทศัน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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การวดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของเขตพ้ืนที ่
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
ธนัช คชประดิษฐ์31 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง วดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวดันครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเชิงส ารวจ (Survey 
Search)โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
วตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาผลการศึกษา จากการท าแบบส ารวจจ านวน 250 คน พบว่า กลุ่มตวั
อบ่างส่วนใหญ่คือ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
อาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน รายไดโ้ดยส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 10 ,001 – 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด การวดัคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 

 
31นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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1.  บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
ประเทศไทยตั้งแต่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504) เป็นตน้มา 

พื้นท่ีเมืองต่าง ๆ ไดถู้กสนับสนุนเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
เมืองท่ีไดรั้บการสนับสนุนมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ตามมา 
ส าหรับเมืองนครราชสีมาก็เช่นกันเป็นเมืองท่ีได้รับบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลใหเ้มืองโคราชมีการเติบโตและมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมาก และมีปัญหาของเมือง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปริมาณการจราจรท่ีเพิ่มขึ้น สามารถสังเกตไดใ้นช่วงเวลาเร่งด่วน ของวนัท างาน
จะเกิดความคบัคัง่ของการจราจรบนถนนสายหลกัต่าง ๆ ของเมืองโคราช  

จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และยงั
เป็นเมืองท่ีหนา้ด่านสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหจ้งัหวดันครราชสีมาน้ีมีความโดดเด่นทางดา้น
เมืองศูนยก์ลางภูมิภาค นอกจากน้ีจงัหวดันครราชสีมายงัยงัในแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่ง
สาธารณะขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – หนองคาย โดยอยู่ใน
โครงการระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซ่ึงความความโดดเด่นทางดา้นศูนยก์ลางภูมิภาค และ
อุตสาหกรรมน้ี ส่งผลให้จงัหวดันครราชสีมามีคะแนนจากการคดัเลือกเมืองต้นแบบในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอนัดับท่ี 1 และอนัดับท่ี 4 ของคะแนนรวมในทุกด้านจาก 30 จงัหวดั 
ดงันั้นการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของจงัหวดันครราชสีมา จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เช่ือมต่อการเดินทางย่อยเพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งย่อยหลัก ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถโดยสาร
สาธารณะของประชาชนในพื้นท่ีดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดท่ีปลอดภยั และทนัสมยั 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ซ่ึงมีจ านวน 466,848 คน (สารานุกรมไทย,2563) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไดม้าจากการใช้สูตรการค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

1.3.2  ขอบเขตด้านสถานท่ี 
        อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 
           ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ขอ้มูลต่าง ๆ 
ตลอดจนด าเนินการเก็บขอ้มูลและประมวลผล โดยใชร้ะยะเวลาระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

1.3.4  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
         การวิจยัเร่ืองน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการวดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน
เขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ตัวแปรอสิระ 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

1.1 ความถี่ในการใชบ้ริการ  
1.2 ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ  
1.3 สถานท่ีในการใชบ้ริการ  
1.4 เหตุผลส าคญัในการใชบ้ริการ  
1.5 ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจใชบ้ริการ  
1.6 แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบับริการ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่ คุณภาพการให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ประกอบดว้ย 
2.1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2.2 ความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการ 
2.3 การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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2.4 การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
2.5 การเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

1.4  สมมติฐาน 
1.4.1 ความถ่ีในการใชบ้ริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน

เขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.4.2 ช่วงเวลาในการใชบ้ริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.4.3 สถานท่ีในการใชบ้ริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน

เขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
1.4.4 เหตุผลส าคัญในการใช้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
1.4.5 ส่ิงท่ีมีส่วนตัดสินใจใช้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.4.6 แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบับริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ 
2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ 
3. เพื่อใหส้ามารถบริการประชาชนท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง วดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง 

จังหวดันครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเชิงส ารวจ (Survey 
Search) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
วตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงผูวิ้จยัไดมี้ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการส ารวจเพื่อใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ขอ้มูล วดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัวดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะใน
เขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ซ่ึงมีจ านวน 466,848 คน (สารานุกรมไทย, 2563) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ประชาชนท่ีอาศัยในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไดม้าจากการใช้สูตรการค านวณ
กลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

เป็นการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเคร่ืองมือทางลือก ท่ีช่ือว่า “Google 
From” เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 จึงจ าเป็นใช้เคร่ืองมือ 
ทางเลือกดงักล่าวในการตอบแบบสอบถาม   

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั มีดงัน้ี 
แบบสอบถามงานวิจัย (Questionnaire) ประชาชนท่ีอาศัยใน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา โดยลกัษณะของแบบสอบถามมีแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยสร้างขึ้นเพื่อศึกษา เร่ือง วดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ตามแนวทางของวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ี
ก าหนด  

4. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
1. ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

1.1 วดัคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมา  
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2. แหล่งขอ้มูล 
2.1 แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร 

2.1.1 ศึกษาค้นควา้จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวดัคุณภาพการใหบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการศึกษาเร่ือง 
วัดคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ สถานท่ีในการใช้บริการ เหตุผล
ส าคัญในการใช้บริการ ส่ิงท่ีมีส่วนตัดสินใจใช้บริการ และแหล่งข้อมูลท่ีทราบเก่ียวกับบริการ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือใน
การให้บริการ การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 
และการเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2.2 แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล 
2.2.1. ประชาชนท่ีอาศยัใน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีตอบแบสอบถาม 

จ านวน 400 คน การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง 400 คน เป็นการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
ดว้ยเคร่ืองมือทางลือก ท่ีช่ือว่า “Google From” เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 จึงจ าเป็นใชเ้คร่ืองมือ ทางเลือกดงักล่าวในการตอบแบบสอบถาม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูล ตรวจให้คะแนนแลว้ลงรหัสน าไปวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3. ผลการวิจัย 
 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง การวดัคุณภาพการให้บริการระบบการ
ขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.เพื่อ
ศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 2.เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการส่ือสารความหมายให้ตรงกบั
ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอวิจยั 3 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของ

เขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ตอนท่ี 3 การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 

 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 คน โดยจ าแนกตามเพศ  โดยส่วนใหญ่คือ 

เพศหญิง จ านวน 129 คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 48.4 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.40 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.40 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 ต่อมาเป็นอายุต ่ากว่า 20 ปี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และล าดบัสุดทา้ยอาย ุ40 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามล าดบั 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า  
จ านวน 156 คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.80 ต่อมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และล าดบัสุดทา้ยปริญญา
เอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 
รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ต่อมา รับราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และล าดบัสุดทา้ยท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน  53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 

จ าแนกตามรายไดโ้ดยส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 22.00 ต่อมา รายได้ 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รายได ้30 ,001 บาทขึ้นไป จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามสถานภาพโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 
ต่อมา สมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ หมา้ย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.40 และล าดบัสุดทา้ยหยา่ร้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  
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1.2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 

พบว่า มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการรถ
สาธารณะพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 
รองลงมาไดแ้ก่ รถตู ้จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.20 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ แทก็ซ่ี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่ท าธุระส่วนตวั จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาไดแ้ก่ เดินทางไปกลบัท่ีพกั จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 ล าดบัท่ีสาม
ไดแ้ก่ ท่องเท่ียว จ านวน 46 คน คิดเป็น 18.40 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ติดต่อธุรกิจ จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.80  
 จ าแนกตามช่วงเวลาในการใชบ้ริการพบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเวลา 09.31-15.30น. จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาไดแ้ก่ 06.00-09.30 น. จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 
ล าดับท่ีสามได้แก่ 15.31-19.30น. จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 และล าดับสุดทา้ยได้แก่ 
19.31-22.30 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชบ้ริการอยู่ท่ี 3-4 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาไดแ้ก่ มากกว่า 4 สัปดาห์ จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล พบว่าส่วนใหญ่พบขอ้มูลจากป้ายประกาศ จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00รองลงมาไดแ้ก่ การบอกต่อของบุคคล จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ล าดบัท่ี
สามไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อ่ืนๆ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60  
 จ าแนกตามการตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจโดยดูจากราคา จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ล าดบั
ท่ีสามไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ สภาพ
ภูมิอากาศ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 
  
ตอนท่ี 2 การวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นที่อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2.1 ภาพรวม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่ง

สาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 
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2.67, S.D. = .665) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 
ได้แก่ ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ (�̅� = 2.71, S.D. = .711) ล าดับท่ี 2 การสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 2.69, S.D. = .700) ล าดบัท่ี 3 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (�̅� = 2.66, S.D. 
= .708) ล าดบัท่ี 4 การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 2.65, S.D. = .732) และล าดบั
สุดทา้ย การเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริการ (�̅� = 2.63, S.D. = .665) 

2.2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ
ของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพ
การให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.66, S.D. = .708) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ การส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครันและทนัสมยั (�̅� = 2.54, S.D. = .869) 
ซ่ึงอยู่ระดบัน้อย ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ท่ีอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การใช้บริการระบบสาธารณะมี
ความสะดวกสบาย (�̅� = 2.84, S.D. = .926) ล าดบัท่ี 2 การติดต่อเจา้หนา้ท่ีไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น (�̅� 
= 2.70, S.D. = .886) ล าดบัท่ี 3 การใหบ้ริการเป็นไปตามระบบและขั้นตอน (�̅� = 2.64, S.D. = .935) 
ล าดบัท่ี 4 มีป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นชดัเจน (�̅� = 2.64, S.D. = .863) และล าดบัสุดทา้ย 
ระบบขนส่งสาธารณะมากเพียงพอต่อสัดส่วนผูรั้บบริการ (�̅� = 2.60, S.D. = .883)  

2.3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ
ของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 

พบว่า ด้านความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง ยกเวน้เจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก  (�̅� = 
2.56, S.D. = .939)  ซ่ึงระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะใน
การให้บริการ (�̅� = 2.78, S.D. = .879) ล าดับท่ี 2 การให้บริการและการเดินรถของระบบขนส่ง
สาธารณะมีความน่าเช่ือถือ (�̅� = 2.76, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 3 การให้บริการขนส่งสาธารณะไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือมาอย่างยาวนาน   (�̅� = 2.75, S.D. = .824) ล าดับท่ี 4 อัตราค่าบริการของขนส่ง
สาธารณะมีความเหมาะสมกับระยะทาง (�̅� = 2.70, S.D. = .896) และล าดับสุดท้าย เจ้าหน้าท่ี
สามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก (�̅� = 2.56, S.D. = .939) 
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2.4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ
ของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

พบว่า ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.65, S.D. = .732) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการท่านดว้ย
ความเต็มใจ (�̅� = 2.70, S.D. = .832) ล าดบัท่ี 2 เจา้หน้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
ให้บริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว แม้ไม่มีการร้องขอ (�̅� = 2.68, S.D. = .729) ล าดับท่ี 3 เจ้าหน้าท่ี
สามารถตอบขอ้สงสัยในการใชบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน  (�̅� = 2.68, S.D. = .878) ล าดบัท่ี 
4 เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา (�̅� = 2.64, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 5 ระยะเวลา
ในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม (�̅� = 2.63, S.D. = .928) ล าดบัท่ี 6 
เจา้หน้าท่ีสามารถแนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัการใช้บริการขนส่งสาธารณะไดอ้ย่างละเอียด (�̅� = 
2.61, S.D. = .899)   และล าดบัสุดทา้ย มีช่องทางในการเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสะดวก เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และการชมเชย (�̅� = 2.60, S.D. = .922) 

2.5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ
ของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างความมั่นใจให้กบัผู้ใช้บริการ 

พบวา่ ดา้นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.62, S.D. = .852) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีในการ
ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ (�̅� = 2.73, S.D. = .880) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะการให้บริการท่ีดี มี
ความคล่องแคล่วในการให้บริการ (�̅� = 2.71, S.D. = .895) ล าดบัท่ี 3เจา้หนา้ท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ี
ดี มีคุณภาพ ตรงประเด็น (�̅� = 2.71, S.D. = .770) ล าดบัท่ี 4 ระบบขนส่งสาธารณะ มีการบริหารงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 (�̅� = 2.68, S.D. = .898) และล าดบัสุดทา้ย การบริการ
ขนส่งสาธารณะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและสะดวก (�̅� = 2.68, S.D. = .852) 

2.6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ
ของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้บริการ 

พบว่า ดา้นการเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ีย
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ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความเขา้ใจในลกัษณะความตอ้งการของแต่ละบุคคล (�̅� = 
2.74, S.D. = .913) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีการให้บริการตรงกบัความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล  
(�̅� = 2.66, S.D. = .797) ล าดบัท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการและใหบ้ริการดว้ยความเป็น
มิตร (�̅� = 2.58, S.D. = .881) และล าดับสุดทา้ย มีการเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ส าหรับผูพ้ิการทางสายตา (�̅� = 2.55, S.D. = .948) 

 
ผลการวิเคราะห์การวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ไป คือ 

สูตร : Y=b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …… + bnXn 
เม่ือ :  Y คือ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม 
X1, X2, …. Xn คือ ตวัแปรอิสระ ท่ี 1,2,3, ... จนถึงตวัแปรท่ี n 
b0  คือ ค่าคงท่ีสมการ 
b1, b2, … bn คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระท่ี 1, 2, 3, ...  

จนถึงตวัแปรอิสระท่ี n 
X1 คือ ประเภทการบริการรถสาธารณะ 
X2 คือ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการใชบ้ริการรถสาธารณะ 
X3 คือ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะ 
X4 คือ ความถี่ใชบ้ริการใชบ้ริการรถสาธารณะ 
X5 คือ  แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ 

X6 คือ  ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจในการใชบ้ริการ 

Y1 คือ คุณภาพการใหบ้ริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2.7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)การวิเคราะห์
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตาม
สมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวัแปร โดยประเภทการบริการรถสาธารณะ วตัถุประสงคใ์นการ
ใช้บริการใช้บริการรถสาธารณะ ความถ่ีใช้บริการใช้บริการรถสาธารณะ ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจใน
การใช้บริการ ไม่ส่งผลต่อ คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากปัจจุบนั เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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การใชบ้ริการรถสาธารณะ มีจ านวนนอ้ยลง เพราะด าเนินการตามนโยบาย Work from Home ท่ีให้
พนกังานหรือบุคลากรในบริษทัทุกบริษทัเขม้งวดกบัการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
นโยบาย Social Distancing ท่ีมีการเว้นระยะห่าง จึงท าให้ ลักษณะของการเลือกประเภทรถ
สาธารณะ วตัถุประสงคใ์นการเลือก ความถ่ีในการใชง้าน รวมถึงส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจ จึงไม่มีผลต่อ
คุณภาพการบริการ ณ ปัจจุบนั แต่ในทางกลบักนั ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ กบั แหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีผล
กบัคุณภาพการให้บริการ เน่ืองจาก ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ สอดคลอ้งกบั ลกัษณะเวลาท่ีจ ากัดของ
ขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท ทีเปิด หรือ ปิด ให้บริการในแต่ละวนัของช่วงสถานการณ์โควิด -19 
รวมถึง ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบั แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ ไม่วา่จะเป็น ระยะเวลาท่ีเปิด-
ปิด ในแต่ละวนั จ านวนคิวรถสาธารณะแต่ละประเภทในแต่ละวนัท่ีแตกต่างกัน รวมถึงทุกอย่าง
เก่ียวกบัการบริการท่ีประชาชนควรทราบ ดงันั้น ช่วงเวลา และแหล่งขอ้มูลจึงส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เป็นอย่างมาก
ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีก าลงัแพร่ระบาดในขณะน้ี  

โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.309 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ไดร้้อยละ 9.5 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ ไดด้งัน้ี Y1 = (-0.046 + -1.078X1) + (-0.893 + 
-0.158X2) + (0.189 + 2.194X3) + (0.357+ 1.042X4) + (-0.142+ -3.094X5)+ (0.048+ 1.155X6)   

2.8 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการวัดคุณภาพการให้บริการ
ระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการวดัคุณภาพการให้บริการ
ระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาโดยใช้สถิติ Multiple 
Regression ในการวิเคราะห์ พบว่า ประเภทการบริการรถสาธารณะ, วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ
ใช้บริการรถสาธารณะ,ความถ่ีใชบ้ริการใช้บริการรถสาธารณะและส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจในการใช้
บริการเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ส าหรับสมมติฐานท่ีได้รับการยอมรับสมมติฐานและส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการรถสาธารณะ และแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ 

 

ตอนท่ี 3 การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขต อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเป็นอนัตน้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีก าลงัแพร่ระบาดในขณะน้ี 
ไดแ้ก่ การกระจายแหล่งขอ้มูลข่าวสาร ให้ไดท้ราบโดยทัว่กนัเก่ียวกบัการเดินรถสาธารณะ รวมถึง
รายละเอียดและมาตรการในการเดินรถสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย Work From Home และ 
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Social Distancing  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลการรักษาความปลอยภัยจากเช้ือโรคให้กับ
ประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการรถสาธารณะ ซ่ึงจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ส่ิงท่ีควรเขา้ใจมากท่ีสุดคือ 
การเขา้ใจในความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซ่ึงมีคะแนนอยู่ในค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย (�̅� = 2.63, 
S.D. = .665) ซ่ึงตอ้งบริการดว้ยความเขา้ใจในลกัษณะความตอ้งการของแต่ละบุคคล บริการให้ตรง
กบัความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล มีการเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกบัผูพ้ิการ
ทางสายตา รวมถึงเจา้หน้าตอ้งมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ช้บริการและให้บริการดว้ยความเป็นมิตร ซ่ึง ณ 
ตอนน้ี การบริการด้วยความเขา้ใจ จะเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการให้บริการและวดัคุณภาพการ
ใหบ้ริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไดม้ากท่ีสุด  
 

4. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 
จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการรถสาธารณะพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสาร

ประจ าทาง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณรงค์ ป้อมหลกัทองและคณะ 
(2555) กล่าววา่ รถโดยสารประจ าทาง คือ รถยนตโ์ดยสารท่ีให้บริการประจ าทาง ทั้งในเขตตวัเมือง 
และส่วนภูมิภาค เช่น รถเมลธ์รรมดา รถเมลป์รับอากาศ รถเมลท์างด่วน ฯลฯ ซ่ึงมีลกัษณะมาตรฐาน
รถหลายมาตรฐาน เช่น รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารปรับอากาศสองชั้น รถโดยสารธรรมดา 
รถโดยสารสองแถว รองลงมาไดแ้ก่ รถตู ้จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ 
อ่ืนๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ แทก็ซ่ี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.80 ตามล าดบั  

จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่ท าธุระส่วนตวั จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาไดแ้ก่ เดินทางไปกลบัท่ีพกั จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 ล าดบัท่ี
สามไดแ้ก่ ท่องเท่ียว จ านวน 46 คน คิดเป็น 18.40 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ติดต่อธุรกิจ จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ประยูร กาญจณดล (2549, หน้า 119 - 121 อา้งถึงใน 
สุวฒัน์ บุญเรือง, 2545, หนา้ 16) ท่ีกล่าวไวว้่า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีอยู่ในความ
อ านวยการหรืออยู่ในความควบคุม ของฝ่ายปกครองท่ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน 
 จ าแนกตามช่วงเวลาในการใชบ้ริการพบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเวลา 09.31-15.30น. จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนิฏฐา เกิดฤทธิ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมใน
การใชบ้ริการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น ท่ีกล่าวไวว้่า ท่ีสุดช่วงเวลา
ท่ีนกัท่องเท่ียวใชบ้ริการมากท่ีสุดคือเวลา 09.31-15.30 น. รองลงมาไดแ้ก่ 06.00-09.30 น. จ านวน 
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88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ 15.31-19.30น. จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 
และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ 19.31-22.30 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชบ้ริการอยู่ท่ี 3-4 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 42.00 ซ่ึงมีความคลอ้งและใกลเ้คียงกับชลธิชา ศรีบ ารุง 
(2557) ท าศึกษาเร่ือง “คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพสาขาดอนหวัพ่อจงัหวดัชลบุรี” ท่ี
กล่าวไวว้่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มาใช้บริการประเภทฝาก-ถอนโดยมีความถ่ีในการมารับบริการ
เดือนละ 2-3 รองลงมาไดแ้ก่ มากกว่า 4 สัปดาห์ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และล าดับ
สุดทา้ยไดแ้ก่ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล พบว่าส่วนใหญ่พบขอ้มูลจากป้ายประกาศ จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัมยุรา สาลี และคณะ (2561) ท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ท่ีกล่าวไวว้่า แหล่งข้อมูลท่ีทราบ
เก่ียวกบับริการส่วนใหญ่ทราบจากพนกังานธนาคาร รองลงมาไดแ้ก่ การบอกต่อของบุคคล จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60  
 จ าแนกตามการตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจโดยดูจากราคา จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ จารุบูรณ์ ปาณานนท์ (2533 , น.11-12) ท่ีได้ให้
ความหมายของคุณภาพของการบริการไวว้่า บริการดีราคาสมเหตุสมผลคุณภาพดีผูรั้บบริการพอใจ 
รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.40  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวดัคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.67, S.D. = .665) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ในการให้บริการ (�̅� = 2.71, S.D. = .711) ซ่ึงสอดคล้องกับ Ziethaml, Parauranman, and Berity, 
1985 1990) ท่ีกล่าวไวว้่า ความน่าเช่ือถือในการให้บริการหมายถึงความสามารถในการให้บริการท่ี
ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการบริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสมแม่นย  าใน
ทุกจุดของการบริการความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความ
น่าเช่ือถือสามารถให้ความไวว้างใจได ้ล าดบัท่ี 2 การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 2.69, 
S.D. = .700) ล าดับท่ี 3 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (�̅� = 2.66, S.D. = .708) ล าดับท่ี 4 การ
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ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 2.65, S.D. = .732) และล าดบัสุดทา้ย การเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูบ้ริการ (�̅� = 2.63, S.D. = .665) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.66, S.D. = .708) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเว้น การส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครันและทันสมัย (�̅� = 2.54, S.D. = .869) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Ziethaml, Parauranman, and Berity, 1985 1990) ท่ีไดก้ล่าววา่ ท าการศึกษาพฤติกรรม
ในการใชบ้ริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส. ) สาขาแร้ง อ าเภอแวง้จงัหวดันราธิวาสท่ีกล่าวไวว้่า ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆคือการสร้างความเป็นรูปธรรมของการบริการ ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ท่ีอยู่ในระดบัปานกลางได้แก่ 
การใช้บริการระบบสาธารณะมีความสะดวกสบาย (�̅� = 2.84, S.D. = .926) ล าดบัท่ี 2 การติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีไม่ยุ่งยากและซับซอ้น (�̅� = 2.70, S.D. = .886) ล าดบัท่ี 3 การให้บริการเป็นไปตามระบบ
และขั้นตอน (�̅� = 2.64, S.D. = .935) ล าดบัท่ี 4 มีป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นชดัเจน (�̅� = 
2.64, S.D. = .863) และล าดบัสุดทา้ย ระบบขนส่งสาธารณะมากเพียงพอต่อสัดส่วนผูรั้บบริการ (�̅� 
= 2.60, S.D. = .883)  

ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้เจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก  (�̅� = 2.56, S.D. = 
.939)  ซ่ึงระดับปานกลาง ได้แก่ ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีเช่ียวชาญเฉพาะในการ
ให้บริการ (�̅� = 2.78, S.D. = .879) ล าดับท่ี 2 การให้บริการและการเดินรถของระบบขนส่ง
สาธารณะมีความน่าเช่ือถือ (�̅� = 2.76, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 3 การให้บริการขนส่งสาธารณะไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือมาอย่างยาวนาน   (�̅� = 2.75, S.D. = .824) ล าดับท่ี 4 อัตราค่าบริการของขนส่ง
สาธารณะมีความเหมาะสมกับระยะทาง (�̅� = 2.70, S.D. = .896) และล าดับสุดท้าย เจ้าหน้าท่ี
สามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก (�̅� = 2.56, S.D. = .939) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
อาทิตยา เรืองเนตร และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต ้(2562) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้าน
คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ และความใส่ใจลูกคา้ 
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ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.65, S.D. = .732) กนกวรรณ นาสมปอง (2555) คุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) หมายถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการให้ตรงกบัความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการซ่ึงคุณภาพ    การบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย
ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการท่านดว้ยความเตม็ใจ (�̅� = 2.70, S.D. = .832) ล าดบัท่ี 2 
เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการให้บริการอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว แมไ้ม่มีการร้องขอ 
(�̅� = 2.68, S.D. = .729) ล าดบัท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยในการใชบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และชดัเจน  (�̅� = 2.68, S.D. = .878) ล าดบัท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา 
(�̅� = 2.64, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 5 ระยะเวลาในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ
เหมาะสม (�̅� = 2.63, S.D. = .928) ล าดบัท่ี 6 เจา้หน้าท่ีสามารถแนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัการใช้
บริการขนส่งสาธารณะไดอ้ย่างละเอียด (�̅� = 2.61, S.D. = .899)   และล าดบัสุดทา้ย มีช่องทางใน
การเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสะดวก เช่น กล่องรับความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และการชมเชย 
(�̅� = 2.60, S.D. = .922) 

ด้านการสร้างความมั่นใจให้กับผูใ้ช้บริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.62, S.D. = .852) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ziethaml, Parauranman, 
and Berity, 1985 1990) ท่ีใหค้วามหมายไวว้า่ การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ (Assurance) 
หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นกับผูรั้บบริการผูใ้ห้บริการจ าเป็นต้อง
แสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ ท่านมี
ความรู้สึกมัน่ใจว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ (�̅� = 2.73, S.D. = .880) 
ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะการใหบ้ริการท่ีดี มีความคล่องแคล่วในการใหบ้ริการ (�̅� = 2.71, S.D. = 
.895) ล าดับท่ี 3เจ้าหน้าท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีดี มีคุณภาพ ตรงประเด็น (�̅� = 2.71, S.D. = .770) 
ล าดบัท่ี 4 ระบบขนส่งสาธารณะ มีการบริหารงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 (�̅� 
= 2.68, S.D. = .898) และล าดบัสุดทา้ย การบริการขนส่งสาธารณะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีง่าย
และสะดวก (�̅� = 2.68, S.D. = .852) 

ดา้นการเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพ
การให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพ
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รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711)  ซ่ึงสอดคล้องกบั ขวัญชนก สุวรรณพงศ์ (2563) 
ท าศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว
กลุ่มความสนใจพิเศษ ท่ีกล่าวไวว้า่ การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต ดา้นการเขา้ใจความตอ้งการของผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเขา้ใจในลกัษณะความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล (�̅� = 2.74, S.D. = .913) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีการให้บริการตรงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
แต่ละบุคคล (�̅� = 2.66, S.D. = .797) ล าดบัท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการและให้บริการ
ดว้ยความเป็นมิตร (�̅� = 2.58, S.D. = .881) และล าดบัสุดทา้ย มีการเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษส าหรับผูพ้ิการทางสายตา (�̅� = 2.55, S.D. = .948) 

ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามสมการ
มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวัแปร โดยประเภทการบริการรถสาธารณะ วตัถุประสงค์ในการใช้
บริการใชบ้ริการรถสาธารณะ ความถ่ีใชบ้ริการใชบ้ริการรถสาธารณะ ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจในการ
ใช้บริการ ไม่ส่งผลต่อ คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากปัจจุบนั เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 การ
ใช้บริการรถสาธารณะ มีจ านวนน้อยลง เพราะด าเนินการตามนโยบาย Work from Home ท่ีให้
พนกังานหรือบุคลากรในบริษทัทุกบริษทัเขม้งวดกบัการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
นโยบาย Social Distancing ท่ีมีการเว้นระยะห่าง จึงท าให้ ลักษณะของการเลือกประเภทรถ
สาธารณะ วตัถุประสงคใ์นการเลือก ความถ่ีในการใชง้าน รวมถึงส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจ จึงไม่มีผลต่อ
คุณภาพการบริการ ณ ปัจจุบนั แต่ในทางกลบักนั ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ กบั แหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีผล
กบัคุณภาพการให้บริการ เน่ืองจาก ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ สอดคลอ้งกบั ลกัษณะเวลาท่ีจ ากัดของ
ขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท ทีเปิด หรือ ปิด ให้บริการในแต่ละวนัของช่วงสถานการณ์โควิด -19 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนิฏฐา เกิดฤทธิ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมในการใช้บริการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น ท่ีกล่าวไวว้่า ท่ีสุดช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวใชบ้ริการ
มากท่ีสุดคือเวลา 09.31-15.30 น.รวมถึง ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบั แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
บริการ ไม่วา่จะเป็น ระยะเวลาท่ีเปิด-ปิด ในแต่ละวนั จ านวนคิวรถสาธารณะแต่ละประเภทในแต่ละ
วนัท่ีแตกต่างกนั รวมถึงทุกอยา่งเก่ียวกบัการบริการท่ีประชาชนควรทราบ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัมยุรา 
สาลี และคณะ (2561) ท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ Mobile 
Banking (MyMo) ท่ีกล่าวไวว้่า แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกับบริการส่วนใหญ่ทราบจากพนักงาน
ธนาคาร รองลงมาไดแ้ก่ การบอกต่อของบุคคล จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ล าดบัท่ีสาม
ไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 
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49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 ดังนั้น ช่วงเวลา และแหล่งขอ้มูลจึงส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เป็นอย่างมากในช่วง
สถานการณ์โควิดท่ีก าลงัแพร่ระบาดในขณะน้ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 
0.309 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 9.5 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ ได้
ดงัน้ี Y1 = (-0.046 + -1.078X1) + (-0.893 + -0.158X2) + (0.189 + 2.194X3) + (0.357+ 1.042X4) + (-0.142+ 
-3.094X5)+ (0.048+ 1.155X6)   
 

5.  บทสรุป 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 คน โดยจ าแนกตามเพศ  โดยส่วนใหญ่คือ เพศหญิง จ านวน 

129 คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 48.4 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ตามล าดบั 
จ าแนกตามอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.40 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 ต่อมาเป็นอายุต ่ากว่า 20 ปี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และล าดบัสุดทา้ยอาย ุ40 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามล าดบั 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า 
จ านวน 156 คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.80 ต่อมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และล าดับสุดทา้ยปริญญา
เอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 
รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ต่อมา รับราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และล าดบัสุดทา้ยท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน  53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 

จ าแนกตามรายไดโ้ดยส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 22.00 ต่อมา รายได้ 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รายได ้30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดบั 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

 581 

 

 จ าแนกตามสถานภาพโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 
ต่อมา สมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ หมา้ย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.40 และล าดบัสุดทา้ยหยา่ร้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการรถสาธารณะพบว่า ส่วน
ใหญ่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาไดแ้ก่ รถตู ้
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ อ่ืนๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 
และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ แทก็ซ่ี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ตามล าดบั 
 จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่ท าธุระส่วนตวั จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาไดแ้ก่ เดินทางไปกลบัท่ีพกั จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 ล าดบัท่ี
สามไดแ้ก่ ท่องเท่ียว จ านวน 46 คน คิดเป็น 18.40 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ติดต่อธุรกิจ จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.80  
 จ าแนกตามช่วงเวลาในการใชบ้ริการพบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเวลา 09.31-15.30น. จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาไดแ้ก่ 06.00-09.30 น. จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 
ล าดับท่ีสามได้แก่ 15.31-19.30น. จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 และล าดับสุดทา้ยได้แก่ 
19.31-22.30 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  
 จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการพบวา่ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชบ้ริการอยู่ท่ี 3-4 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาไดแ้ก่ มากกว่า 4 สัปดาห์ จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล พบว่าส่วนใหญ่พบขอ้มูลจากป้ายประกาศ จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00รองลงมาไดแ้ก่ การบอกต่อของบุคคล จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 ล าดบัท่ี
สามไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อ่ืนๆ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60  
 จ าแนกตามการตดัสินใจในการใชบ้ริการ พบว่าส่วนใหญ่ตดัสินใจโดยดูจากราคา จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลา จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ล าดบั
ท่ีสามไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ สภาพ
ภูมิอากาศ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 
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ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวัดคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวดัคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.67, S.D. = .665) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ในการให้บริการ (�̅� = 2.71, S.D. = .711) ล าดบัท่ี 2 การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้บริการ (�̅� = 
2.69, S.D. = .700) ล าดบัท่ี 3 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (�̅� = 2.66, S.D. = .708) ล าดบัท่ี 4 การ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 2.65, S.D. = .732) และล าดบัสุดทา้ย การเขา้ใจความ
ตอ้งการของผูบ้ริการ (�̅� = 2.63, S.D. = .665) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.66, S.D. = .708) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้ การส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครันและทันสมยั (�̅� = 2.54, S.D. = .869) ซ่ึงอยู่
ระดบัน้อย ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ท่ีอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การใช้บริการระบบสาธารณะมีความ
สะดวกสบาย (�̅� = 2.84, S.D. = .926) ล าดบัท่ี 2 การติดต่อเจา้หน้าท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน  (�̅� = 
2.70, S.D. = .886) ล าดบัท่ี 3 การให้บริการเป็นไปตามระบบและขั้นตอน (�̅� = 2.64, S.D. = .935) 
ล าดบัท่ี 4 มีป้ายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นชดัเจน (�̅� = 2.64, S.D. = .863) และล าดบัสุดทา้ย 
ระบบขนส่งสาธารณะมากเพียงพอต่อสัดส่วนผูรั้บบริการ (�̅� = 2.60, S.D. = .883)  

ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้เจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก  (�̅� = 2.56, S.D. = 
.939)  ซ่ึงระดับปานกลาง ได้แก่ ค่าเฉล่ียล าดับท่ี 1 ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีเช่ียวชาญเฉพาะในการ
ให้บริการ (�̅� = 2.78, S.D. = .879) ล าดับท่ี 2 การให้บริการและการเดินรถของระบบขนส่ง
สาธารณะมีความน่าเช่ือถือ (�̅� = 2.76, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 3 การให้บริการขนส่งสาธารณะไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือมาอย่างยาวนาน   (�̅� = 2.75, S.D. = .824) ล าดับท่ี 4 อัตราค่าบริการของขนส่ง
สาธารณะมีความเหมาะสมกับระยะทาง (�̅� = 2.70, S.D. = .896) และล าดับสุดท้าย เจ้าหน้าท่ี
สามารถใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการไดต้ั้งแต่คร้ังแรก (�̅� = 2.56, S.D. = .939) 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
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ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.65, S.D. = .732) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้บริการท่านดว้ยความเต็มใจ (�̅� = 
2.70, S.D. = .832) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 
รวดเร็ว แมไ้ม่มีการร้องขอ (�̅� = 2.68, S.D. = .729) ล าดบัท่ี 3 เจา้หน้าท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยใน
การใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  (�̅� = 2.68, S.D. = .878) ล าดบัท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อม
ในการให้บริการตลอดเวลา (�̅� = 2.64, S.D. = .877) ล าดบัท่ี 5 ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม (�̅� = 2.63, S.D. = .928) ล าดับท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีสามารถ
แนะน ารายละเอียดเก่ียวกบัการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะไดอ้ย่างละเอียด (�̅� = 2.61, S.D. = .899)   
และล าดบัสุดทา้ย มีช่องทางในการเสนอความคิดเห็นไดอ้ย่างสะดวก เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และการชมเชย (�̅� = 2.60, S.D. = .922) 

ด้านการสร้างความมั่นใจให้กับผูใ้ช้บริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดั
คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.62, S.D. = .852) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีในการ
ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ (�̅� = 2.73, S.D. = .880) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะการให้บริการท่ีดี มี
ความคล่องแคล่วในการให้บริการ (�̅� = 2.71, S.D. = .895) ล าดบัท่ี 3เจา้หน้าท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ี
ดี มีคุณภาพ ตรงประเด็น (�̅� = 2.71, S.D. = .770) ล าดบัท่ี 4 ระบบขนส่งสาธารณะ มีการบริหารงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 (�̅� = 2.68, S.D. = .898) และล าดบัสุดทา้ย การบริการ
ขนส่งสาธารณะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและสะดวก (�̅� = 2.68, S.D. = .852) 

ดา้นการเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวดัคุณภาพ
การให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 2.71, S.D. = .711) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียล าดบัท่ี 
1 ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเขา้ใจในลกัษณะความตอ้งการของแต่ละบุคคล (�̅� = 2.74, 
S.D. = .913) ล าดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีมีการให้บริการตรงกบัความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล  (�̅� = 
2.66, S.D. = .797) ล าดบัท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการและให้บริการดว้ยความเป็นมิตร 
(�̅� = 2.58, S.D. = .881) และล าดบัสุดทา้ย มีการเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษส าหรับผู ้
พิการทางสายตา (�̅� = 2.55, S.D. = .948) 

ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามสมการ
มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวัแปร โดยประเภทการบริการรถสาธารณะ วตัถุประสงค์ในการใช้
บริการใชบ้ริการรถสาธารณะ ความถ่ีใชบ้ริการใชบ้ริการรถสาธารณะ ส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจในการ
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ใช้บริการ ไม่ส่งผลต่อ คุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากปัจจุบนั เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 การ
ใช้บริการรถสาธารณะ มีจ านวนน้อยลง เพราะด าเนินการตามนโยบาย Work from Home ท่ีให้
พนกังานหรือบุคลากรในบริษทัทุกบริษทัเขม้งวดกบัการปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
นโยบาย Social Distancing ท่ีมีการเว้นระยะห่าง จึงท าให้ ลักษณะของการเลือกประเภทรถ
สาธารณะ วตัถุประสงคใ์นการเลือก ความถ่ีในการใชง้าน รวมถึงส่ิงท่ีมีส่วนตดัสินใจ จึงไม่มีผลต่อ
คุณภาพการบริการ ณ ปัจจุบนั แต่ในทางกลบักนั ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ กบั แหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีผล
กบัคุณภาพการให้บริการ เน่ืองจาก ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ สอดคลอ้งกบั ลกัษณะเวลาท่ีจ ากัดของ
ขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท ทีเปิด หรือ ปิด ให้บริการในแต่ละวนัของช่วงสถานการณ์โควิด -19 
รวมถึง ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบั แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ ไม่วา่จะเป็น ระยะเวลาท่ีเปิด-
ปิด ในแต่ละวนั จ านวนคิวรถสาธารณะแต่ละประเภทในแต่ละวนัท่ีแตกต่างกัน รวมถึงทุกอย่าง
เก่ียวกบัการบริการท่ีประชาชนควรทราบ ดงันั้น ช่วงเวลา และแหล่งขอ้มูลจึงส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะของเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เป็นอย่างมาก
ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีก าลงัแพร่ระบาดในขณะน้ี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.309 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ร้อยละ 9.5 สามารถน ามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ ได้ดัง น้ี  Y1 = (-0.046 + -1.078X1) + (-0.893 + -0.158X2) + (0.189 + 2.194X3) + (0.357+ 
1.042X4) + (-0.142+ -3.094X5)+ (0.048+ 1.155X6)   
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ก าหนดการการน าเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

593 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

594 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

595 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

596 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

597 

 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

598 

 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

599 

 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

600 

 

 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 29 

601 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาคพเิศษ จังหวดันครราชสีมา รุ่นที่ 29 
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 10-11 

โทรศัพท์: 0-2727-3876, 3788, 3914  หรือ โทรสาร: 0-2377-7845  
ฝ่ายงานการศึกษา ติดต่อ: 0-2727-3870-73,3869,3909 

  เวลาท างาน 08.30-16.30 น.  
วนัจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) 

Website:http://gspa.nida.ac.th/ 
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